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Pokud by se Země neotáčela kolem osy
na náklonu 23,4 stupně, ale kolmo,
nebyly by žádné změny v délkách dnů ani
v ročních obdobích!
Zatímco jarní rovnodennost se typicky
datuje
20.
nebo
21.
března,
meteorologické jaro začíná už na
začátku měsíce. Průměrné teploty totiž
vzrostou až o 10 stupňů.
Zdá se vám na jaře zpěv ptáků hlasitější?
Máte pravdu. Jsou jednoduše víc slyšet,
aby přilákali samičky a zastrašili soky v
lásce.
Často nás na jaře přepadne tzv. „jarní
únava,“ jež je reakcí našeho těla na
vyšší teploty i změny v jídelníčku oproti
zimnímu období.
Na jaře rozkvétají první květiny,
nazývané efemeridy (sněženky, bledule,
krokusy). Ty jsou závislé hlavně na
světle, proto rozkvétají ještě dříve, než
dojde k olistění stromů, které by je
zastínily.
Zatímco je prosinec nejoblíbenějším
měsícem rozvodu, pozdní jaro a podzim
jsou nejoblíbenější měsíce na svatbu.
Děti skutečně rostou na jaře rychleji než
v jiných obdobích roku! Mají totiž více
pohybu a jsou častěji na sluníčku, které
je zdrojem vitaminu D.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významné životní jubileum v prvním čtvrtletí roku 2021 oslavili tito naši
spoluobčané:
50 let
DERNEROVÁ Renata
KLÁR Josef
PEKÁČOVÁ Dagmar

Černíkovice
Černíkovice
Domašín

55 let
HUBÁLEK Roman
OUBRECHT Miroslav
POHL Pavel

Domašín
Černíkovice
Černíkovice

65 let
DRÁB Pavel

Černíkovice

70 let
FRANKLOVÁ Jiřina
HAJNÝ Vlastimil
HOVORKOVÁ Zdenka
ŠEDIVÁ Irena

Černíkovice
Domašín
Černíkovice
Černíkovice

75 let
KMÍNKOVÁ Marie
SUCHÁNKOVÁ Věra

Černíkovice
Černíkovice

80 let
ŠKOLNÍKOVÁ Jaroslava

Černíkovice

82 let
DUSILOVÁ Olga

Domašín

83 let
BENEŠOVÁ Jaroslava
KOLLEROVÁ Zdeňka

Domašín
Černíkovice

85 let
HLAVÁČEK Josef
VAŠÁTKOVÁ Alena

Domašín
Černíkovice

90 let
AUGUSTINOVÁ Zdenka

Černíkovice
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95 let
PAVLOVÁ Eliška

Domašín 3

K vašemu životnímu jubileu vám přejeme pevné zdraví, spokojenost a osobní
pohodu.
Vítáme nové občánky naší obce:
KLAPAL Bohumil
KLAPAL Šimon

Domašín
Domašín

únor 2021
únor 2021

Vážení rodiče, vám i vašemu děťátku přejeme, aby vyrůstalo ve
zdraví, lásce a klidu.
Vzpomínáme na naše zemřelé spoluobčany:
FAIGLOVÁ Božena
HOLUB Josef
KOPECKÝ Vlastimil
OUBRECHTOVÁ Růžena
POHL Vladimír

Černíkovice
Domašín
Černíkovice
Černíkovice
Černíkovice

04. 02. 2021 (86 let)
29. 01. 2021 (90 let)
22. 03. 2021 (85 let)
10. 03. 2021 (69 let)
05. 01. 2021 (73 let)

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

USNESENÍ Č. 18
z veřejného jednání OZ, konaného v pondělí 9. března 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. 12. 2020 a RO č. 10
4. Odmítnutí nabídky Šindlar, s.r.o.
5. Dodatek č.1 o poskytnutí daňového poradenství.
6. Dohodu o umístění stav. č: IZ-12-2001727/PS/1a Černíkovice, p. č. 550_11přeložka NN, kNN.
7. Žádost o zrušení zástavního práva čp. 195.
8. Podání žádosti o peněžní dar z rozpočtu Mikroregionu Rychnovsko a podpis
darovací smlouvy.
9. Průzkum trhu na zhotovitele hydrogeologického posudku (hřbitov).
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10. Příjem nadačního příspěvku ve výši 350.000,- Kč z grantového programu
Občanská společnost Rychnovsko. Podpis smlouvy ev. č. 1420201170 – „Dílna
výtvarných činností“ s Nadací rozvoje občanské společnosti, Na Václavce
1135/9, 150 00 Praha 5.
II. Schvaluje:
1. Hospodaření obce k 28. 2. 2021.
2. A) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Černíkovice na
rok 2021 spolku TJ Sokol Černíkovice, z. s., sídlo Černíkovice 200 ve výši
270.000,- Kč.
B) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Černíkovice na
rok 2021 Mysliveckému spolku Bělá Černíkovice se sídlem Černíkovice 92,
ve výši 50.000,- Kč.
C) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2021 SH
ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Domašín u Rychnova nad Kněžnou se
sídlem Domašín 62, ve výši 35.000,- Kč.
D) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Černíkovice na
rok 2020 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska-Sbor dobrovolných
hasičů Černíkovice se sídlem Černíkovice 55, ve výši 20.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem všech výše uvedených smluv.
3. Žádost Kultury Rychnov nad Kněžnou, s.r.o., o individuální dotaci poskytnutou
z rozpočtu Obce Černíkovice na rok 2021 a pověřuje starostku podpisem
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih (dokumentů) do
výměnného fondu v rámci regionálních knihovnických služeb.
4. Nájemní smlouvu č. 16/N21/43 se Státním pozemkovým úřadem, Kydlinovská
245, 503 01 Hradec Králové za účelem realizace stavby „Lokalita RD
Záhumna Černíkovice II. etapa“ - užívání pozemku p. č. 3209 v k. ú.
Černíkovice a pověřuje starostku podpisem.
5. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č.IE-12-2008145/SOBS VB/11 Černíkovice, západ, RK_0530, VN, TS,
NN. Zastupitelstvo nesouhlasí s jednorázovou odměnou ve výši 1.000,- Kč za
omezení vlastnického práva a požaduje částku schválenou us 5/II. schvaluje
bod č. 2, tj. 180,- Kč za bm a pověřuje starostku podpisem.
6. Smlouvu o Smlouvě budoucí darovací na převod vlastnických práv k pozemní
komunikaci č. smlouvy 9/50/21/0024/Ji/N – k části stavby silnice: II/321,
včetně součástí a příslušenství v k.ú. Lipovka u Rychnova nad Kněžnou a obci
Rychnov nad Kněžnou, v k. ú. Domašín u Černíkovic a obci Černíkovice a
v k. ú. a obci Černíkovice, v okrese Rychnov nad Kněžnou, v úseku od čerpací
stanice PHM „Voříšek“ provozní staničení cca 4,207 km (UB není stanoven)
po křižovatku se silnicí III/3213 (UB 1413 A081) provozní staničení 5,097 km
v délce cca 0,890 km a v úseku od křižovatky se silnicí III/3205 (UB 1413
A082) provozní staničení 5,283 km po napojení obchvatu na stávající II/321
(UB není stanoven) provozní staničení cca 5,975 km, v délce cca 0,692 km
(staničení dle SDB Ostrava k 1.1.2020). Celková délka předávaných úseků
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silnice II/321 je cca 1,582 km z majetku Královéhradeckého kraje do majetku
obce Černíkovice a pověřuje starostku podpisem
7. A) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Černíkovice
číslo VPS/1/2021 příjemci PRO-SEN sociálně zdravotnické služby, o. p. s ,
se sídlem Na Drahách 1826, Rychnov nad Kněžnou, ve výši 24.000,- Kč a
pověřuje starostku podpisem.
B) Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru v částce 24.000,- Kč s paní
Zdenkou Urbanovou, Černíkovice 28, 517 04 Černíkovice a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
8. Smlouvu pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování s firmou
Zásilkovna, s. r. o., Lihovarnická 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9 a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
9. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IP-12-2011744/VB/2,
Černíkovice, p. č. 62/2 – přípojka kNN (Zemánek Tomáš - Smlouva o smlouvě
budoucí schválena v Usnesení č.12/27.2.2020) a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
10. Podání Žádosti o byt v Domě se stálou pečovatelskou službou v Rychnově
nad Kněžnou paní Heleně Sarkányové, Černíkovice 213 s tím, že jednorázový
poplatek za přijetí do DPS bude hradit žadatel (rodina žadatele) dle vyjádření
schváleného zastupitelstvem obce na žádosti (příloha č. 5/us18).
11.Navýšení sazby za činnost Odborného lesního hospodáře dle Vyhlášky č.
58/2020 Sb., ze dne 25. 2. 2020 (novelizace Vyhlášky 423/2011 Sb.) od 1. 1.
2021.
12.Spolufinancování služeb klienty (večerní služby a víkendy – doprava a práce
pečovatelky) pro občany firmou PRO-SEN sociálně zdravotní služby, o. p. s.,
se sídlem Na Drahách 1826, Rychnov nad Kněžnou, a to dle předloženého
vyúčtování od 1. 7. 2020 pro občany obcí Černíkovice a Domašín, vyúčtování
od 1. 1. 2021 bude probíhat čtvrtletně.
13.Podání žádosti z 5. výzvy MAS Sdružení SPLAV, Fiche 26, OBNOVA
VENKOVSKÝCH OBCÍ – vybavení „Nové Základní školy“ s tím, že obec
zabezpečí zdroje na financování spoluúčastí z vlastních zdrojů.
14.Cenu dle nabídkového listu na zpracování žádosti o dotaci SZIF v rámci
dotačního titulu Program rozvoje venkova „Fiche Obnova venkovských obcí“
a pověřuje starostku podpisem Příkazní smlouvy s firmou DABONA, s. r. o.,
Rychnov n. Kn.
15.Cenovou nabídku s názvem „Aktualizace strategického rozvojového
dokumentu obce“ a pověřuje starostku podpisem Příkazní smlouvy s firmou
Dabona, s. r. o., Rychnov nad Kněžnou.
16.Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů s firmou Marius Pedersen, a
.s., Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové, včetně
Příloha č. 1 – Seznam odpadů, Příloha č. 2 – Plná moc a Příloha č. 3 –
Uplatnění nároků obce na zahrnutí využitelných odpadů do dílčího základu
poplatků za ukládání komunálního odpadu na skládku společnosti EKOLA
České Libchavy, s.r.o., České Libchavy 172 a pověřuje starostku podpisy.
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17.Plnou moc a žádost o uplatnění slevy z poplatku za ukládání odpadů s firmou
Odpady, s. r. o., Solnice.
III. Ukládá
1. Zaslání objednávky na vypracování hydrogeologického posudku – hřbitov, dle
průzkumu trhu.
2. Připravit darovací smlouvy na spolufinancování služeb PRO SEN.
3. Projednání opravy místní komunikace Domašín p. č. 466/1.
4. Zaslání žádosti na SÚS na opravy kanálů a výtluků (Domašín a Černíkovice).
5. Vypořádání majetkových vztahů se společností GasNet, s.r.o., na pozemku p. č.
550/12.
Jiří Školník
místostarosta

Zdenka Jedlinská
starostka

USNESENÍ Č. 19
z veřejného jednání OZ, konaného 8. dubna 2021 v prostorách OÚ Černíkovice.
Zastupitelstvo Obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání.
2. Zprávu starostky obce.
3. Rozpočtové opatření č. 1/2021.
4. Smlouvu číslo Z_S24_12_8120076640 o realizaci přeložky na stavbu
„Černíkovice, p.č.550/11-přeložka NN, kNN“ č. projektu IZ-12-2001727
firmou K energo s.r.o.
5. Návrhy dodatků 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. 412679151 a č. 4121679154
s podpisy.
6. Bezúplatný pronájem – přenechání do užívání část pozemku - služby Z-BOXu.
7. Průzkum trhu na zpracování žádosti o dotaci z MF ČR.
II. Schvaluje:
1. Investiční záměr s názvem „Černíkovice - Výstavba nové tělocvičny, včetně
příslušenství“ s tím, že obec zabezpečí zdroje na financování spoluúčasti
z vlastních zdrojů, případně úvěrem.
2. Podání žádosti z dotaci v rámci výzvy „Ministerstva financí z podprogramu
298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny
regionálního školství v působnosti obcí“ na projekt „Černíkovice - Výstavba
nové tělocvičny, včetně příslušenství“.
3. Cenu dle nabídkového listu na zpracování žádosti o dotaci z Ministerstva
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financí ČR a přípravu a organizační zajištění výběrového řízení na akci
„Černíkovice-Výstavba nové tělocvičny včetně příslušenství“ a pověřuje
starostku podpisem Příkazní smlouvy s firmou DABONA, s.r.o., Rychnov n.
Kněžnou.
4. Plnou moc firmě DABONA, s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou k zastupování u projektu s názvem „Černíkovice-Výstavba nové
tělocvičny včetně příslušenství“ a pověřuje starostku podpisem.
5. Revokace usnesení č. 18 bod č. 5 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IE-12-2008145/SOBS VB/11
Černíkovice, západ, RK_0530, VN, TS, NN. Zastupitelstvo nesouhlasí
s jednorázovou odměnou ve výši 1.000,- Kč za
omezení vlastnického práva
a požaduje částku schválenou us5/II, schvaluje bod č.2, tj. 180,-Kč za bm a
pověřuje starostku podpisem … Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2008145/SOBS VB/11.
Zastupitelstvo souhlasí s jednorázovou náhradou za omezení vlastnického
práva ve výši 51.600,-Kč a pověřuje starostku podpisem.
6. Cenu dle nabídkového listu na zpracování projektové dokumentace na akci
„Černíkovice – rekonstrukce VO, směr Uhřínovice a Lično“ a pověřuje
starostku podpisem a zasláním objednávky firmě Dabona s.r.o., Sokolovská
682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.
III. Ukládá
1. Provést průzkum trhu – technický dozor stavby (TDS na akci „ČerníkoviceVýstavba nové tělocvičny včetně příslušenství“.
2. Přípravu zadávacího řízení na dodavatele stavby, smluvním zástupcem
zadavatele je firma Dabona, s. r. o., Rychnov nad Kněžnou.
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta

ZPRÁVA STAROSTKY OBCE
Vážení spoluobčané,
otevíráte první vydání našeho zpravodaje v době, kdy
jsou za námi velikonoční svátky – svátky jara. V tento čas stále
častěji zaznamenáváme první projevy jara, kterými jsou
bledule, sněženky, rašící zeleň a zpěv ptáků. Zároveň za sebou
máme i několik týdnů, kdy bylo nutné dodržovat všechny
požadavky plynoucí z krizových opatření vlády. Věřím, že s
nástupem jara, a hlavně slunečných dnů, se nám podaří vrátit
do normálního života.
Začátkem roku jsme se zapojili do Tříkrálové sbírky,
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opět byla vybrána úctyhodná částka, a to nevím o dárcích, kteří využili bezhotovostní
formu daru… Všem patří velký dík.
V plánu na letošní jaro bylo rovněž pokácení a odstranění dřevin – větví, nejen
z obecních, ale i soukromých pozemků, zasahujících do obecních pozemků a
bránících tak letní či zimní údržbě. O součinnost jsme požádali na
www.cernikovice.cz a na vývěskách v obcích, všem, co nám ušetřili práci děkujeme.
V obecních lesích bylo vysázeno celkem 5.270 sazenic dubů, buků, smrků.
Okolo všech nových porostů jsou vybudovány oplocenky (pletivo v délce 893 m).
Začátkem letošního roku byla podána žádost o finanční podporu ŠKODA
AUTO s názvem Občanská společnost Rychnovsko, projekt 1420201170 na vybavení
„Dílny výtvarných činností“ v budově nové základní školy. Byli jsme úspěšní a obec
obdrží nadační příspěvek ve výši 350.000,-Kč. Koncem ledna byla podána žádost o
dar z rozpočtu Mikroregionu Rychnovsko, kdy na obce s velikostí 301-800 obyvatel
připadla částka 10.000,-Kč. I zde finanční dar obdržíme a bude využit na doplnění
relaxační zóny u Pomníku padlých - posezení. Třetí žádost o dotaci byla podána v
březnu z 5. výzvy MAS Sdružení SPLAV, fiche 26, Obnova venkovských obcí vybavení „Nové základní školy“ ve výši 843.854,- Kč, tuto dotaci zpracovala firma
Dabona s.r.o. Rychnov nad Kněžnou. V současné době připravujeme podání žádosti o
dotaci Ministerstva financí ČR z podprogramu 298D2280 - Podpora obnovy a
rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí na
projekt „Černíkovice- Výstavba nové tělocvičny včetně příslušenství“. V prosinci
loňského roku byla již po třetí podána žádost o dotaci na akci „Rekonstukce místní
komunikace 15C (Drážka)“. Tady jsme bohužel byli opět neúspěšní. Jen pro
zajímavost – na opravu komunikací z MMR bylo podáno 1093 žádostí a uspělo
pouhých 293, z toho 9 z Královéhradeckého kraje, z našeho okresu pouze 1.
Využili jsme nouzového stavu – uzavření knihoven a nekonání společenských
akcí a pustili se do rekonstrukce místností sloužících k těmto účelům. Tyto prostory
byly již nevyhovující – vlhké, popraskané zdivo, plíseň či propadlá podlaha. V dnešní
době je knihovna zrekonstruovaná a připravená pro opětovné otevření a návrat
čtenářů. V místnosti sloužící pro společenskou činnost (vítání občánků, volby) právě
probíhá výmalba a poté bude položena nová podlaha a osazeno osvětlení a topení.
Závěrem bych Vám chtěla popřát krásné jarní dny, plné sluníčka, jarního klidu a
pohody a buďte na sebe opatrní.
Poděkování a prosba
Velmi si vážíme upořádání neoficiální akce pořádané SDH Černíkovice –
mladými hasiči. Již tradičně se připojili k akci Ukliďme Česko – a jejich zásluhou
máme posbírané a odvezené odpadky v okolí našich obcí.
Prosíme všechny ty, kdo v dnešní pandemické době využívají obecní
komunikace k vycházkám, sportovním či a rekreačním činnostem, aby si své odpadky
nosili zpět domů!! A pokud na svých výletech uvidíte, že nám někdo vědomě
odpadky na zeleň v okolí cyklostezek vozí, neváhejte prosím a zavolejte, či nám
napište.
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Obec má v plánu v co nejkratší době okolo místních „cyklostezek“ (rybníkletiště, směr Třebešov a okolo Domašína) umístit 8 laviček a odpadkové koše.
Budeme rádi, když nám pomůžete okolí Černíkovic a Domašína udržet v čistotě.
Zdenka Jedlinská

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Tříkrálová sbírka 2021
Letošní Tříkrálová sbírka byla velkým otazníkem,
ale také velkým překvapením. Do poslední chvíle jsme
věřili, že ji budeme schopni zorganizovat ve stejném
formátu jako v uplynulých letech. Nakonec se tato
představa rozplynula, a tak přišel velký otazník, zda
dokážeme oslovit naše pravidelné dárce a podporovatele
z minulých let v on-line prostředí. O to více náš potěšilo,
když jsme zjistili, že se k lidem naše prosba o podporu a
příspěvek do Tříkrálové sbírky opravdu dostala. Lidé se ptali, chodili, přispívali.
Když jsme nemohli přijít my, lidé přišli za námi.
Vybraná částka v Rychnově nad Kněžnou a jeho okolí byla nakonec
nádherných 405 111 Kč (statické kasičky a online kasička). Je to více než třetina
sbírky minulé a pro nás velké a milé překvapení.
Děkuji všem dárcům, lidem, kteří se podíleli na propagaci a roznáškách
letáků, místním koordinátorům, starostům i pracovníkům městských a obecních
úřadů. A také všem lidem, kteří byli ochotni nechat Tříkrálovou kasičku u sebe
v obchodě.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2021 bude použit podle schváleného záměru na obnovu
vybavení Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou pro seniory a lidi
s mentálním a kombinovaným postižením. Dále poputuje pomoc k rodinám s více
dětmi ve městě a regionu, rodinám s postiženým dítětem a rodinám v nouzi. Část
výtěžku bude také poskytnut Sdružení Neratov na realizaci humanitárních projektů
v Indii v oblasti Bangalore-Karnataka a Belgaum a na pomoc při mimořádných
situacích a zmírnění dopadů pandemie COVID-19.
Výsledky statických kasiček v jednotlivých obcích
Borohrádek
12 081,00 Kč Osečnice
Borovnice
2 600,00 Kč Pěčín
Byzhradec
5 100,00 Kč Polom
Častolovice
20 940,00 Kč Potštejn
Černíkovice
28 560,00 Kč Rybná nad Zdobnicí
Doudleby nad Orlicí
2 548,00 Kč Rychnov nad Kn.
Hřibiny-Ledská
2 320,00 Kč Rokytnice v Orl. h.
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3 084,00 Kč
7200,00 Kč
3 986,00 Kč
3 455,00 Kč
2 728,00 Kč
48 218,00 Kč
9 818,00 Kč

Chleny
Javornice
Kostelec nad Orlicí
Krchleby
Lhoty u Potštejna
Lično
Lukavice
Vrbice

4 405,00 Kč
5 910,00 Kč
15 557,00 Kč
5 700,00 Kč
1 445,00 Kč
9 446,00 Kč
2 324,00 Kč
7 344,00 Kč

Skuhrov nad Bělou
Slatina nad Zdob.
Solnice
Synkov-Slemeno
Třebešov
Vamberk
Voděrady
Bartošovice v Orl. h.

9 058,00 Kč
10 237,00 Kč
19 623,00 Kč
640,00 Kč
9 880,00 Kč
28 740,00 Kč
10 690,00 Kč
10 891,00 Kč

Mgr. Ondřej Barabáš

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.
2021. Tento den byl splatný i poplatek ze psů (100,-Kč za
jednoho, 200,-Kč za druhého a dalšího psa). Poplatky můžete uhradit bezhotovostně
na účet č. 3844612/0300, do variabilního symbolu uveďte vaše číslo popisné.
Ve dnech 21. – 23. 5. 2021 proběhne sběr
velkoobjemového odpadu. Jako v minulém roce
budou kontejnery umístěny v areálu firmy Zahrada
Černíkovice (čp. 114). Časy, kdy bude možné odpad
odevzdat, budou ještě upřesněny na letácích
umístěných v obcích. Můžete zde uložit matrace,
nepotřebné hadry, boty, koberce. Do těchto kontejnerů nepatří recyklovatelné
suroviny (železo, sklo, papír, pneumatiky, elektrické spotřebiče).
V letošním roce se sběr nebezpečných odpadů a
elektroodpadu uskuteční v úterý 25. 5. 2021. 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.
Nový způsob zpoplatnění odpadů
1. ledna 2021 nabyla účinnosti nová právní úprava Zákona o odpadech, která
výrazně zvyšuje poplatky za uložení komunálního odpadu na skládky. Pro tento rok
byla obcím ponechána možnost vybírat poplatek dosavadním způsobem. Ale už od
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roku 2022 budeme nuceni přistoupit ke změně způsobu zpoplatnění a v tomto roce si
pro příští rok zavést jeden z nových poplatků za komunální odpad.
Na co se tedy budeme muset připravit? Nově se zavádí váhový
limit na každého trvale hlášeného obyvatele v obci. Pokud se v naší
obci „vyprodukuje“ více komunálního odpadu, pak se již letos
výrazně navyšuje poplatek za uložení komunálního odpadu na
skládku právě za množství „nadprodukce“ odpadu. Navýšení
poplatku za uložení na skládku v tomto roce činí 300 Kč za každou
tunu komunálního odpadu navíc (z 500,-Kč/t na 800,-Kč/t). Zákon
stanovuje podmínky i do dalších let tak, že se postupně snižuje limit
přijatelného množství komunálního odpadu na obyvatele a zároveň
se navyšuje sankce za nadprodukci odpadu. Pro rok 2021 je zákonem stanoven
limit na jednoho trvale hlášeného občana ve výši 200 kg. Jednoduchým výpočtem
tak zjistíme, že když je v obci trvale hlášeno cca 780 občanů, množství produkce
komunálního odpadu v roce 2021 v Černíkovicích je 156 tun. Ale již v roce 2029 je
akceptovatelné množství vyprodukovaného komunálního odpadu na trvale hlášeného
občana ve výši 120 kg a sankce za každou tunu odpadu, uloženou na skládku, bude
navíc 1.350 Kč.
Co z toho všeho pro nás vyplývá? Všichni se musíme snažit lépe třídit odpad,
pak nebudeme „postihováni“ vyšší platbou za překročený váhový limit komunálního
odpadu na občana uložený na skládku. Na druhou stranu sice zaplatíme více za
likvidaci tříděného odpadu, ale za lepší třídění odpadu nás společnost EKO-KOM
odmění vyšším peněžním bonusem.
Za rok 2020 bylo občany Černíkovic a Domašína vytříděno (zaplaceno):
• 18,85 t papíru (62.652,-Kč),
• 20,83 t plastů (168.985,-Kč),
• 0,43 t nápojových kartonů (3.462,-Kč),
• 17 t barevného skla (20.071,-Kč),
• 0,62 t skla bílého (1.649,-Kč),
• 2,45 t drobných kovů (-1.040,-Kč),
• 99,52 t směsného komunálního odpadu včetně velkoobjemového (441.463,-Kč)
• 0,784 t nebezpečného a elektroodpadu (4.040,-Kč),
• 56 t bioodpadu (27.951,-Kč),
• 2,73 t textilu.
Celkové výdaje za odpady za rok 2020 činily 998.474,-Kč, příjmy od obyvatel
a podnikatelů byly 503.238,-Kč, od společnosti EKO-KOM za zpětný odběr a využití
odpadů 196.495,50 Kč. Při současné výši místního poplatku za svoz komunálního
odpadu 600,-Kč na obyvatele si můžeme lehce spočítat, že obec ze svého rozpočtu
doplácí nemalou částku za likvidaci odpadů. Nutno podotknout, že v posledních
letech postupně dochází i k tomu, že za tříděné komodity (např. papír) obec žádný
zisk z prodeje nemá, právě naopak, ještě doplácí. Prodej odebraného tříděného
odpadu realizuje svozová firma Odpady, s. r.o., a tím se tak snižují celkové náklady.
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Prodej tříděného odpadu nemá vliv na bonus od společnosti EKO-KOM, stále platí,
že čím více vytřídíme, více od nich dostaneme zpátky.
Občané i nadále mohou třídit následující odpady – papír, plasty, nápojové
kartony, sklo, kovy do příslušných barevných
popelnic na tříděný odpad rozmístěných po obci.
Těchto stanovišť je celkem 23. V Černíkovicích u
obecního úřadu je umístěn kontejner na textil
společnosti DIMATEX a v Domašíně za kapličkou
společnosti TextilEco. Od loňského roku je
zavedena povinnost sbírat jedlé oleje, jednu
červenou popelnici na jedlé oleje najdete u obecního
úřadu v Černíkovicích a druhou u hasičské zbrojnice
v Domašíně. Každý rok, většinou v dubnu či květnu, je zajištěn sběr
velkoobjemového odpadu, nebezpečného a elektroodpadu.
Díky dotačnímu programu Mikroregionu Rychnovska bylo mezi občany obou
obcí rozdáno 120 kompostérů na domácí biologický odpad. A kam s posekanou
trávou z vaší zahrady? Na trávu jsou k dispozici 2 velkoobjemové kontejnery (za
mostem pod obecním úřadem a u hasičské zbrojnice v Domašíně). Pro odevzdání
větví je určen areál vedle mateřské školy, ten je ale uzavřen závorou se zámkem a
klíč je možné si vyzvednout na obecním úřadě.
Naši občané mohou využívat sběrný dvůr v Solnici v ulici Poříčí, naproti
technickým službám, kam můžete dovézt odpad od března do října ve čtvrtek ve
14.00-16.00 hod a celoročně v sobotu v 10.00-12.00 hod.
Obědy ze školní jídelny
Už vám docházejí nápady, co stále vařit, nebo vám to
nedovolí zdravotní stav? Ať už je důvod jakýkoli, můžete využít
možnosti odběru obědů z naší školní jídelny. Cena jednoho oběda
je 68,-Kč a můžete si ho sami vyzvednout nebo vám ho přivezou
naši pracovníci, k ceně oběda se pak připočítá doprava – 5,-Kč po
Černíkovicích a Domašíně, 7,-Kč do okolních obcí. Další dotazy a objednávky na tel.
čísle 494 384 135. Přejeme dobrou chuť!
Sčítání lidu, domů a bytů
Sčítání 2021 začalo o půlnoci z 26. na 27. 3. online
sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se
online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář
naleznete na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci
Sčítání21, která je dostupná v Google Play i App Store. Online formulář můžete
jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už
se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.
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Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a
odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou
zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhledem k současné
epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr
listinných formulářů tak, že při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů
mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní
obálkou do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování
doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel
(respirátor, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby
kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni na koronavirus.
Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě
potřeby se můžete obrátit na infolinku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail
dotazy@scitani.cz nebo online chat virtuální poradny na webu scitani.cz a v
elektronickém formuláři.
Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce
prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání
(viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i vyzvednout. I po
obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost využít praktičtější i
jednodušší online způsob sečtení.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému
okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se
musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a
zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně
provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná.
Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou
diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybraných pobočkách České
pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké
veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat
listinné formuláře. Adresy a telefony kontaktních míst sčítání zjistíte na webu
https://scitani.ceskaposta.cz.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s
příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační
systémy.
Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. Informace k
vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „Jak se sečíst“. Odpovědi na
nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.
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Zásilkovna Z-BOX
Již brzy bude v Černíkovicích u obecního úřadu
umístěný Z-BOX. A co to vlastně je? Z-BOX je samoobslužné
výdejní místo Zásilkovny a je eko. Většina Z-BOXů vyžaduje
jen minimum elektřiny a je napájena solárními panely. Cena
doručení je stejná jako na výdejní místa Zásilkovny.
Jak probíhá vyzvednutí zásilky v Z-BOXu?
Jakmile řidič doručí Vaši zásilku do Z-BOXu, obdržíte
informační e-mail a SMS zprávu. Od této chvíle si můžete
zásilku vyzvednout.
Co je potřeba k vyzvednutí zásilky?
• Mobilní aplikaci Zásilkovna – zdarma ke stažení na Google Play či App Store
• Zapnutý Bluetooth a polohové služby (GPS)
• Uhrazenou dobírku předem
Jakmile budete u Z-BOXu, zapnete si mobilní aplikaci Zásilkovna, která se
automaticky spáruje se Z-BOXem pomocí Bluetooth a sama Vás navede. Pak už jen
stačí jedno kliknutí a Z-BOX otevře příslušnou schránku s Vaší zásilkou.
Na vyzvednutí zásilky máte 3 dny od doručení. Poté se zásilka vrací
odesílateli. Ještě 24 hodin před vrácením obdržíte SMS o poslední šanci
k vyzvednutí. Pokud se Vám nehodí datum vyzvednutí, můžete ho v aplikaci
standardně prodloužit.
Jaký maximální rozměr zásilky se do Z-BOXu vejde?
Schránky jsou rozděleny na 3 kategorie (S, M, L) dle rozměrů. Na každém
depu Zásilkovny prochází zásilky kontrolami a měřením. V případě, že se Vaše
zásilka do Z-BOXu nevejde, automaticky ji přesměrují na nejbližší dostupné výdejní
místo v okolí.
Maximální rozměry každé schránky:
• Kategorie S – 45 x 8 x 61 cm
• Kategorie M – 45 x 17 x 61 cm
• Kategorie L – 45 x 36 x 61 cm
Je uložení v Z-BOXu bezpečné?
Vaše schránka se otevře pouze ve Vaší přítomnosti a v případě vyzvednutí
zásilky. Z-BOX používá pro komunikaci bezpečné šifrování, které umí číst pouze
naše mobilní aplikace.
Změna způsobu oznamování plánovaných
odstávek elektřiny
Společnost ČEZ Distribuce mění způsob oznamování plánovaných odstávek
elektřiny. Výlepy letáků nahrazuje oznámeními e-mailem a SMS přímo zákazníkům.
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Proč se mění způsob oznamování?
Stále více zákazníků volá po moderních způsobech oznamování a využívání
digitálních technologií. U stávajícího systému výlepů letáků se potýkali s plošnými
zákazy výlepů, stížnostmi na nečitelnost či nevhodné umístění apod.
Jak se zákazník o odstávce dozví?
• individuálně e-mailem nebo SMS
• na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky
• na našich webových stránkách je umístěný banner, který automaticky zobrazí
informaci o plánovaných odstávkách v našich obcích
Jak a kde se můžete
zaregistrovat,
abyste
dostávali upozornění?
K zaregistrování budete
potřebovat datum narození
nebo IČO a EAN kód, který
najde na vyúčtování za
elektřinu. Pak už jen navštívíte
www.cezdistribuce.cz/sluzba,
kde si zaregistruje, popř.
zkontroluje kontaktní údaje pro
zasílání upozornění.
Znovu, krok po kroku:
Krok 1
• Zaregistrujte se na webové stránce www.cezdistribuce.cz/sluzba
Krok 2
Vyplňte:
• EAN kód (18místný číselný kód najdete na vyúčtování za elektřinu)
• Datum narození zákazníka / IČO
• E-mail pro potvrzení nastavení služby
Krok 3
• Registrovat můžete až 3 e-maily a 1 telefonní číslo pro SMS. Informace o
odstávkách tak mohou chodit nejen Vám, ale i ostatním členům rodiny nebo
například nájemníkům.
A máte HOTOVO!
• plánovaných odstávkách elektřiny budete informováni zdarma, minimálně 15
dnů předem e-mailem a SMS.
Mobilní aplikace V OBRAZE
Chcete být snadno a rychle informováni o aktuálním
dění v obci? Proto pro vás máme mobilní aplikaci do vašeho
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chytrého telefonu. Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní
vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si
prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce. Do aplikace se
nemusíte registrovat, neposkytujete žádná osobní data.
Co k aktivaci aplikace potřebujete?
• mít chytrý telefon nebo tablet s operačním systémem Android či iOS
• přístup na internet
• místo v úložišti telefonu cca 13 MB
Aplikaci si můžete stáhnout načtením QR kódu na našich webových stránkách
nebo ve vašem Google play či App Store.
POLICIE
ČR
VARUJE
PŘED
PODVODNÍKY V ONLINE PROSTŘEDÍ
Policisté se v Královehradeckém kraji v
poslední době stále častěji setkávají s případy podvodného jednání, které probíhá
zejména v online prostředí, tedy internetu. Tyto případy mají podobný scénář.
Podvodníci se za pomoci telefonu i sociálních sítí snaží navázat kontakt s konkrétní
občanem a vylákat od něj pod smyšlenými příběhy finanční prostředky. A jak takové
podvodné jednání probíhá?
Vylákání přístupových údajů k platebním kartám a internetovému bankovnictví
Tyto podvody mohou probíhat po telefonu, v SMS zprávách nebo v aplikacích
jako WhatsApp, či Messenger, případně může přijít takový požadavek i formou emailu. Podvodník se často vydává za zaměstnance bankovní instituce a požaduje
přístupové údaje k platebním kartám a internetovému bankovnictví. Pokud je volaný
poskytne, následně si převede jeho peníze na jiný účet.
Policie v tomto případě radí a doporučuje:
• NEREAGUJTE na pokyny v příchozích zprávách a NEPOSKYTUJTE
soukromé informace
• NENECHTE se přesměrovat na jiné stránky, často k nerozeznání od stránek
Vaší banky.
• NIKOMU nesdělujte kód (bezpečnostní, ověřovací, jednorázový), který Vám
přišel nečekaně
• VŽDY využijte zadání přímé cesty do internetového bankovnictví tak, jak jste
zvyklí
• V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ kontaktujete telefonickou linku vaší banky a
ověřte si jejich požadavek
• BANKOVNÍ INSTITUCE po klientech nikdy nepožadují zadávat citlivé
informace formou emailových či SMS zpráv
Podvod typu „Americký voják“
V tomto případě podvodníci těží ze získání důvěry zejména osoby opačného
pohlaví pod záminkou společné budoucnosti. Snaží se zkontaktovat osobu (oběť)
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přes různé komunikační portály, ať už seznamky, či sociální sítě, mnohdy za využití
Google překladače. Ústředním motivem tohoto podvodu, a tedy vymyšleného
příběhu, bývá slib společného života, přesun majetku a návnadou pak zlato, peníze či
jiné cennosti. Když získá důvěru, požádá o pomoc dostat tyto komodity z nějakého
nebezpečného místa typu Afghánistán, Sýrie a dalších států s nestabilním režimem,
kde jsou přítomny mezinárodní síly, apod. Podvodník se zpravidla vydává za
amerického vojáka, námořníka, právníka, lékaře či úředníka, ale i umělce, kteří jsou
zde na misi, mají ušetřené peníze, nebo mají možnost získat třeba dědictví a potřebují
nalézt někoho, kdo jim pomůže s vyvedením zmiňovaného bohatství mimo
nebezpečnou zemi, případně jim tím pomůže se záchranou života. Následuje příslib
společné budoucnosti se zajištěným člověkem, popřípadě příslib na podílu z majetku.
Dalším varovným momentem jsou opakující se žádosti o zaslání finančních
prostředků.
Policie v tomto případě radí a doporučuje:
• BUĎTE OPATRNÍ a nikomu neznámému, natož internetovému příteli,
neposílejte žádné finanční prostředky
• VŽDY v takovýchto případech poproste o názor dalšího člověka, který se na
situaci bude dívat nezatížený předešlou romantickou či naléhavou komunikací
PŘI
PODEZŘENÍ
NA
PROTIPRÁVNÍ
JEDNÁNÍ
UDĚLEJTE
DOKUMENTACI (SNÍMKY OBRAZOVKY, ZÁLOHY E-MAILŮ A
KOMUNIKACE) A NAHLASTE VŠE NA NEJBLIŽŠÍM ODDĚLENÍ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NEBO NA TÍSŇOVÉ LINCE 158!
Bc. Klára Stillerová

Rekonstrukce knihovny
Knihovna v Černíkovicích byla otevřena naposledy na podzim roku 2020, od té
doby nebylo možné knihovnu díky vládním opatřením otevřít, proto se vedení obce
rozhodlo této situace využít a v prostorách byla na začátku letošního roku započata
rekonstrukce.
V místech, kde se knihovna nachází, byla do roku 1983 kuchyň pro mateřskou
školku, která v objektu obecního úřadu, dříve místního národního výboru, také sídlila.
Prostory knihovny byly vyhovující pouze, co se velikosti týká, ale v současné době
byly již velmi zchátralé.
V první řadě přišlo na řadu vystěhování velkého množství knih, z nichž větší
řádku čítají knihy z výměnného knihovnického fondu z knihovny v Rychnově nad
Kněžnou. Dále byly vystěhovány staré dřevěné regály, stoly a židle. V místnosti
nezůstalo téměř nic, proto se mohlo začít se stavebními pracemi - vyrovnaly se zdi i
podlaha, udělal se nový sádrokartonový strop, nové rozvody elektřiny a proběhla
výmalba místnosti. Stavební práce provedli zaměstnanci obce a o elektřinu se
postaral p. Šitina Z. ml.. Knihovna byla vybavena novými dřevěnými regály, stoly a
židlemi. Celková rekonstrukce vyšla na 100 tis. Kč. Část prostoru knihovny je
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věnována spadlému letadlu v Černíkovicích. Jsou zde vystaveny fotografie, model
letadla i další věci, které se po pádu našli.
Věříme, že se knihovna bude líbit a cestu si do ní najdou jak stávající čtenáři,
tak i ti noví. Knihovna bude otevřena každý lichý týden v pondělí od 15 do 17 hodin.

Bc. Kristýna Vodrážková

ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ ČERNÍKOVICE
Začátek vyučování v lednu 2021
V novém roce jsme se museli opět vypořádávat s probíhající pandemií covid19.
V lednu a v únoru se děti 1., 2. a 3. ročníku vyučovaly prezenčně, tzn. že výuka
probíhala ve škole. Poměrně rychle se přizpůsobily omezujícím hygienickým
opatřením a normálně jsme pokračovali ve výuce všech předmětů kromě hudební a
tělesné výchovy.
Děti ze 4. a 5. ročníku v týdnu po vánočních prázdninách postupně najely na
online výuku v aplikaci Google Meet. Distanční výuku zajišťovaly dvě paní učitelky:
Jana Rejzková a Hedvika Myhill.
Od 1. března 2021, z nařízení vlády, zůstali doma i žáci 1. - 3. ročníku. Začali
jsme s distanční výukou.
Dvěma žákům poskytují individuální vyučování školní asistentka a
vychovatelka.
Všem rodičům, kteří dokázali rychle zvládnout online výuku, patří náš obdiv a veliký
dík.
Zápis do 1. ročníku ZŠ Černíkovice pro školní rok 2021/2022
Zápis je povinný pro děti narozené 1. 9. 2014 - 31. 8. 2015. Zápis proběhne v
distanční podobě.
Žádost o přijetí mohou zákonní zástupci doručit do 16. 4. následujícími způsoby:
• do datové schránky školy
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• e-mailem s elektronickým podpisem
• poštou
• osobním podáním ve škole
Vyplněnou žádost vhoďte do schránky u vchodových dveří do školy do 16. 4. 2021.
K žádosti zákonný zástupce přikládá kopii rodného listu dítěte.
Školní rok 2021/2022 bude zahájen již v nové školní budově.
Moc si přejeme, aby byl provoz školy obnoven co nejdříve (předběžný termín je 12.
duben) a aby epidemiologická situace co nejméně ovlivňovala úroveň vzdělávání
našich dětí.
Mgr. Iva Dernerová

Zprávičky ze školičky
Už je to měsíc, co naše duhová školka
osiřela. Paní učitelky pro děti připravovaly
,,domácí úkoly“, které dostávaly domů do
schránek. Děti pod dohledem rodičů vyplňovaly
pracovní
listy,
grafomotorická
cvičení,
vybarvovaly omalovánky. Aby se jim nestýskalo a
mohly si připomínat kamarády – vyráběly pexeso s
obličeji spolužáků. Procvičovaly vypravování
pohádky O slepičce a kohoutkovi. Vyráběly si
jednoduché loutky k pohádce O veliké řepě. Modelovaly podle předlohy, poznávaly
první jarní kytičky a hospodářská zvířata. Přálo nám počasí, a tak byla pro děti
připravena u řeky naučná stezka s plněním úkolů a vyluštěním tajenky. Potěšily nás
kladné ohlasy a fotky, které nám rodiče posílali. I nám učitelkám se už po dětech
stýská. Děti mají možnost vidět se s paní učitelkou Pavlínou on-line a popovídat si s
ní. Čekání na Velikonoce si mohou zpříjemnit poslechem písniček z pohádek, které
pro ně nacvičily, nahrály a nazpívaly (za doprovodu kytary Víta Rozuma a baskytary
Petra Juráška) naše šikovné hudebnice Stáňa- housle, Petra- zpěv a Jitka- klavír.

Mysleli jsme i na velikonoční nadílku. Náš tým – Hanka, Pavla, Stáňa, Pavlína,
Petra a Ola – připravil pro sovičky a kuřátka balíčky se sladkostmi a drobnými
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dárečky. Doufáme, že se už na nás děti těší stejně jako my na ně a že naše školička
zase ožije. Za všechny holky z naší školky přeji všem pevné zdraví a krásné jaro.

Olga Klárová

Z ČINNOSTI SDH
Začátek roku se až doposud nese ve znamení izolace. Nemohli jsme proto
pořádat ani se účastnit mnoha tradičních akcí. Nekonaly se výroční valné hromady a
poprvé od znovuotevření Kulturního domu Černíkovice jsme letos nepořádali
hasičský bál. Doufáme, že se situace brzy zlepší a budeme se zase společně potkávat.
Již několik let se náš sbor zapojuje do celostátní dobrovolnické akce
UKLIĎME ČESKO. Letošní ročník byl pojat trochu netradičně díky vládním
nařízením, ale nechtěli jsme akci zrušit úplně. Oslovili jsme proto rodiče mladých
hasičů a celá akce proběhla individuálně v rámci rodin. V sobotu 27. 3. 2021 jsme se
vydali po šesti příjezdových komunikacích do Černíkovic a povedlo se nám společně
uklidit trasu dlouhou cca 15 km. Odpad jsme roztřídili a likvidaci zajistil obecní úřad,
kterému tímto chceme poděkovat. Odpadu se sešlo opravdu hodně: 8 pytlů plastu, 6
pytlů směsného odpadu, 1,5 popelnice skla a 80 kg kovu. Mezi odpadky jsme nalezli
i kbelíky, trenýrky, okapy, vidle, umyvadlo, hadice a roušky. Chtěli bychom
poděkovali všem, kteří se do akce zapojili.

Přejeme všem občanům obce hlavně zdraví a spoustu prosluněných jarních dnů.
Výbor SDH Černíkovice
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SDH Domašín
1/2021
Úvod letošního roku nebyl pro náš sbor nijak radostný. V samém závěru ledna
totiž opustil naše řady nejstarší člen sboru, 90letý vážený občan, kamarád, přítel a
dobrý člověk, bratr Josef Holub. Bohužel jsme se, vzhledem k nepříznivé situaci
zaviněné epidemií koronaviru a následnými nařízeními vlády, nemohli s bratrem
Josefem rozloučit tak, jak se na hasiče patří. Tak alespoň rozeznění zvonu na kapličce
a věnec v rozlučkové síni byl výrazem úcty k jeho památce.
Josefe, děkujeme Ti za Tvoji práci pro sbor a věříme, že nám z pomyslného
hasičského nebe dále fandíš a stále se zajímáš o novinky ze společnosti, z obce i ze
sportu, především z Tvého oblíbeného fotbalu. Bud´ velká čest Tvé památce!
O činnosti sboru v prvých třech měsících roku 2021 není moc co psát. Ta je
vzhledem k současné situaci až na vyřizování nutné administrativy, prakticky
utlumena.
Ze společenské kroniky připomínáme, že se bratr Josef Hlaváček dožil 85 let a
bratr Roman Hubálek 55 let. Významné kulatiny také oslavila naše milá sestra Dáša
Pekáčová. Všem jim děkujeme za činnost ve sboru, za aktivitu a ochotu vždy přispět
ke zdárnému průběhu našich akcí a do dalších let jim přejeme co nejvíce zdraví.
Závěrem přejeme celému sboru i našim spoluobčanům, aby současná
nepříjemná situace co nejdříve skončila, abychom se všichni mohli opět vrátit k
normálnímu životu.
Výbor SDH Domašín

MYSLIVECKÝ SPOLEK BĚLÁ ČERNÍKOVICE
Činnost spolku nebyla velká, jelikož všichni víme, jak
to se situací vlivem koronaviru v našem státě vypadá. Iluze
jsme si dělali zatím zbytečně, ale přes všechny potíže v naší
činnosti jsme v lednu uspořádali lovy na drobnou zvěř za
dodržení všech opatření, vyplývajících z nouzového stavu
vyhlášeného vládou z výjimky pro myslivce a rybáře
udělené Ministerstvem zemědělství. Tato výjimka platí i pro
noční lovy z důvodů dodržení plánu lovu a předcházení
škodám zvěří na porostech, které by mohla zvěř způsobit.
Jinak se ještě zvěř přikrmuje, zakládá se sůl do
slanisek po celém revíru. Srnčí se postupně dohrabává na zelenou potravu. Loví se
škodná, hlavně lišky, které teď před kladením liščat způsobují velké škody na drobné
zvěři. Už se jich několik ulovilo. Začíná tok bažantů, párkují se divoké kachny, které
už snáší na hnízdo vajíčka, a pokud se někde vyskytují zajíci, kladou už mladé.
U myslivecké chaty je kachen hodně, protože se rozvodnila proudnice, a tak by
se tam mohla nějaká kachňata vysedět. Jsou tam i bažantí slepice, které také zahnízdí.
Prosíme proto veřejnost a hlavně děti, aby tam pokud možno nechodily.
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Můžeme také pozorovat přílet divokých holubů a na velkém rybníce jsou i
rackové, labutě a jiné vodní ptactvo. Srncům dorůstá nové paroží, které začínají
vytloukat. U srn se projevuje březost a připravují se na mateřství a potřebují klid,
hlavně v lese, kde kladou mláďata.
Víme, že je těžké udržet děti doma a příroda je pro ně jediný zdroj pohybu.
Přesto apelujeme na rodiče, aby si své děti ohlídali a hlavně, aby je nenechali
odhazovat odpadky v podobě plastů, plechovek a papírů podél cest a u lesa –
děkujeme.
MS „Bělá“ Černíkovice

TJ SOKOL ČERNÍKOVICE
Vážení sportovní příznivci,
vzhledem k nařízení vlády a zákazu rekreačního sportu i
tréninků nemáme žádné výsledky zápasů.
Snažili jsme se nezahálet a každý si trénoval podle sebe,
abychom byli připravení, až se sport zase spustí. Zatím je možnost
trénovat ve 20 lidech venku, proto toho jistě využijeme a máme už
naplánovaný tréninkový režim u dospělých i dětí. Fotbalová
asociace chce dohrát alespoň podzimní sezonu, předpoklad spuštění
soutěží je 15. 5. 2021 - v takovém případě je sportovní rok uznán
jako dohraný a tabulky budou uzavřeny, zatím to ale není povolené. V okrese došlo
ke změnám ve vedení výkonného výboru, snad to povede ke zvětšení transparence
práce.
My v oddíle jsme získali slušnou finanční podporu od firmy Škoda Auto, a.s.
na rekonstrukci kabin, využili jsme tedy zastavení soutěží k práci zde. Na projekci se
podílel Martin Hovorka, na získání dotace J. Šmída a M. Stodůlka, nejvíce na
přípravě pro vybranou firmu (Kubinec) odpracovali J. Cejpek, R. Dušek a Michal
Hovorka, při bourání pomohli i hráči A týmu a i děti. Svépomocí se podařilo vyměnit
okna a vymalovat a zútulnit stávající kabiny. Následně nastoupila firma, práce jsou
nyní v plném proudu, už je provedena stavební činnost a nyní pracuje na rozvodech
vody do sprch a WC a instalaci sanity, vybrány jsou i obklady. Všichni se už těšíme,
až bude hotovo.
Je připraveno také provzdušnění travnatého hřiště a oprava závlahy, částečně
se opravily i závady na umělé trávě a jejím oplocení.
Jak vidíte, věnovali jsme svému koníčku dost práce a volného času a nyní jsme
připraveni a "nažhaveni" na sport.
Chceme proto poděkovat obecnímu úřadu, společnosti Škoda Auto a.s. a
sponzorům za finanční podporu, čekáme na kladné rozhodnutí vlády ke spuštění
amatérského sportu a jsme připraveni využít rekonstruovaný stánek hlavně pro naše
děti. Čekáme na umožnění návštěvy Vás, příznivců našeho sportu.
S pozdravem Sportu zdar a fotbalu zvlášť
22

MUDr. Josef Stodůlka, člen výboru

Z ČERNÍKOVICKÉ KRONIKY – ROK 1976
V minulém čísle jsme začali probírat jednotlivé organizace v obci, konkrétně
jsme se podívali na Český svaz žen a Svaz požární ochrany. Dovolte mně proto,
abych dnes pokračovala vzpomínáním na další organizace obce, protože i ty mají
určitě celou řadu pamětníků…
SOKOL
Jen pro připomenutí - oddíl kopané byl v Černíkovicích založen již v roce
1962. Předsedou byl Karel Kozel, později pan J. Chmelan, J. Hanuš, v roce 1976 pan
J. Bína. Postupně k oddílu mužů přibyl i oddíl dorostenců. Původně byla zakoupená
dřevěná kabina, která přetrvala rovné desetiletí. Do nové kabiny již byla zavedena
voda, elektrický proud, šlo o dvě místnosti oddělené předsíňkou. Zároveň v tomto
roce bylo vybudováno druhé cvičné hřiště. Kronika v tomto roce ale hlavně
upozorňuje na to, že velikým úspěchem byl postup do krajské soutěže B třídy, kde si
oddíl mužů držel střed tabulky. Na nemalé výdaje si oddíl přivydělával zábavami,
protože jen ze vstupného by se činnost oddílu financovat nedala. Kronika zmiňuje, že
roční výdaje byly kolem 30 000 Kčs. Na část výdajů přispěl Místní národní výbor
Černíkovice a Český svaz tělesné výchovy, dále pak Stavostroj z Nového Města nad
Metují platil za reklamu. Od roku 1973 oddíl vlastnil svůj autobus, kterým hráči jezdí
na zápasy. Kronika uvádí, že se mu přezdívalo Hurvínek. Černíkovičtí hráči hrají
zadarmo, i když v Rychnově nad Kněžnou hráči dostávají 40 Kč za zápas. Hráči mají
dobrou partu, a to je prý důvod úspěchu. Každoročně se hraje žákovský turnaj –
Memoriál Jana Hubálka o putovní pohár. Členská základna se skládá z 18 dospělých
hráčů, 15 dorostenců a 15 žáků, kromě toho má oddíl 12 funkcionářů.
Dalším oddílem Sokola je šachový oddíl, který má v roce 1976 18 členů a
probojoval se do krajské soutěže na sedmé místo. Oddíl hraje každé úterý u Kadleců,
některé soutěže hraje i v malé místnosti Kulturního domu Černíkovice.
SVAZARM
Činnost této organizace byla hlavně zaměřena na besedy a pořádání různých
akcí pro širokou veřejnost. Svazarm pořádal besedy o pravidlech silničního provozu,
besedu s automobilovým závodníkem Ing. Jiřím Šedivým. Pro mládež pořádal
Dukelský závod branné zdatnosti, závody na kole, orientační závod podle značek,
střelbu ze vzduchovky. Velký ohlas měl pěší turistický výlet po okolí Černíkovic,
který byl spojen s nočním pochodem a byl zakončený opékáním berana na
myslivecké chtě v Byzhradci. Této akce se zúčastnilo asi 70 lidí, byla hodně
povedená, protože se o ní ve vesnici ještě dlouho mluvilo! Do Domašína se přiženil
pan Václav Danda, který si vzal na starosti chlapce a založil střelecký kroužek. I
členové Svazarmu odpracovali 150 hodin pro MNV a 350 hodin pro JZD.
MYSLIVECKÝ SPOLEK
Tento spolek má 18 členů, také on se podílí na brigádách pořádaných MNV,
ale zároveň se stará o svá zařízení a chová bažantí kuřata. Pořádají besedy pro ZŠ a
pro veřejnost myslivecký ples v kulturním domě. Ples začíná tradičními loveckými
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fanfárami na lesní rohy z posedu, který je postaven pro tyto účely v rohu sálu.
Trubači jsou K. Šedivý, J. Novotný a B. Augustin. Na ukončení sezóny potom
v Domašíně pořádají poslední leč. V roce 1976 zároveň myslivci uskutečnili
dvoudenní zájezd do Českých Budějovic na dny myslivosti.
S použitím kroniky obce napsala Mgr. Pavlína Školníková

Z DOMAŠÍNSKÉ KRONIKY – ROK 1962
Jaro tohoto roku bylo celkem nepříznivé, bylo převážně chladno, proto se polní
práce značně opozdily. Senoseč byla slabší, o krmení bylo nouze. V místním JZD
měli veliké obtíže, v dubnu již neměli ani seno, ani slámu, ačkoliv v předešlém roce
byla sklizeň sena nadprůměrná. K začátku se s pící plýtvalo a z jara nastala nouze.
Krmné dávky nebyly propočítané.
Dostavěla se přípravna v kravíně a započala se stavba velkého skladováku.
Mimoto se přistavěla drůbežárna a zřídil se pojízdný drůbežárník na dvou
podvozcích. Pořídil se nový traktor 30 KS a oplotil se pozemek asi 20 ha na výsadbu
krsů (menší ovocné stromky-zákrsky). Do osady Dubina byl zaveden vodovod.
Domek č 20 patřící Anně Michlové byl zbourán. Postavil jej Fr. Mořengl roku
1793. Podle pamětníků cizinec, s bratrem oba do naší vesnice přitáhli s vojskem.
Jeden byl raněný a zůstal v č. 13, oženil se s dcerou z č. 13 a na zahradě postavil
chalupu č. 18. Jeho bratr později vystavěl zmíněný domek č. 20.
Život ve vesnici se mění, přibývá televizních přijímačů, většina rodin jej
vlastní. Za zábavou se chodí méně, lidé sedí doma u televize.
Přestárlým občanům (výměnkářům) družstvo vyplatilo podporu ve výši 250 Kč
na osobu. Uskutečnil se zájezd družstevníků na výstavu do Liberce a Jablonce nad
Nisou.
Karel Jakubec

DOMÁCÍ HOSPIC SETKÁNÍ
Pomáháme lidem dýchat
Kyslíkový koncentrátor neboli oxygenátor. Věc, kterou většina lidí nikdy
neviděla a nepotřebovala. A přesto může tolik pomoci, zejména v tomto období
pandemie, kdy mají lidé v souvislosti s onemocněním covid-19 dýchací potíže.
Domácí hospic Setkání v Rychnově nad Kněžnou disponuje několika těmito
přístroji, které jsou již sedm let využívány pacienty v terminálním stadiu onemocnění,
ale v poslední době také čím dál více veřejností. Možná si pod tímto pojmem
představujete veliký ventilátor s kyslíkovými bombami. Tak tomu ale není. Jedná se
o relativně malé, přenosné zařízení, které dýchání nenahrazuje, ale pouze mu
přiváděným kyslíkem napomáhá. Uživatel si při použití nasadí pomocí tzv. brejliček
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hadičku do nosu, oxygenátor zapojí do zásuvky a zapne. Přístroj lze podle potřeby
kdykoli vypnou nebo zapnout.
Kyslíkový koncentrátor umožňuje lidem s dýchacími potížemi jít dříve domů
z nemocnice, pomáhá astmatikům i kardiakům. Slouží také jako psychická pomoc při
zádušnosti.
Zájemci o půjčení přístroje se mohou obracet
na Domácí hospic Setkání. Při předání dojde
k podrobnému zaučení v jeho obsluze. Oxygenátory
procházejí každoročně revizí, aby byly správně
kalibrované a jsou okamžitě k dispozici.
Většina koncentrátorů byla pořízena z financí
nadačních fondů nebo benefičních akcí. V letošním
roce budeme moci zakoupit další přístroj, neboť
domácí hospic uspěl v grantové výzvě nadačního
fondu Tesco, které přispělo částkou 20 000,- Kč.
V uplynulém roce 2020 si oxygenátor
vypůjčilo 49 zájemců. Délka výpůjčky se většinou
pohybuje kolem dvou týdnů, občas ale dosáhne i
několika měsíců.
Další informace a kontakt najdete na
internetových stránkách Domácího hospic Setkání
www.hospicrychnov.cz.

ZUBNÍ POHOTOVOST
DŮLEŽITÉ: Poskytování zubní pohotovosti na území OSK Rychnov nad
Kněžnou se nemění, i nadále platí zaslaný rozpis služeb (viz. níže).
Od února 2021 nebude stomatologická pohotovost na Hradecku poskytována
pouze ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. V tabulce je uvedeno, ve kterých
dnech bude zubní pohotovost poskytována zubními lékaři přímo v jejich ordinacích.
V těchto termínech bude centrální pohotovost v areálu FN HK uzavřena. Mimo tyto
uvedené termíny bude stomatologická pohotovost poskytována ve Fakultní
nemocnici Hradec Králové.
Bližší informace viz odkaz: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajskyurad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/stomatologicka-pohotovost--okres-hradeckralove-5125/
V průběhu roku se rozpis může měnit, aktuální najdete na našich webových
stránkách - http://www.cernikovice.cz/obec-1/zubni-pohotovost/.
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Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek – 8.00 – 13.00 hod
17.04.MDDr. Učňová Petra
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
721 200 244
18.04.MUDr. Valešová Pavla poliklinika, Pulická 99, Dobruška
494 622 114
24.04.MUDr. Veselská Renata poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n/O 494 371 781
25.04.MDDr. Zdráhal Zdeněk Masarykova 729, Kostelec n. Orlicí
721 460 150
01.05.MDDr. Andělová Jana Jana Pitry 448, Opočno
731 980 112
02.05.MUDr. Bahník František Třebízského 799, Kostelec n. O.
494 323 152
08.05.MUDr. Beránek Jan
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
494 371 088
09.05.MUDr. Bergmanová D. Záhumenská 445, České Meziříčí
734 324 600
15.05.MDDr. Borůvková V. poliklinika, Pulická 99, Dobruška
494 622 114
16.05.MUDr. Domáňová Iva poliklinika Rychnov nad Kněžnou
494 515 694
22.05.MDDr. Motyčka Martin Komenského 44, Rychnov nad Kn.
775 224 093
23.05.MDDr. Havlíček Ondřej Kvasiny 145
771 155 445
29.05.MUDr. Hrbáčová Eva Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kn.
494 532 330
30.05.MDDr. Chládek Tomáš Kvasiny 145
771 155 445
05.06.MUDr. Kašparová D. Voříškova 169, Vamberk
602 514 715
06.06.MUDr. Loukota Jan
Komenského 127, Opočno
494 621 665
12.06.MDDr. Machková T.
Jana Pitry 448, Opočno
731 980 112
13.06.MUDr. Malátková L.
poliklinika Rychnov nad Kn.
494 515 696
19.06.MDDr. Matoušková L. Kvasinská 129, Solnice
602 152 873
20.06.MUDr. Miřejovská D. Třebízského 799, Kostelec n/O
494 323 152
26.06.MDDr. Motyčka Martin Komenského 44, Rychnov nad Kn.
775 224 093
27.06.MDDr. Paličková Zlata Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
721 200 244
03.07.MDDr. Petrák Tomáš Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
721 200 244
04.07.MUDr. Plšková Ivona Svatohavelská 266, Rychnov nad Kn. 494 534 841
05.07.MUDr. Podolská Jana poliklinika, Mírové nám.88, Týniště
494 371 783
06.07.MUDr. Pokorná J.
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
494 515 697
10.07.MUDr. Pokorná Věra Jana Pitry 448, Opočno
494 667 628
11.07.MUDr. Přibylová Marta Komenského 209, Častolovice
494 322 706
17.07.MDDr. Rýdlová Zuzana Tyršova 515, Opočno
777 667 353
18.07.MUDr. Salamin Akram Kvasinská 129, Solnice
602 152 873
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