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Krásný podzim všem!
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významné životní jubileum ve třetím čtvrtletí roku 2019 oslavili tito naši
spoluobčané:
50 let
ŠPÁNIK Štěpán
TRÁVNÍČEK Jiří

Domašín
Černíkovice

65 let
GRULICHOVÁ Jana

Černíkovice

70 let
CHARVÁT Ludvík

Černíkovice

75 let
LEMFELD Stanislav
OUBRECHTOVÁ Ludmila

Domašín
Černíkovice

81 let
MICHALIČKOVÁ Alena
POHANKOVÁ Miloslava

Černíkovice
Černíkovice

84 let
KOPECKÝ Vlastimil
PAVEL Josef

Černíkovice
Černíkovice

85 let
ŠMÍDOVÁ Anna

Domašín

86 let
ČERNÝ František
HANUŠ Stanislav

Domašín
Černíkovice

89 let
HOLUB Josef

Domašín

95 let
TOMÁNKOVÁ Ludmila

Domašín

98 let
KULHÁNEK Miloslav

Domašín

K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme pevné zdraví, spokojenost a osobní
pohodu.

2

Vítáme nové občánky naší obce:
KLAPAL Matyáš

Černíkovice

srpen 2019

Vážení rodiče, Vám i Vašemu děťátku přejeme, aby vyrůstalo ve
zdraví, lásce a klidu.
Vzpomínáme na naše zemřelé spoluobčany:
ŠAFRÁNEK Martin
AUGUSTIN Bořivoj

Černíkovice
Černíkovice

červenec (49 let)
září (92 let)

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

USNESENÍ Č. 8
z veřejného jednání OZ, konaného 11. července 2019 v zasedací místnosti DPS
Černíkovice.
Zastupitelstvo obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání
2. Zprávu starostky obce
3. Průzkum trhu „Černíkovice-nová autobusová zastávka u Pomníku padlých“
(příloha č. 4/us8).
4. Závěrečný účet DSO Vodovodního svazku Císařská studánka za rok 2018,
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO VSCS za rok 2018
bez výhrad.
5. Závěrečný účet DSO Svazků Dolní Bělá za rok 2018, včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Dolní Bělá za rok 2018 bez výhrad.
6. Závěrečný účet DSO Mikroregion Rychnovsko za rok 2018, včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Rychnovsko za rok 2018
bez výhrad.
7. Podpisy darovacích smluv se ŠKODA AUTO, a.s., Mladá Boleslav, tř. Václava
Klementa 869. Smlouva KVA-JJ-19-022-SR na podporu vzdělávání, dar ve výši
400.000,- Kč a smlouvu KVA-JJ-19-023-SR podpora dopravní bezpečnosti ve
výši 600.000,-Kč.
8. Přijetí Memoranda o spolupráci při uplatňování regionální ceny vody za vodné
v rámci cenové unie „CÍSAŘSKÁ STUDÁNKA a DŘÍŽNA“.
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II. Schvaluje:
1. Hospodaření obce k 30. 6. 2019.
2. Rozpočtové opatření č. 5.
3. Dohodu o narovnání a Souhlasné prohlášení o změně práva k nemovitosti st.
256 objekt občanské vybavenosti, bez č. p., k. ú. Černíkovice s Vodovodním
svazkem Císařská studánka, se sídlem Masarykovo nám. 1, Solnice a pověřuje
starostku podpisy dokumentů.
4. Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy v souvislosti se stavbou silnice
„II/321 Domašín-Černíkovice, obchvat“, kupní cena pozemku bude činit 280,Kč/m2, předmětný pozemek p. č. 3045/1, předpokládaná výměra 162 m2, k. ú.
Černíkovice, pověřuje starostku podpisem smlouvy.
5. A) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IP- 12-2010990/SOBS VB/01, Černíkovice, Domašín,
443/1 – zařízení distribuční soustavy-kabel NN, zastupitelstvo nesouhlasí
s jednorázovou odměnou ve výši 1.000,- Kč za omezení vlastnického práva a
požaduje částku schválenou us5/II. sch./bod č. 2 a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
B) Vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace – umístění
inženýrských sítí v silničním pozemku p. č. 443/1 k. ú. Domašín u Černíkovic,
na základě žádosti firmy ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou firmou
Energomontáže Votroubek, s.r.o., Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou.
6. Poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Černíkovice Dianě Lochmanové,
Černíkovice 246 (juniorská reprezentantka ČR pro 2019, kvalifikace na
Mistrovství Evropy v Holandsku - jezdecké závody všestrannosti), dle přílohy
č.5/us8, pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy.
7. Smlouvu o dílo „Nová autobusová zastávka u Pomníku padlých Černíkovice“
s firmou NOVOSTAV KOMUNIKACE, a.s., Střelecká 672, 500 02 Hradec
králové a pověřuje starostku podpisem.
8. Revokace usnesení č. 5:
Bod č. 7) Záměr obce darovat nemovitou věc – pozemek p. č. st. 2/1 (zastavěná
plocha) o výměře 262 m2, zapsaný v katastru nemovitostí na LV 10001 zřízený
pro k. ú. Černíkovice, Janu Kolowratu Krakowskému, Rychnov nad Kněžnou a
pověřuje starostku podpisem.
Bod č. 8) Přijetí daru nemovitého majetku – pozemku p. č. 550/3 (ostatní
plocha) o výměře 81 m2, zapsaný v katastru nemovitostí na LV 482 zřízený pro
k. ú. Černíkovice od Jana Kolowrata Krakowského, Kolowratská 1, 516 01
Rychnov nad Kněžnou a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Obec uhradí
náklady na přípravu darovací smlouvy a vklad na katastr
nemovitostí……………………. Směnnou smlouvu nemovitého majetku v k. ú.
Černíkovice s Janem Kolowratem Krakowským, Rychnov nad Kněžnou,
pozemek p. č. st. 2/1 (zastavěná plocha) o výměře 262 m2 zapsaný na LV
10001 a pozemkem p. č. 550/3 (ostatní komunikace) o celkové výměře 81 m2
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zapsaný na LV 482 na základě znaleckého posudku a pověřuje starostku
podpisem.
III. Ukládá starostce
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta

USNESENÍ Č. 9
z veřejného jednání OZ, konaného 9. září 2019 v zasedací místnosti DPS
Černíkovice.
Zastupitelstvo obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání.
2. Zprávu starostky obce.
3. Průzkum trhu - projektové a inženýrské práce „Lokalita RD Záhumna II“,
příloha č. 4.
4. Výsledky soutěže na dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro rok
2020.
5. Ukončení smlouvy o používání vozidla při zajišťování přepravy imobilních osob
se Sociálními službami města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s.
6. Zaslání finančního daru na práci České onkologické společnosti, příloha č. 5.
7. Žádost o prodloužení následné bytové výstavby zaslané na MMR ČR.
8. Narovnání právního vztahu k nemovitosti st. 256 - objekt občanské vybavenosti
a dokončení plnění usnesení č. 2, II. schvaluje, bod č. 7 (ze dne 29. 11. 2018) podpis darovací smlouvy na pozemek p. č. 256 o výměře 8 m2 s Vodovodním
svazkem Císařská studánka, Masarykovo náměstí 1, Solnice
II. Schvaluje:
1. Hospodaření obce k 31. 8. 2019.
2. Rozpočtové opatření č. 6.
3. Smlouvu o dílo „Lokalita RD Záhumna II“ s firmou Stapring, s.r.o., Javornická
1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou a pověřuje starostku podpisem.
4. Mandátní smlouvu č. 2019104, kde předmětem této smlouvy je výkon práv a
povinností zadavatele soutěže na dodavatele el. energie a zemního plynu pro
Obec Černíkovice a jí zřízené nebo založené organizace.
5. Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí (NN)
s firmou ČEZ ESCO, a.s., Duhová 1444/2, Praha na dodávku elektřiny pro rok
2020 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
6. Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě uzavřené dne 3. 12. 2018 (na akci „8P5

Záhumna II., Černíkovice“) a pověřuje starostku podpisem.
7. Žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Klubu důchodců při
Městském úřadu v Solnici dle přílohy č. 6.
8. 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 a Centru Orion, z. s., Dlouhá Ves 116, výše
příspěvku uvedena v příloze č. 6, pověřuje starostku podpisem darovacích
smluv.
9. Podání Žádosti o byt v Domě s pečovatelskou službou v Rychnově nad
Kněžnou, pro paní Hanu Hoffmanovou, Černíkovice 8 s tím, že jednorázový
poplatek za přijetí do DPS bude hradit žadatelka (rodina žadatelky) dle
vyjádření schváleného zastupitelstvem na žádosti.
10.Doplnění hromadné pojistné smlouvy č. 15904690 o zvláštní část Pojištění
strojů VPP STR 2014 pro rok 2019.
III. Ukládá starostce a investiční komisi
1. Řešení havarijního stavu mostu u Vilímkových.
2. Obnovení jednání s projektanty „II/321 Domašín – Černíkovice, obchvat“zastávka BUS.
3. Řešení opravy poškozeného zábradlí v obci Domašín.
4. Pokračovat v řešení „problémové“ kanalizace a kanalizačních vpustí v obci
Domašín.
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta

ZPRÁVA STAROSTKY OBCE
Vážení spoluobčané,
teplý konec léta je za námi, většině z nás tak skončily odpočinkové dny a
dětem začal nový školní rok. Všem školákům a zvlášť prvňáčkům přeji šťastné
vykročení do školy, hodně úspěchů, radosti z poznávání a spoustu bezvadných
kamarádů.
V průběhu prázdnin byly provedeny drobné opravy v mateřské škole. Byla
vyměněna podlahová krytina v šatně, v horním oddělení pak vyměněna podlahová
krytina – ještě jako „rest“ stavební firmy. Zakoupena byla nová vestavěná skříň na
lůžkoviny a na zahradě přibylo nové pískoviště a hmatový chodníček.
Zastupitelstvo obce vybralo zhotovitele na realizaci stavby „Nová autobusová
zastávka u Pomníku padlých Černíkovice“ firmu NOVOSTAV. Realizace byla
naplánována září-listopad 2019. V dnešní době je požádáno o kolaudaci hotové
stavby. Chybí zde pouze parkové úpravy.
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Radní Královéhradeckého kraje rozhodli o vyhlášení výběrového řízení na
zhotovitele stavby obchvatu Domašína, na silnici II/321 mezi Častolovicemi a Solnicí
(dnes je již vybrán). Investorem stavby je Královéhradecký kraj a administraci akce
zajišťuje Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI), oddělení průmyslových zón.
Obchvat Domašína zajistí podstatné zlepšení životního prostředí v centru obce.
Stavba obchvatu proběhne bez výrazného omezení provozu, který bude omezen
pouze v době provádění napojení na začátku a konci úseku. Stavební práce zaberou
15 měsíců od podzimu 2019. V nejbližší době dojde k slavnostnímu zahájení stavby.
Ráda bych opět touto cestou chtěla ještě poděkovat občanům, kteří se obětavě
starají o veřejné prostranství před svými nemovitostmi. Vždyť domov nezačíná
překročením prahu svého domu, ale je součástí celého širšího okolí v obci.
Závěrem vám všem přeji příjemné barevné podzimní dny a těším se na setkání
na tradičních podzimních akcích.
Bořivoj Augustin (*27. 11. 1926 - 5. 9. 2019)
Dovolte mi vyjádřit upřímné poděkování za
dlouholetou spolupráci s obcí Černíkovice panu profesorovi
B. Augustinovi. Sepisováním kroniky naší obce se zabýval
od roku 1973, tedy úctyhodných 46 let. Po dlouhá léta byl
také předsedou Sboru pro občanské záležitosti (SPOZ) a
zajišťoval fotodokumentaci z akcí.
V osobě pana Augustina opouští naši obec slušný a
vzdělaný člověk, jakých je dnes již málo.
Děkujeme tímto za vše, co dělal pro obec Černíkovice
a své spoluobčany.
Zdenka Jedlinská, starostka

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Povinné čipování psů
Majitelé psů v České republice mají pár týdnů
na to, aby nechali své čtyřnohé miláčky označit
mikročipem. K 1. lednu 2020 bude na základě
novely veterinárního zákona schválené v roce 2017
povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze
v případě, že je pes označený mikročipem. Štěňata
musí být označena nejpozději v době prvního
očkování vzteklině, tedy v půl roce věku. Výjimku
budou mít pouze starší psi a to, pokud jsou označeni jasně čitelným tetováním, které
bylo povedeno před 3. červencem 2011. Označení psů mikročipem provádějí
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soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a
preventivní činnost.
Dlouhodobě je označení psa čipem povinné v případech, že s ním majitel
cestuje do zahraničí. Není se ale čeho děsit. Úkon je to jednorázový, s minimálním
rizikem poškození zdraví psa. Čip velikosti rýžového zrna je umístěn v aplikační
jehle. Ta se vbodne psovi pod kůži a čip se z jehly vytlačí do podkožního prostoru.
Tam čip setrvá po celý život psa. Čip lze přečíst pomocí čtečky, kterou dnes
disponuje téměř každý veterinární lékař či útulek. Přidanou hodnotou tohoto úkonu je
skutečnost, že psa lze zaregistrovat do databáze čipovaných psů. V případě ztráty psa
jej pak může nálezce pomocí čipu identifikovat a díky databázi nalézt jeho majitele.
Obecní úřad zajistil možnost nechat očipovat pejska, a to ve středu 30. října
2019 od 15.00 hod u Obecního úřadu v Černíkovicích. Spolu s čipováním bude
možné provést i vakcinaci psů proti vzteklině. Čipování bude provádět MVDr. Klára
Vilímková (KVL 6933). Cena je stanovena na 500,-Kč.
Kominické služby
Ve čtvrtek 24. října 2019 bude zajištěn další termín kominických
služeb firmy Kominictví. Cena za čištění komína, včetně doložení
dokladu o jeho funkčnosti, je stanovena na 400,- Kč. Zájemci se mohou
přihlásit v kanceláři OÚ nebo na tel. číslech 494 384 124.
Můžeme si za to sami…
V těchto dnech je instalována závora na pozemek
soukromého vlastníka „Skládka za MŠ“. Všichni vímevíte, že je zde možné umístit pouze větve a hlínu. Tato
možnost, ale platí pro občany našich obcí, ne sousedních.
To, co se zde v poslední době objevilo, nás utvrdilo
provést toto opatření. Máme tu smetiště…shnilá jablka,
listí, nábytek, stavební suť a plasty. Tudy cesta skutečně
nevede, náklady za úklid teď půjdou z obecních peněz…a opět to znamená navýšení
nákladů na odpady… Dobrá vůle se v tomto případě obci opravdu nevyplatila. Klíč
bude na obecním úřadě a po domluvě bude každému zájemci poskytnut. Na zvážení
zastupitelstva teď bude, co se skládkou dále.
Ořezání stromů
Připomínám vlastníkům dřevin, pokud jejich větve stromů
či keřů zasahují do komunikací, aby v období vegetačního klidu
provedli jejich ořez tak, aby nedocházelo k poškození aut, např.
svozce odpadů, zimní údržby či jiných vozidel. Dnes přidávám
ještě neušpinění, protože spadané ovoce na chodnících není pro
chodce také nic příjemného.
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Odkup pozemků
Pokud přemýšlíte, nebo v budoucnu budete přemýšlet, o prodeji vašich
pozemků v katastrálním území Černíkovice, obec by případně měla zájem na jejich
odkupu. Své pozemky nemusíte prodávat pouze soukromým firmám v okolí. Přijďte
se na více informací zeptat do kanceláře obecního úřadu.
Hledáme kronikáře…
Ve svých 92 letech zemřel pan Bořivoj Augustin, dlouholetý
kronikář naší obce. Proto se ptáme. Měl by někdo zájem o pokračování
v jeho práci a rád by se zabýval psaním kroniky obce Černíkovice?
Zájemci jsou vítáni v kanceláři Obecního úřadu Černíkovice.
Zájezd do divadla
V sobotu 9. listopadu opět pojedeme do Prahy na
divadelní představení. Tentokrát navštívíme Strašnické
divadlo, kde nám soubor Divadélka Radka
Brzobohatého představí francouzskou situační komedii.
Těšit se můžete na Irenu Máchovou, Evu Burešovou/
Evu Perkausovou, Báru Mottlovou, Miroslava Šimůnka/ Davida Gránského, Vojtu
Eflera, Hanu Gregorovou. Odjezd z Černíkovice je naplánován na 8.00 hodinu. Cena
je 500,-Kč. Hlásit se můžete v kanceláři OÚ Černíkovice.
Posezení seniorů
V pátek 15. listopadu se od 10.00 hodin uskuteční další ročník oblíbeného
posezení seniorů, tentokrát v hospodě v Třebešově.
Pan Locker vás potěší svými záběry z některých akcí pořádaných našimi
obcemi. S prezentací se představí zástupce firmy Matrix, a.s. Odpoledne k poslechu i
tanci zahrají manželé Schütovi ze skupiny Combi. Jako každý rok bude
samozřejmostí příspěvek na kávu, občerstvení a oběd. Zajištěn je svoz i odvoz:
9.15 hod + 9.35 hod Černíkovice – zámek
9.25 hod + 9.45 hod Černíkovice – pomník, Kovpal
9.25 hod + 9.45 hod Domašín – pod Dubinou, náves
Případné informace na telefonním čísle 494 384 124 nebo 778 710 667.
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 ve
čtvrtek 5. prosince 2019, neváhejte nás kontaktovat na e-mail
andel.cernikovice@seznam.cz, na tel. čísle 606 768 252 nebo
osobně v kanceláři Obecního úřadu Černíkovice.
Zdenka Jedlinská, Bc. Klára Stillerová
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POŽÁRNÍ OCHRANA
Zde se v několika zpravodajích budeme zabývat prevencí a přinášet informace
z oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva či první pomoci.
Zabezpečení požární ochrany v bytových a rodinných domech
Pokud již dojde k požáru a my nejsme schopni požár vlastními silami uhasit,
pak je nezbytné okamžitě dům nebo byt opustit. Zde se musíme zmínit o volných
únikových cestách – chodby a schodiště. Volný průchod je nutný nejen v rodinném
domku, ale především v bytových domech, kde se setkáváme stále s velkými
problémy. Spousta nájemníků si myslí, že chodby a schodiště jsou další prostory,
které mohou využívat k odkládání svých věcí. Chodba opravdu není skladištěm
nepotřebného nábytku, kol, kočárků, ale ani není botanickou zahradou.
Volné únikové cesty
Na společných chodbách, schodištích a prostorech neukládáme žádný materiál,
který by ztěžoval evakuaci obyvatel domu, ale i zásah hasičů. Vždy musí být cesty
volně průchozí, dveře na únikových cestách se nezamykají a směry úniku jsou
označené.

Víte, kde máte umístěné hasicí přístroje a nástěnné hydranty ve vašem bytovém
domě?
Zamykání vchodových a bytových dveří
Vchodovými dveřmi prochází úniková cesta na volné prostranství. Pozor! Můj
dům (byt), můj hrad, by mohlo znamenat pozdní pomoc při mimořádné události.
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Nástupní plochy
Pokud již k požáru přijedou hasiči, pak v mnoha případech potřebují svoji
velkou a těžkou techniku ustavit na předem vyhrazených místech – nástupní plochy.
Zde bychom chtěli všechny požádat, aby své čtyřkolové miláčky parkovali na
vyhrazených místech a nikoli na označených nástupních plochách. Velice tím
zkomplikují zásah a mohou v neposlední řadě ohrozit i sami sebe. Hasicí přístroje a
hydrantové systémy musí být přístupné. Pořídíme-li si do rodinného domu hasicí
přístroj, je to jistě s vědomím, že bychom ho mohli použít. Bude-li však zarovnaný,
pak máme asi problém a zprvu dobrý nápad a výhodná investice přichází vniveč.
V bytových domech jsou vedle hasicích přístrojů instalovány i hydranty. Dnes
jsou to většinou hydrantové systémy se stálotvarou hadicí, které dokáže bez velké
námahy použít i jeden člověk. Hydrantové systémy jsou určeny pro prvotní zásah
občany a jsou okamžitě použitelné. Nebojte se je použít. POZOR – nesmí být použit
na nevypnutá elektrická zařízení! Opět i zde upozorňujeme na nepřeceňování
vlastních sil. Požár se může velice rychle šířit a mohou nás ohrozit nejen plameny,
ale i kouř a další zplodiny hoření.
Hlavní uzávěry: plyn, voda, elektrický proud
Přístupové cesty k hlavním uzávěrům musí být trvale volné. V případě požáru musí
být včas vypnuty, aby mohl být proveden požární zásah.

Prostředky požární ochrany: nástěnné hydranty, PHP, venkovní hydranty.
Přístup k požárním prostředkům musí být trvale volný. Prostředky slouží k prvotnímu
zásahu.
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Jak nám ukazují statistiky, naše lidská nedbalost, zejména při používání
otevřeného plamene a při zakládání ohýnků, má na svědomí stále více požárů – v
roce 2015 to bylo 1394 požárů.
Používání otevřeného ohně v přírodě
Pálení suchého dříví a listí je dovoleno za dodržení bezpečnostních podmínek
(zajištěny hasební prostředky). Vypalování suché trávy a pálení odpadu je zakázáno!
Za porušení předpisu požární ochrany hrozí pokuta.
Dvacatero bezpečné domácnosti
1. Nenechávejte otevřený oheň bez dozoru.
2. Neodcházejte od vaření k jiným činnostem.
3. Nekuřte v posteli či křesle, jste-li unaveni.
4. Dokonale uhaste nedopalky a zápalky.
5. Udržujte volné únikové cesty a únikové východy nejen na schodištích a
chodbách, ale i ve sklepích a garážích.
6. Zejména v bytových domech udržujte volný přístup k hasicím přístrojům a
vnitřnímu požárnímu vodovodu s nástěnným hydrantem.
7. Udržujte volný přístup k hlavnímu uzávěru vody, plynu, produktovodu,
ústřednímu topení a vypínači elektrické energie.
8. Hořlavé kapaliny skladujte v obalech pro ně určených.
9. Pevná paliva ukládejte odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých a hoření
podporujících látek.
10. Nevychladlý popel ukládejte do nehořlavých uzavíratelných nádob.
11. U látek majících sklon k samovznícení (např. uhlí) sledujte, zda nedochází k
samovznícení.
12. Hořlavé kapaliny se nesmí ukládat ve společných a sklepních prostorách
bytových domů nebo ubytovacích zařízení. Lze pouze v množství 40 l na jeden
spotřebič v nerozbitném obalu, slouží-li k vytápění těchto objektů.
13. V garáži se smí skladovat max. 40 litrů PHM pro osobní automobil, 80 litrů
PHM pro nákladní automobil a 20 litrů olejů pro jedno stání.
14. Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (propan-butan,
acetylen, kyslík, atd.) umísťujte na snadno přístupných a dostatečně větraných a
proti nežádoucím vlivům chráněných místech.
15. Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny nikdy neumisťujte v
prostorách pod úrovní terénu, v garážích, světlících, kotelnách, místnostech pro
spaní, společných prostorách bytových domů a ubytovacích zařízení.
16. Dodržujte návody a doporučení výrobců zařízení a spotřebičů.
17. Dodržujte bezpečné vzdálenosti spotřebičů od hořlavých předmětů, stavebních
konstrukcí, podlah.
18. Zabezpečte pravidelné kontroly, čistění a revize komínů, spalinových cest,
spotřebičů, elektrických a plynových zařízení. Spotřebiče používejte jen k účelu,
pro který byly vyrobeny.
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19. Při odchodu z domova vypněte světla, elektrické a plynové spotřebiče, uhaste
otevřený oheň, zavřete okna a vodu.
20. Instalujte do bytu a rodinného domu detektor kouře a hasicí přístroj s
hasební schopností alespoň 34A.
Toto bylo vše k požární ochraně, v dalších číslech zpravodaje se budeme
zabývat ochranou obyvatelstva.
Zdroj: Příručka pro občany

ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ ČERNÍKOVICE
Vlaštovičky letí pryč,
bylo léto a už není.
Honem, hlavo, teď se cvičdáme se zas do učení!
Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 se konalo 2. září 2019 v 8.00
hodin v I. třídě základní školy. Do školy nastoupilo 49 žáků: 13+9+5+13+9.
Mateřskou školu navštěvuje 49 dětí.
Naši prvňáčci:
Donát Dominik
Holoubek David
Holoubek Štěpán
Hubálek Ondřej
Klár Jakub
Kučera Miloš
Mňuk Tobiáš
Rázek Štěpán
Šabata Jakub
Šťastný Adam
Broučková Elena
Doležalová Dorota
Klárová Anna
Pedagogický sbor v ZŠ a MŠ:
Ředitelka Iva Dernerová vyučuje 1. ročník, paní učitelka Kudláčková 2. a 3.
ročník, paní učitelka Rejzková má 4. a 5. třídu. Anglický jazyk zde učí paní Hedvika
Myhill. Vychovatelkou školní družiny je Jitka Jurášková. Ve škole pracuje i školní
asistent, který je hrazený z projektu Šablony II. a je jím Pavla Mňuková.
Ve školce je vedoucí učitelkou Olga Klárová. Další učitelky: Hana Pohlová,
Stanislava Kopecká a Pavlína Patzenhauer. Paní Pavla Bohatá nastoupila na místo
školního asistenta.
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Jména ostatních zaměstnanců najdete na webových stránkách školy:
zsms.cernikovice.webz.cz
Projekty školy:
Projekt EU Šablony I. byl ukončen k 31. 8. 2019.
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 budou 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
Dožínky v HK 13. 9.
Cílem akce bylo seznámit školní
mládež s tematikou zemědělství a
životního prostředí kraje. Na parkovišti
vedle koupaliště Flošna byly připraveny
ukázky živých zvířat, ukázky výroby
potravin, výstava moderní zemědělské
techniky, soutěže o ceny a nechybělo
ani občerstvení.
Plánujeme pro žáky i mnoho dalších akcí. Například besedu s autorem knih o
pověstech z oblasti Orlických hor panem Lukáškem, lyžařský kurz a plavání.
Přejeme krásný barevný podzim s bohatou houbovou nadílkou!
Mgr. Iva Dernerová

Z ČINNOSTI SDH
SDH Černíkovice
Letní měsíce bývají pro naše členy
znamením odpočinku a trávením času se
svými rodinami. Letos tomu nebylo jinak. I
tak si několik členů našlo čas a zúčastnili se
4. a 5. července oslav 135 let od založení
SDH Třebešov.
Naše družstvo se 14. září zúčastnilo
již 13. ročníku soutěže v netradičním
hasičském útoku O Třebešovského beránka.
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Letos poměřili naši muži sílu s dalšími 13 týmy. Do soutěže byla přihlášena i čtyři
ženská družstva, která však soutěžila zvlášť. Celá soutěž má dvě kola. Pro postup do
druhého kola je nutné se probojovat svým časem mezi nejlepší pětku. Svým prvním
pokusem se naši muži zařadili na průběžné první místo a bedlivě sledovali výkony
dalších sborů. Pořadí se postupně měnilo, dlouho se naše družstvo drželo na třetím
místě, až poslední dvě družstva předvedla lepší výkon než naši muži a posunuli nás
tak na páté místo. I tak se zdálo, že máme postup v kapse. SDH Rokytnice však
podalo žádost o opakování jejich útoku, kvůli sporné funkčnosti terčů při jejich
pokusu a žádost jim byla uznána. Svůj čas v tomto pokusu vylepšili a překonali i naše
muže, kteří tak skončili na šestém a tím pádem prvním nepostupovém místě.
Mladí hasiči se 14. září zúčastnili
soutěže Lukavický braňáček, zahajovacího
závodu Ligy hasičské mládeže. Do soutěže
se zapojily tři naše týmy a předvedly
vynikající výkony. Družstvo mladších
skončilo čtrnácté, družstvo starších a
družstvo dorostenek se shodně umístily na
prvním místě. Tímto jim chceme
pogratulovat a popřát mnoho další úspěchů
v nové sezoně.
Pokud by se vaše děti chtěly zapojit
do skvělého kolektivu mladých hasičů a
užít si spoustu zábavy, hledáme do svých
řad nové členy. Nebojte se přijít třeba jen
podívat na schůzku mladých hasičů,
případně kontaktujte vedoucí kroužku
Markétu Štěpánkovou.
Pro všechny své členy a jejich
partnery pořádá sbor pravidelně posezení s
grilováním. Letos bychom rádi všechny členy pozvali 19. 10.2019 od 16:00 do
hasičské zbrojnice v Domašíně.
Výbor SDH Černíkovice, www.sdhcernikovice.cz

SDH Domašín

3/2019
Jedinou naší akcí v uplynulém
období bylo tradiční Rozloučení
s prázdninami a létem. Počasí bylo
v sobotu 30. srpna příznivé, a tak vše
probíhalo podle obvyklého scénáře.
Pro děti byly připraveny různé
soutěže, mezi nimiž měla premiéru
překážková dráha, kterou bylo nutné
absolvovat bez vylití vody ze lžíce
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nesené v ruce. Velké oblibě se těšilo stříkání trakařovou stříkačkou na plechovky,
dále byly připraveny ruské kuželky, trefoval se otvor ve zdi, lovily se penízky bosou
nohou a opět se malovalo na obličej. Později k večeru se také řešily hádanky a kvízy.
Za své snažení si děti pochopitelně zasloužily různé odměny, které uhradil obecní
úřad společně s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Paní, která odborně krášlila
dětské tvářičky, zasponzoroval bratr Jaroslav Krištof.
I když se zpočátku zdálo, že se sejde menší účast dětí a dospělých, postupně se
pergola i prostranství před ní zaplnilo,
takže jsme si na nezájem veřejnosti o
tuto akci rozhodně stěžovat nemohli a
jsme tomu velmi rádi. Menu bylo opět
tradiční, nápoje rovněž. Trošku
zlobila pípa, Svijany tentokrát hodně
pěnily. Šla proto více na odbyt ohnivá
voda a bylo tedy veselo! Společnost
se definitivně rozešla až po třetí
hodině ranní, což o úspěšnosti akce
hovoří za vše.
Děkujeme
sponzorům:
Obecnímu úřadu Černíkovice, VZP a bratru Krištofovi. Poděkování samozřejmě patří
všem, kteří akci připravili, odsloužili jak při občerstvení, tak při vedení dětských
soutěží a druhý den vše uklidili.
Oblíbené soutěže o Třebešovského beránka se naše družstvo, bohužel pro
pracovní povinnosti jeho členů (Škodovka) nemohlo zúčastnit.
Rádi dáváme na vědomí, že náš člen Standa Lemfeld starší oslavil své 75.
narozeniny. Při té příležitosti mu děkujeme za vše, co pro náš sbor za dobu svého
více než 40letého členství vykonal a přejeme mu co nejvíce zdraví, štěstí a
nevadnoucího elánu do dalšího života.
Závěrem přejeme našim členům i jejich rodinným příslušníkům, našim
sponzorům a všem spoluobčanům klidný a krásný barevný podzim a těšíme se na
další setkávání pod pergolou.
Výbor SDH Domašín

TJ SOKOL ČERNÍKOVICE
Vážení spoluobčané,
dnes bych začal mimo fotbal. Jistě víte, že se 3. srpna
2019 uskutečnil opět tradiční "Běh řekou", a to už 6. ročník,
který pořádal Kylar Miloš a spol. Letošního běhu se vzhledem k
dovoleným zúčastnilo jen 11 závodníků. V kategorii mužů
vyhrál Petr Víteček, druhý byl Tomáš Šitina a třetí Martin
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Stodůlka, slečna byla jediná-vítězka Kateřina Kopecká. Počasí bylo nakonec slušné a
akce se vydařila.
Nyní už k fotbalu. Novým trenérem A týmu se stal Jan Čermák ze Solnice. V
podzimní části se zatím daří, mužstvo je přes četná zranění, pracovní zatížení a úzký
kádr na 3. místě. Tréninky hráči zatím absolvují v dostatečném počtu, a to se
samozřejmě projevuje na výsledcích, prohráli jsme 2 zápasy a 5 vyhráli. I když máme
dále poměrně těžký los, těšíme se na další vítězství.
Po 10 letech máme v Černíkovicích opět starší žáky! Tým je slušně poskládaný
a po 5 zápasech je na hezkém 4. místě, všichni doufáme, že se kluci ještě zlepší, až
budou příští rok vrcholový ročník. Tuto věkovou kategorii doplňují nejlepší hráči z
mladších ročníků, je to pro ně obrovská zkušenost a nemusejí hledat angažmá v
jiných týmech v okolí. Trenér je Josef Cejpek.
Mladší žáci jsou spojeni s týmem Solnice, jsou zatím na 3. místě a rovněž
budou mít převahu příští rok, kdy budou vrcholový ročník. I v této věkové kategorii
jsme spokojeni s předváděnou hrou, je vidět, že už nějakou dobu spolu hrají. Trenér
je Roman Dušek
Starší přípravka také patří k lídrům soutěže, vedou společně s Týništěm a
Doudlebami soutěž a porážejí i vedoucí Týniště a týmy z měst se širokou základnou
Vamberk a Kostelec. Trenér je Zdeněk Čihák.
Mladší přípravka hraje se střídavými výsledky, ale jde především o mladé
hráče, kteří se teprve sehrávají a začínají se zlepšovat. Trenér je Jan Plašil.
Všechno vyhrává předpřípravka, zde hraje tým bez brankáře ve 3 hráčích, už je
zde i několik nadějných borců, budeme pokračovat v jejich fotbalové výchově.
Trenér je Martin Hovorka.
Uspokojivé je, že v každé kategorii je dostatečný počet hráčů, kluky fotbal baví
a s hrou jsou spokojeni i rodiče - vozí děti i do takových bašt fotbalu, jako je
Rychnov, Solnice, Týniště a Přepychy. Je proto jasné, že i trenérská práce je zde na
úrovni. Zveme proto všechny ještě nesportující kluky a holky - přijďte se stát
fotbalistou Černíkovic!
Podařilo se nám opravit povrch hřiště, uklidit v okolí areálu, připravujeme
zámkovou dlažbu, sponzoři pomohli s vybavením mužstev, je překvapivě dostatek
trenérů i asistentů u dětských týmů. Děti absolvovaly úspěšné letní soustředění, vše
se nyní projevuje na hře.
Závěrem bych chtěl poděkovat za práci p. Duškovi, který mimo práci jednatele
klubu ještě rozhoduje zápasy dětí, dělá hlavního pořadatele při zápasech a neúnavně
pracuje na hřišti, p. Michalu Hovorkovi a p. Vašátkovi za přípravu hřiště a různé
opravy a úpravy v areálu. Děkuji trenérům za kvalitní práci, která je vidět na
výsledcích, obci a sponzorům za podporu.
MUDr. Josef Stodůlka, člen výboru
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MS BĚLÁ ČERNÍKOVICE
Koncem školního roku, před začátkem
prázdnin, nás na chatě navštívila základní škola,
která pořádala soutěž pro nižší ročníky. Čtvrťáci a
páťáci čekali na 1., 2. a 3. třídu na jednotlivých
stanovištích, od školy až k myslivecké chatě, kde
děti musely prokázat různé znalosti a poznání, která
potom na chatě paní učitelky vyhodnotily a
vyhlásily vítěze. Děti chodily v menších družstvech,
ve kterých na chatu postupně přicházely. Dále pak
braly na našem rybníčku vzorky vody a zkoumaly, co se v ní vyskytuje za rostliny a
živočichy.
Léto je pomalu za námi a budou končit dobré a hojné časy pro zvěř, která se
bude pomalu připravovat na zimní období dešťů, nepříznivé počasí a taky úbytek
přirozené potravy v přírodě. Myslivci se připravují na zimní přikrmování zvěře, se
kterým by se mělo začínat už v září. Dělají se zásoby krmiva v jednotlivých skladech
po lese i na stráních. Pod zásypy si každý myslivec musí navézt plevy a zadinu, do
kterých se potom přihazuje pšenice dle rozpisu a pokynů mysliveckého hospodáře
našeho spolku. V srpnu začíná také lov divokých holubů, jinak se ale loví škodná,
jako je liška, psík mývalovitý a také jezevci. Loví se také přemnožení divočáci,
kterým svědčí řepka olejka a vysoká kukuřice. Probíhá srnčí říje, při které se loví
srnci, kteří nemají přijít do chovu, aby nezanechali nevhodné potomstvo. Od srpna se
také loví vysoká zvěř, která se tady již několik roků objevuje, a to muflon, daněk a
jelen – sika Dybowského. Tato zvěř tady páchá škody na polních i lesních porostech.
Je tady také vyvedeno několik koroptviček a u chaty několik malých bažantíků, je
možno vidět i mladé zajíčky. Ještě bychom chtěli upozornit řidiče, aby dávali pozor
na silnicích na střety se zvěří, hlavně Domašín-Solnice v úseku, kde jsou jahody.
Ročně je tam poražených až 20 kusů, a je to pro řidiče nebezpečné.
Koncem října připravujeme zvěřinové hody, kde bude výběr jídla z několika
druhů zvěře v našem revíru ulovené.
Ještě bychom chtěli připomenout možnost uspořádat akce na myslivecké chatě,
a to po dohodě se správci chaty – Jiří Školníkem nebo Karlem Šedivým.
Myslivecký spolek „Bělá Černíkovice“

Omluva Mysliveckému spolku Bělá Černíkovice
Tímto se omlouváme mysliveckému spolku za to, že v minulém čísle
Černíkovického zpravodaje (červenec 2019) z důvodu chybného přepisu vypadla
jedna věta z jejich článku.
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Z ČERNÍKOVICKÉ KRONIKY – ROKY 1996 - 1999
Benefiční koncerty – Karel Gott
Velmi významnou událostí byl benefiční koncert v černíkovickém kostele
Povýšení sv. Kříže, konaný dne 25. srpna od 16.30 hodin. Byla pozvána trojice
umělců z Prahy – houslový virtuos Václav Hudeček, kytarový mistr Lubomír Brabec
a cembalista Aleš Bárta. Prodávaly se vstupenky předem za jednotnou cenu 50,- Kč.
Návštěvníků bylo tolik, že se zdaleka nevešli do kostela, ještě že pořadatel (český
rozhlas) byl tak prozíravý, že umístil kvalitní reproduktory před vchod do kostela.
Celý program byl natočen videokamerou a ukázky byly předvedeny v České televizi.
Byl vydán i disk, který si bylo možno zakoupit na obecním úřadě za 90,- Kč. Výtěžek
koncertu byl součástí sbírky na záchranu kostela v Černíkovicích a činil 120.000,Kč. Současně proběhla sbírka mezi občany Černíkovic i přifařených obcí. Ke konci
roku 1996 bylo na kontě 600 tis. Kč.
A nyní ke druhému benefičnímu koncertu, který se uskutečnil v sobotu 7.
června 1997 v místním kostele.
Účinkujícími byli Karel Gott, Petra
Janů, Felix Slováček a varhaní
doprovod Pavel Větrovec. Tentokrát
se lavice z kostela vystěhovaly a
místo nich byly dány židle vypůjčené
ze sousední vsi. Ale i tak se tam
posluchači nevešli. Poslouchali opět
z reproduktorů
kolem
kostela.
„Tento koncert pro mne znamená
příjemnou změnu s romantickou
příchutí,“ řekl po koncertu Karel
Gott. Protože uvnitř bylo dosti chladno, musel jít chvíli ven na slunce. Ihned se dostal
do zajetí zájemců o autogram. Z významných osobností se koncertu zúčastnili Pavel
Pecháček z pražského rozhlasu Svobodná Evropa, poslankyně Jana Petrová.
Odhaduje se, že celková účast posluchačů byla kolem 600. Všem se vystoupení líbilo
a budou se těšit na další. Do sbírky na opravu kostela přispěl částkou 10.000,-Kč i
Zlatý slavík Karel Gott.
Třetí
benefiční
koncert
konaný 14. června 1998 daleko
předčil
svou
popularitou
účinkujících, návštěvností a tím i
výtěžkem koncerty předcházející.
Zásluhou našeho chalupáře pana
Mgr. Vlastimila Ježka, generálního
ředitele čes. rozhlasu, zavítali sem
naši přední umělci hudební scény
Hana Zagorová, její manžel operní
pěvec Štefan Margita a Karel
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Vágner. Koncert měl vysokou úroveň, vstupné bylo trochu vyšší tj. 300,- Kč, výtěžek
z koncertu činil 82 tis. Kč.
Poslední benefiční koncert se uskutečnil 6. června 1999. Pozvání přijali Petra
Janů, Bára Basiková, Felix Slováček, Kateřina Englichová (harfa), Václav Hudeček,
Aleš Bárta a Lubomír Brabec. Pro zájezdy v zahraničí se omluvili Karel Gott, Hana
Zagorová a Štefan Margita. Rada obecního úřadu se rozhodla jmenovat všechny
účinkující, ale i vzácné hosty, kteří se koncertů zúčastnili, čestnými občany obce
Černíkovic.
Před pár dny začala nová éra. Éra bez Karla Gotta. Odešel nejslavnější český
zpěvák, jakého jsme kdy měli, jenž proslavil naši malou zemi skoro po celém světě a
na chvilku navštívil i naši obec.
„Pokud štěstí nepůjdeme naproti, samo nepřijde, to je jasné. A při té cestě by
ovšem nebylo šťastné ho minout.“ - Karel Gott
Z kroniky vypsala Zdenka Jedlinská

CENTRUM ORION RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Centrum Orion má širokou nabídku služeb pro handicapované spoluobčany
Centrum Orion podporuje rodiny s dětmi s handicapem v rychnovském regionu
už více než 20 let. Nabízí dva základní okruhy služeb – osobní asistenci poskytující
pomoc přímo v terénu a centrum denních služeb v prostorech Centra v Dlouhé Vsi.
Osobní asistenci využívají děti i dospělí ve věku od tří do padesáti let
s tělesným, mentálním i kombinovaným handicapem. V současné době se dvanáct
pracovníků stará o pětačtyřicet klientů. Pomáhají jim např. s oblékáním, osobní
hygienou jídlem nebo s pohybem - Orion tak ulevuje učitelskému sboru MŠ Láň
Rychnov, ZŠ Kolowratská Rychnov a ZŠ Opočenská Dobruška, který se může plně
věnovat vlastní výuce.
Novinkou je od letošního
června asistence přímo v terénu,
kde
zatím
pracuje
jedna
asistentka, která má dlouholeté
zkušenosti právě s osobami
s těžkými postiženími, jako je
autismus či agresivní chování.
Nyní dojíždí za dvěma klienty.
Od října náš tým rozšíříme ještě
o dalšího asistenta v terénu, bude
jím muž, také se zkušenostmi
s prací s lidmi s handicapem.
Asistenci
v terénu
poskytujeme v pracovní dny v době od 7.00 do 22 hod, za cenu 120,- Kč/ hod. Po
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předchozí domluvě lze asistenci poskytnout i mimo tyto dny a časy (více informací
podá Mgr. Lucie Hudečková, 774 455 676, hudeckova@centrum-orion.cz).
V centru denních služeb v Dlouhé Vsi pečuje čtrnáct pracovníků o více než
padesát klientů s handicapem tělesným, mentálními či kombinovaným, ve věku od
šesti do padesáti let. Během dopoledního programu jsou vedeni hlavně k rozhodování
o sobě sama a o svém životě – mají možnost si vybírat náplň své činnosti – rozhodují
se např. mezi nácvikem sebeobslužných činností, pracovních terapií, jako je
keramika, výroba placek nebo péče o zahradu. Učí se také nakupovat, vaří, perou i
žehlí, hledají si potřebné informace na internetu, navštěvují kino, kavárnu nebo třeba
knihovnu, jezdí na exkurze… Neméně důležitý je také rozvoj motorických
dovedností, se kterým výrazně pomáhají různé druhy cvičení a masáží. Pohybové i
sociální schopnosti a dovednosti klienti rozvíjí i v odpoledních hodinách, kdy se učí
udržet pozornost při práci, komunikovat se svými vrstevníky i s dospělými,
spolupracovat s ostatními apod. Důraz je přitom kladen hlavně na to, aby získané
dovednosti mohli dále prakticky využívat. Také odpolední aktivity jsou skutečně
rozmanité, jmenujme např. sport, fotografování, technickou dílnu, arteterapii,
autiklub nebo šachy.
12. listopadu od 9.00 do 16.00 hod proběhne v Centru Orion v Dlouhé Vsi Den
otevřených dveří. Přijďte a budete mít možnost společně s klienty nahlédnout do
jejich světa, vyzkoušet si terapie i
pomůcky. Po dohodě můžeme
zájemcům představit tuto službu i
prostory, v nichž je poskytována,
také jindy (více informací podá Bc.
Gabriela Hrobařová, 774 155 180,
hrobarova@centrum-orion.cz).
Do širokého portfolia služeb
Centra Orion patří také terapie
Neurofeedback, pracující s tzv.
biologickou zpětnou vazbou. Je
určena
nejen
osobám
s handicapem, ale také např. dětem
s poruchami učení, pozornosti a soustředění, s ADHD, poruchami spánku, enurézou
apod. Neurofeedback je vhodný pro děti od pěti let i pro dospělé (např. pro úrazech
mozku, s migrénami apod.). V praxi vypadá terapie tak, že klient sedí v křesle a
sleduje vybranou počítačovou hru, kterou ovládá jen svým mozkem pomocí tří
elektrod na hlavě. Nepotřebuje tedy klávesnici, myš ani joystick. Neurofeedback vede
zkušený psychoterapeut a v rámci této terapie je poskytována také
psychoterapeutická podpora celé rodině. Jak funguje terapie Neurofeedback a také o
nové metodě s názvem Acces Bars se můžete dozvědět na přednášce v názvem
„Aktualizace myšlenkového softwaru, aneb jak si pročistit hlavu“, která v Centru
Orion proběhne dne 12. listopadu 2019 od 16.00 hod (více informací podá Mgr.
Taťána Brodská, 603 950 472, brodska@centrum-orion.cz).
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Spektrum aktivit se každoročně rozšiřuje – také pro tento rok připravujeme
novinku - plánujeme otevřít multisenzorickou a relaxační místnost Snoezelen. Ta je
vhodná nejen pro relaci, ale také pro další rozvoj smyslů, získávání nových prožitků
apod. Práce v ní bude individuální a předpokládáme, že ji nejvíc budou využívat
právě klienti s těžkým postižením. V současnosti sháníme finance na její vybavení
(více informací podá Mgr. Miroslava Červinková MBA, 775 369 434,
cervinkova@centrum-orion.cz).
Pečujete o svého blízkého s handicapem? Obraťte se na nás, umíme Vám
pomoci.
Chtěli byste se více dozvědět o naší organizaci? Zaujala Vás naše činnost a
chtěli byste nás podpořit? Neváhejte a kontaktujte nás.
Mgr. Miroslava Červinková MBA, ředitelka Centra Orion

ZUBNÍ POHOTOVOST
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 – 12.00 hod
datum
19.10.
20.10.
26.10.
27.10.
28.10.
02.11.
03.11.
09.11.
10.11.
16.11.
17.11.
23.11.
24.11.
30.11.
01.12.
07.12.
08.12.
14.12.
15.12.
21.12.
22.12.
24.12.
25.12.
26.12.
28.12.
29.12.
01.01.

jméno lékaře
MUDr. Beránek Jan
MDDr. Borůvková Veronika
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Handl Jindřich
MDDr. Havlíček Ondřej
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Malátková Ludmila
MDDr. Matějková Denisa
MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Motyčka Martin
MUDr. Nentvichová Eva
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Tancurinová Jana

adresa ordinace
Komenského 828 , Týniště nad Orlicí
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445 , České Meziříčí
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Voříškova 169 , Vamberk
Komenského 127 , Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445 , České Meziříčí
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
K. Michla 942, Dobruška
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Jana Pitry 448, Opočno
Komenského 209 , Častolovice
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek
Tyršova 515 , Opočno
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
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telefon
494 371 088
494 622 114
736 419 151
494 515 694
494 531 955
734 324 600
494 323 958
494 532 330
602 514 715
494 621 665
494 515 696
734 324 600
494 323 152
775 224 093
494 623 775
721 200 244
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 322 706
494 515 695
494 381 263
777 667 353
494 371 031
494 515 693
736 419 151

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

ČERNÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ - vydává obec Černíkovice.
Náklad – 310 výtisků.
Tisk: Studio eMD, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, www.emd.cz.
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