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Černíkovického

čas běží neúprosně kupředu. Rok
utekl jako voda v naší řece a my se
ocitáme na prahu roku nového, doufejme
lepšího. Blíží se nejkrásnější čas,

čas

Chtěli bychom vám popřát, aby se
vám v příštím roce vyhýbaly neúspěchy,
nemoci, aby ve vašich rodinách vládla
pospolitost, vzájemná úcta, láska a aby
se vám dařilo vytvářet pevné a solidární
vztahy. Přejeme všem krásný a poklidný
Štědrý den a hlavně dětem rozzářené oči
z dárků od Ježíška.
Dívejme se na nadcházející rok 2021
s nadějí a optimismem a buďme k sobě
dobří.
Krásné Vánoce a šťastný nový rok.
Zdenka Jedlinská, starostka
a kolektiv zaměstnanců OÚ Černíkovice
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významné životní jubileum ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 oslavili tito naši
spoluobčané:
50 let
HLAVSOVÁ Jaroslava
KRIŠTUF Jaroslav

Černíkovice
Domašín

55 let
GAHUROVÁ Hana
JEDLINSKÝ Pavel

Černíkovice
Černíkovice

60 let
MACHÁŇOVÁ Růžena
ŠROMOVÁ Jaroslava

Černíkovice
Černíkovice

65 let
HOVORKA Václav

Černíkovice

70 let
ŠTOČKOVÁ Milada

Černíkovice

75 let
ŠTOČEK Jiří

Černíkovice

80 let
PAVLOVÁ Věra

Domašín

81 let
FRUMAROVÁ Mária
SÁRKÁNYOVÁ Helena

Černíkovice
Černíkovice

83 let
RADILOVÁ Zdenka

Černíkovice

84 let
BENEŠ Jiří
BRANDEJS Josef

Domašín
Černíkovice

89 let
HANDOVÁ Zdenka

Černíkovice

K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme pevné zdraví, spokojenost a osobní
pohodu.
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Vítáme nové občánky naší obce:
KOŠŤÁLOVÁ Magdalena Meda
POŠVÁŘOVÁ Štěpánka

Černíkovice
Černíkovice

říjen 2020
říjen 2020

Vážení rodiče, Vám i Vašemu děťátku přejeme, aby vyrůstalo ve zdraví, lásce a
klidu.
Vzpomínáme na naše zemřelé spoluobčany:
PAVEL Josef
URBAN Jiří

Černíkovice
Černíkovice

listopad (92 let)
listopad (49 let)

„Kdo v srdci žije, nikdy neumírá.“

Roční statistika – k 17. 12. 2020
Počet obyvatel k uvedenému datu je 783, z toho 392 mužů a 391 žen.
V roce 2020 se narodilo 13 dětí, 6 kluků a 7 holek, zemřelo 8 osob.
K trvalému pobytu v obci se přihlásilo 27 osob a 15 se z trvalého pobytu odhlásilo.
Bc. Klára Stillerová

Upřímně touto cestou děkujeme všem příbuzným, přátelům, sousedům za
projevení upřímné soustrasti, květinové dary či vzpomínku na našeho drahého
zesnulého, pana Ing. Jiřího Urbana. Za zarmoucenou rodinu děkuje maminka
Zdenka, manželka Silvie, děti Radim a Nikola.

USNESENÍ Č. 17
z veřejného jednání OZ, konaného 17. prosince 2020 v prostorách OÚ Černíkovice.
Zastupitelstvo Obce Černíkovice
z veřejného jednání OZ, konaného 17. prosince 2020 v prostorách OÚ Černíkovice.
Zastupitelstvo Obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání.
2. Zprávu starostky obce.
3. Jmenování inventarizačních komisí.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rozpočtové opatření č.7 a č. 8.
Zrušení akce ČÚS „Nejúspěšnější sportovec Rychnovska roku 2020“.
Znalecký posudek č. 550/03/20 – sekačka na štěpky RO 7-001.
Stížnost k zamýšlené stavbě Sladovna Černíkovice.
Námitku proti návrhu napojení kanalizace.
Doporučení kontrolního a finančního výboru o schválení vyúčtování dotace
spolků za rok 2020.

II. Schvaluje:
1. Hospodaření obce k 30. 11. 2020.
2. Rozpočtové opatření č. 9.
3. Rozpočet obce na rok 2021 jako schodkový s PŘÍJMY ve výši 13.491.520,- Kč
a VÝDAJI ve výši 25.865.870,- Kč. Schodek rozpočtu bude uhrazen z
přebytku finančních prostředků minulých let ve výši 12.374.350,- Kč.
Závazným ukazatelem na straně příjmů jsou přjmy celkem a na straně výdajů
paragrafy rozpočtové skladby. Zastupitelstvo dále k rozpočtu na rok 2021
schvaluje přílohu č. 1 – rozpis příspěvků a dotací a přílohu č. 2 – poskytnuté
transfery, dle předložených návrhů.
4. Střednědobý výhled rozpočtu Obce Černíkovice na r. 2022-2023, dle
předloženého návrhu.
5. Pověřuje příkazce operace a správce rozpočtu k provedení rozpočtových
opatření v položkách příjmy a výdaje neomezeně v měsíci prosinec, od
termínu konání schůze zastupitelstva do 31. 12. 2020, i v případě, kdy se bude
měnit objem rozpočtu či dojde k přesunu finančních prostředků mezi
paragrafy. Na dalším nejbližším veřejném zasedání bude zastupitelstvo s tímto
provedeným rozpočtovým opatřením seznámeno.
6. A) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IE- 12-2008328/SOBS VB/1, Černíkovice-přepojení OM
z RK_0522 v celkové délce 254,5 bm, zastupitelstvo souhlasí s jednorázovou
odměnou ve výši 180,-Kč/bm za omezení vlastnického práva a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
B) Vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání – umístění inž. sítí pro
projekt „Černíkovice - přepojení OM z RK_0522“. umístění inženýrských sítí
v obecním pozemku – chodník, p.č. 1174/25, 925/5, 925/6, 1284/4 a 1174/16
k.ú. Černíkovice, na základě žádosti firmy ČEZ Distribuce,a.s. zastoupenou
firmou GTT a.s., Horňatecká 1772/19, 180 00 Praha 8.
7. A) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV-12-2021301/VB/1a, Černíkovice, p.č. 550/11-úprava
kNN v celkové délce 110 bm, zastupitelstvo obce souhlasí s jednorázovou
odměnou ve výši 19.800,- Kč (tj. 180,- Kč/bm) za omezení vlastnického práva
a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
B) Dohodu o podmínkách postoupení práva a povinností z investorství a
dalším postupu při výstavbě a uvádění do provozu níže jmenovaného
energetického díla SO přípojka NN a pověřuje starostku podpisem.
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8. A) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IZ-12-2001727 Černíkovice, p.č. 550_11-přeložka NN,
kNN v celkové délce 60 bm, zastupitelstvo souhlasí s jednorázovou odměnou
ve výši 10.800,- Kč (tj 180,- Kč/bm) za omezení vlastnického práva a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
B) Dohodu o podmínkách postoupení práva a povinností z investorství a
dalším postupu při výstavbě a uvádění do provozu níže jmenovaného
energetického díla – SO 15-Přeložka NN a pověřuje starostku podpisem
dohody.
9. Žádost o nastavení nových podmínek spolupráce s firmou DIMATEX CZ,
spol. s.r.o., Stará 24, Stráž nad Nisou.
10.Ceník Obce Černíkovice platný od 1. ledna 2021, příloha č. 6/us17.
11.A) Investiční záměr s názvem „Rekonstrukce místní komunikace 15C“ s tím,
že obec zabezpečí zdroje na financování spoluúčastí z vlastních zdrojů,
případně úvěrem.
B) Podání žádosti z dotačního podprogramu MMR – Podpora obnovy a
rozvoje venkova v rámci dotačního titulu 117D8210A Podpora obnovy
místních komunikací pro rok 2021 na „Rekonstrukci místní komunikace 15C“
v obci Černíkovice.
12.Cenu dle nabídkového listu na zpracování žádosti o dotaci MMR v rámci
dotačního titulu 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací a pověřuje
starostku podpisem Příkazní smlouvy s firmou DABONA s.r.o., Rychnov n.
Kn.
13.Podání žádosti do grantového programu vyhlášeného Občanskou společností
Kvasiny, s názvem Občanská společnost Rychnovsko na Vybavení dílny
výtvarných činností v nové ZŠ Černíkovice. Zastupitelstvo pověřuje starostku
přípravou a podpisem smlouvy.
14.Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace v majetku obce Černíkovice
na období let 2021 – 2030.
15.Zmařenou investici – architektonické studie „Přestavba OÚ“ v celkové
hodnotě 69.550,- Kč.
III. Ukládá
1. Pokračovat v jednání ohledně výstavby Sladovny Černíkovice.
2. Pokračovat v jednáních o napojení na obecní kanalizaci uloženou v pozemku
p.č. 1174/1.
3. Pokračovat v jednání v žádosti o byt v DPS.
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta
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ZPRÁVA STAROSTKY OBCE
Vážení spoluobčané,
pomalu, ale jistě rok 2020 kráčí ke svému závěru a
přicházejí snad nejkrásnější svátky v roce. Začalo tak období
adventu a Vánoc. Každý rok jsme plnili zpravodaj
pozvánkami na velké množství akcí, které nás mají potěšit,
letos tomu bohužel tak nebylo. Před Vánoci bylo tradicí
poslechnout si známé koledy v podání našich nejmenších a
poklábosit s přáteli u dobrého punče...rozsvítit stromeček.
Letošní rok je ale jiný. Schovali jsme se pod roušky a bojujeme s něčím neznámým.
Bojíme se o své blízké, hlavně o ty nejzranitelnější – naše babičky a dědečky. Běžný
stisk rukou či vzájemné objetí jsme vyměnili za telefonáty či zamávání pod okny.
Přeji Vám občanům našich obcí, abyste svátky rodiny, lidské sounáležitosti,
lásky a radosti prožili ve zdraví, štěstí a pohodě spolu s Vašimi nejbližšími a lidmi,
které máte rádi, a nám všem brzký návrat k normálnímu životu. Dětem přeji bílé
Vánoce a hodně dárků pod stromečkem.
Ráda bych v tento čas opět poděkovala Vám všem občanům, spolkům,
sdružením, podnikatelům, zaměstnancům příspěvkové organizace, zastupitelům,
zaměstnancům úřadu a všem ostatním, kteří se aktivně zapojují do dění v našich
obcích. Jsem ráda, že se v obcích stále nachází spousta těch, kteří obětují svůj volný
čas v zájmu ostatních…. O této obětavosti jsme se v letošním roce mohli přesvědčit.
Velmi si vážíme Vaší pomoci.
Nový rok 2021 ať Vám přinese jen to dobré, pevné zdraví, štěstí, vzájemnou
úctu a lásku. Snažme se rozlišovat, co je a co není v našem životě opravdu důležité a
zásadní, a mějme přitom na paměti, že s naší ohleduplností a tolerancí vše společně
zvládneme.
Ohlédnutí za plány na rok 2020
✓ klubovna mladých hasičů – vybavení nábytkem, kobercem, oprava sociálního
zařízení v celkové hodnotě 109.600,-Kč
✓ zasíťování 8 stavebních parcel Zámumna II. – podána žádost na stavební
povolení, poté výběrové řízení na zhotovitele ZTV, celkové náklady na
stavební povolení, projektovou dokumentaci a přeložku ČEZ činí 633.000,-Kč
✓ vybudování nové zastávky BUS u Vašátkových – zde byl opraven chodník a
osazen nový modul přístřešku zastávka NINA v celkové hodnotě 100.490,-Kč.
Podána žádost o dotaci z Miroregionu Rychnovko - přiznán příspěvek ve výši
27.000,-Kč.
✓ výstavba nové ZŠ– celkové náklady na stavbu budovy, na přeložku vody,
technický dozor, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, autorský dozor a
inženýrskou činnost v celkové hodnotě 20.556.000,-Kč
✓ revitalizace pozemku u prodejny – vybudován nový obrubník a vysazena
okrasná zeleň + městský mobiliář v celkové hodnotě 26.900,- Kč
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✓ výsadba u nové zastávky u pomníku – výsadba okrasných dřevin ve výši
6.400,- Kč
✓ rizikové kácení – proběhlo pokácení stromů ohrožujících bezpečnost osob a
majetku u Valáškových a Krynkových v celkové hodnotě 50.000,-Kč
✓ výsadba okrasných dřevin - na třech místech v obci byly vysazeny sakury a
dřišťály, na alejích byly doplněny břízy, duby, kaštanovníky, buky a jeřáby
v celkové hodnotě 40.140,-Kč
✓ most u Vilímkových – proběhla mostní prohlídka a diagnostika mostu, včetně
opravy v celkové hodnotě 113.400,-Kč
✓ zábradlí Domašín – proběhla výměna „nabouraného“ zábradlí v Domašíně
v celkové hodnotě 61.400,-Kč
✓ chodník a veřejné osvětlení Domašín – projektová dokumentace v celkové
hodnotě 138.000,-Kč, realizace v roce 2021
✓ rozšíření VO – na místním hřbitově bylo rozšířeno veřejné osvětlení v celkové
hodnotě 92.600,-Kč
✓ COVID – nákup dezinfekcí, roušek, stojanů, rukavic, štítů, gelů, šití roušek –
celkové náklady 77.900,-Kč
Investiční plán pro následující rok 2021
• oprava komunikace Drážka – dle úspěšnosti v podání žádosti o dotaci
• ZTV Záhumna II. – zahájení a realizace, prodej stavebních parcel
• výstavba ZŠ – dokončení stavby + vybavení učeben a kabinetů
• vybudování nového chodníku z Domašína k novému obchvatu
• doplnění VO – chodník z Domašína k novému obchvatu
• rekonstrukce střechy na budově hasičárny v Domašíně
• dokončení modernizace zahrady MŠ, zahradní úpravy u nové ZŠ
Pokračovat v projektech - kanalizace a ČOV pro obec, studie Měle, zastávka BUS a
zpevněná plocha u kapličky v Domašíně, přístřešek u obecního úřadu, chodník směr
Lično a směr Uhřínovice, výstavba nové tělocvičny.
Získané dotace v roce 2020:
✓ dotace Výstavba nové ZŠ
✓ dotace les
✓ dotace Mikroregion Rych.

20 mil. Kč
607.000,- Kč
27.000,- Kč

stavební práce
oplocenky, výsadka,
asanace, kůrovec
zastávka BUS (podpora
ŠKODA AUTO, a.s.)
Zdenka Jedlinská
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Bohoslužby
Bohoslužby v kostele Povýšení Sv. Kříže o vánocích 2020:
24. 12.
- 17.00 hod - „Půlnoční“ mše svatá. Bude slavnostní, zpívaná a bude
sloužena za ThDr. Františka Haška
25. 12.
8.00 hod - Boží hod vánoční
26. 12.
8.00 hod - Svátek sv. Štěpána
29. 12
8.00 hod - Svátek svaté Rodiny
1. 1.
8.00 hod - Nový rok a svátek Matky Boží Panny Marie
František Rýdl

Poděkování
Jistě jste si všimli, že letos v Černíkovicích nezdobí barevná světýlka strom
v parčíku pod školou. Z důvodu stavby nové základní školy jsme se rozhodli pro
náhradní řešení, se kterým nám pomohla paní Marie Brandejsová.
Tímto jí velice děkujeme za „zapůjčení“ její krásné vzrostlé jedle a možnost ji
rozsvítit jako černíkovický vánoční strom.

strom u p. Brandejsové

strom v Domašíně
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stromek u obecního úřadu

stromek u autobusové zastávky „U Pomníku“

Ochranné prostředky
Stále máme k dispozici ochranné prostředky – jednorázové roušky, dezinfekce
na ruce i povrchy, dezinfekční gely. Také nabízíme možnost zajištění nákupu
potravin, léků seniorům či lidem v karanténě, vyřízení potřebných pochůzek.
V případě zájmu kontaktujte kancelář obecního úřadu na tel. čísle 494 384 124.
Knihovna
Mezi svátky bude knihovna zavřená. Knihovna se čtenářům po
Novém roce poprvé otevře v pondělí 4. ledna od 15.00 do 17.00 hodin
a poté každé liché pondělí.
Pošta Černíkovice
Zde je otvírací doba pro veřejnost v období vánočních svátků:
24. 12. – 28. 12. 2020
zavřeno
29. 12. 2020
8.00 – 10.00 hod
30. 12. 2020
12.30 – 15.00 hod
31. 12. 2020
zavřeno
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Tříkrálová sbírka 2021
Tříkrálová sbírka v lednu 2021? Zdraví příznivců sbírky i koledníků je pro
charitu na prvním místě, a úplný zákaz koledování by všechny velmi mrzel.
Vzhledem k celorepublikové epidemiologické situaci není úplně všude možné použít
„scénář“ z minulých let. Zvažována je koleda s rouškami, ale ve větší míře bude
využit zejména on-line prostor. Obě varianty koledy mají jedno společné – neobejdou
se bez dobrovolníků a štědrosti dárců. Cíl i motto sbírky zůstávají stejné – hlavní je
pomoc lidem v nouzi a pomáhá každá koruna. Pomůžete i sledováním
TŘÍKRÁLOVÉHO KONCERTU v neděli 10. ledna 2021 od 18 hod. na ČT 1.
informace budou průběžně aktualizovány na www.trikralovasbirka.cz,
www.rychnov.charita.cz.
A jak bude probíhat Tříkrálová sbírka v našich obcích? V současné době a
vzhledem k vládním nařízením vás koledníci nemohou navštívit osobně, proto vás
formou letáčků a rozhlasem budeme informovat, kde a jak budete moci přispět, kde
budou případně umístěny pokladničky. V případě změny vás budeme informovat.
Děkujeme všem štědrým dárcům a koledníkům za pomoc.
Odpady
Pro příští rok došlo ke změně ve svozu komunálního
odpadu. Stále ale zůstává 14ti denní svoz, jen se z důvodu
letošního přestupného roku prohodí týdny. V Černíkovicích se
budou odpady odvážet v pátek v sudém týdnu a v Domašíně
pátek v lichém týdnu – viz. tabulka níže.
Poplatek za svoz a odstraňování komunálního odpadu také zůstává ve stejné
výši, a to 600,-Kč za osobu s trvalým pobytem v obci nebo objekt k rekreaci, kde
není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu. Tento poplatek je splatný do 31. 3. 2021
a lze ho uhradit osobně v kanceláři obecního úřadu nebo platbou na účet č.
3844612/0300, do variabilního symbolu uvést vaše číslo popisné.
Do 31. 3. 2020 je také splatný poplatek za psa. Tento
poplatek činí 100,-Kč za prvního psa a 200,-Kč za druhého a
dalšího.
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POZOR! První svoz v Černíkovicích je posunut na sobotu 2. 1. 2021.
Pátek – sudý týden

Pátek - lichý týden

Černíkovice

Domašín

leden

2. 1., 15. 1., 29. 1.

8. 1., 22. 1.

únor

12. 2., 26. 2.

5. 2., 19. 2.

březen

12. 3., 26. 3.

5. 3., 19. 3.

duben

9. 4., 23. 4.

2. 4., 16. 4., 30. 4.

květen

7. 5., 21. 5.

14. 5., 28. 5.

červen

4. 6., 18. 6.

11. 6., 25. 6.

2. 7., 16. 7., 30. 7.

9. 7., 23. 7.

srpen

13. 8., 27. 8.

6. 8., 20. 8.

září

10. 9., 24. 9.

3. 9., 17. 9.

říjen

8. 10., 22. 10.

1. 10., 15. 10., 29. 10.

listopad

5. 11., 19. 11.

12. 11., 26. 11.

prosinec

3. 12., 17. 12.

10. 12., 24. 12.

MĚSÍC

červenec

Tabulka ke stažení na www.cernikovice.cz/obec-1/odpady/.
Stočné
Jen připomínáme, že cena stočného pro rok 2021 byla stanovena na 20,-Kč/m3.
Složenku na zaplacení stočného obdržíte v první polovině roku 2021. Platný ceník je
k nahlédnutí na webových stránkách obce – www.cernikovice.cz/urad-2/cenik/.
Novoroční výšlap

NE

Bohužel musíme informovat, že další ročník tradičního a velmi
oblíbeného novoročního pochodu kolem obce se 1. 1. 2021
neuskuteční. Současná situace nepřeje shlukování lidí a my bychom si
nemohli ani podat ruku s přáním do nového roku a přípít si horkým
punčem. Nic ale nebrání tomu udělat si vlastní individuální novoroční

procházku.
Bc. Klára Stillerová
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NEDOSTATEČNĚ IDETIFIKOVANÍ VLASTNÍCI
Katastr nemovitostí slouží nejen
potřebám státu, ale především vlastníkům
nemovitostí. Bohužel stále obsahuje řadu
chyb, které v drtivé většině vznikly v
dobách minulého režimu. Kvůli tomu dnes
existuje mnoho nemovitostí, u nichž buď
není zapsaný žádný vlastník, nebo u něj
chybí některý z podstatných údajů.
Velkou většinu těchto nemovitostí
tvoří pozemky. Na více než třetině
pozemků se nachází orná půda, téměř
pětinu tvoří ostatní plochy, například cesty. Dále to jsou travní porosty a lesní
pozemky. V seznamech lze nalézt i rodinné nebo bytové domy, chaty a garáže. Na
pozemcích s nejasným vlastníkem je obtížné stavět vodovody, kanalizaci,
cyklostezky a další podobné stavby.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve spolupráci s
Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dvakrát ročně zveřejňuje seznam
těchto nedostatečně identifikovaných vlastníků. Ve spolupráci s obcemi ÚZSVM
rovněž dohledává správné vlastníky nemovitostí, přičemž se zaměřuje na ty, které
brání rozvoji obcí a krajů.
Celkově ke konci června 2018 zahájil úřad šetření u 49 683 položek, z nichž
bylo 22 839 již ukončeno. Nejčastějším výsledkem prošetření je podání podnětu k
obnovení dědického řízení, tedy zjištění, že uvedený vlastník již nežije. Každý se
může podívat na webové stránky ÚZSVM a ověřit si, zda nenajde nemovitosti, které
by mohly patřit jemu, či jeho předkům.
Co znamená pojem nedostatečně identifikovaný vlastník?
Nedostatečně identifikované vlastníky nemovitostí lze rozdělit do několika
kategorií dle množství informací, které jsou o vlastnících známy.
Nedostatečně identifikovaní vlastníci:
a) Vlastník není znám
• V katastru nemovitostí chybí o vlastníkovi jakákoliv informace.
b) Nedostatečně identifikovaní vlastníci
• U těchto osob chybí důležité informace k jejich jednoznačné identifikaci
jako například datum narození nebo adresa.
Jak se může stát, že nemovitost nemá správně zapsaného majitele?
Původ chyb leží nejčastěji v obdobi 1948 až 1989. V padesátých letech byla
povinnost evidence vlastnictví nemovitosti ve veřejném registru na určitou dobu
úplně zrušena. Po několika letech se zavedly tzv. zjednodušené evidence, ale ani ty
nejsou z dnešního pohledu dostačující. Na mapách se například nezakreslovaly
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hranice soukromých pozemků užívaných zemědělskými družstvy. Tyto pozemky
byly uváděny pouze písemně jako soubor popisných informací.
V některých případech by v situaci nic netušícího vlastníka mohly být
právnické osoby, na které byly nemovitosti převedeny zákonem, například obce, dále
tělovýchovné jednoty a společnosti, které již zanikly, nebo někdejší státní organizace,
které byly privatizovány, a na část majetku se zapomnělo.
Kdo může zjednat nápravu?
Podle katastrálního zákona je povinností každého vlastníka nemovitosti,
udržovat údaje v katastru nemovitostí v souladu se skutečností. Věcné nesprávnosti,
kam spadá i problém nedostatečně identifikovaných vlastníků, mohou být napraveny
pouze na podnět vlastníka, který své vlastnictví katastralnímu úřadu doloží zákonem
předepsaným způsobem.
ÚZSVM může občanům poradit, jaké dokumenty je nutné předložit k
prokázání vlastnictví. Krom toho ÚZSVM prošetřuje zejména ty nemovitosti, které
brzdí rozvoj obcí.
Jak postupovat při hledání možného vlastnictví?
Dohledání nemovitostí neznámých vlastníků je třeba vždy začít podle místa,
kde nemovitosti leží. Seznam NIV naleznete na webu ÚZSVM v sekci Činnost
ÚZSVM, na adrese: www.uzsvm.cz/niv.
Domníváte-li se, že byste mohli být vlastníkem nemovitosti, shromážděte
doklady, které svědčí ve prospěch vašeho vlastnictví. Můžete se obrátit na místně
příslušné pracoviště ÚZSVM. To vám poradí, jaké dokumenty je potřeba nalézt a kde
je vyhledat. Kontakty jsou uvedeny na webu na adrese: www.uzsvm.cz/kontakty.
Svědčí-li zápis v katastru nemovitostí pro vlastnictví osob již nežijících, jedním
z nezbytných kroků je pravomocně ukončené dědické řízení. Pokud v něm nebyly
tyto nemovitosti zahrnuty, je třeba zahájit dodatečné projednání dědictví. Poslední
bydliště zemřelého určuje, který soud se dědickým řízením má zabývat.
Jak dohledat majetek osob, když znám jméno a příjmení, případně datum
narození?
Základem pro zápis vlastnictví do katastru nemovitostí jsou listiny, které musí
předložit ten, kdo na vlastnictví vznáší nárok. Konkrétně to jsou listiny týkající se
osob (rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, rozhodnutí z dědických řízení apod.) a
listiny týkající se nemovitostí (kupní smlouvy, směnné smlouvy nebo výpisy z
dřívějších pozemkových evidencí).
Potřebné doklady je možné najít v archivech (pozemkové knihy atd.), na
obecních úřadech a matrikách.
Jestliže katastrální úřad neuzná předložené listiny za dostatečné, anebo pokud
takové listiny vůbec nejsou k dispozici, lze se obrátit na soud s žalobou na určení
vlastnictví. Zpravidla se jedná o složité případy a důkazní břemeno leží na osobě,
která návrh podává.
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Pomůže mi ÚZSVM dohledat majetek?
Pracoviště ÚZSVM, v jehož území nemovitost leží, vám podle svých možností
poskytne informace, zda vámi shromážděné doklady lze předložit pro zápis
vlastnictví do katastru nemovitostí, případně vám poradí, jaké další doklady je třeba
hledat a kde. Samotné posouzení právní dostatečnosti shromážděných listin přísluší
katastrálnímu úřadu, anebo soudu v případě dědického řízení.
Co mám dělat, pokud jsem našel nemovitosti, které patřily mé rodině, ale jsou
dnes v katastru nemovitostí zapsány na jiného vlastníka?
Domníváte-li se, že jste vlastníkem nemovitosti, která je v katastru nemovitostí
zapsána na jiného vlastníka, máte jedinou možnost domáhat se nápravy, a to podat
žalobu na určení vlastnictví nemovitosti k místně příslušnému soudu. Vzhledem
k složitosti problému se doporučuje využít služby kvalifikovaného odborníka.
Když se přihlásím o své nemovitosti, kolik mne to bude stát?
To se liší případ od případu a náklady nelze jednoduše vyčíslit. Je nutné počítat
zejména se správními poplatky katastrálnímu úřadu. Dále je v případě získání
nemovitého majetku nutné přihlásit se k platbě daně z nemovitých věcí. Detaily jsou
dostupné na webové stránce: www.financnisprava.cz v sekci Daně.
V případě dodatečných projednání dědictví je potřeba počítat rovněž i s výdaji
za notáře. Vždy je dobré zvážit, zda náklady za získání pozemků nemohou převýšit
jejich hodnotu.
Dokdy se mohou lidé přihlásit o své majetky?
Pokud se nepřihlásí vlastník nemovitosti zapsané na nedostatečně
identifikovaných vlastníků nejpozději do 31. 12. 2023, uběhne lhůta daná novým
občanským zákoníkem a tento majetek přejde na stát.
Po tomto datu by případný vlastnický nárok na nemovitost musel být prokázán
pouze pravomocným rozhodnutím soudu.
Zde je seznam za naši obec, k dispozici na úřední desce.
Název obce

Název kú

OPSUB – název

OPSUB - adresa

Výměra

Černíkovice Černíkovice Sobotka František

adresa neznámá

305

Černíkovice Černíkovice Klapal Jaroslav

adresa neznámá

148

Černíkovice Černíkovice Oubrechtová Božena adresa neznámá

304

Černíkovice Černíkovice Pavlová Albína

157

Černíkovice Černíkovice Hlavsa Václav

adresa neznámá
č.p. 13, 51704
Černíkovice
14

151

Parcela
(formátováno)

Černíkovice
620203, č. 3653
Černíkovice
620203, č. 3648
Černíkovice
620203, č. 3646
Černíkovice
620203, č. 3645
Černíkovice
620203, č. 3136

Číslo LV
(parcela
)

601
597
596
595
584

Černíkovice Černíkovice Novák Josef
Černíkovice Černíkovice Hlavsová Marie
Černíkovice Černíkovice Kovářová Anna

Domašín 34,
51601 Černíkovice 9306
č.p. 13, 51704
Černíkovice
150
č.p. 45, 51801
Byzhradec
2987

Černíkovice
620203, č. 3006 252
Černíkovice
620203, č. 3651 599
Černíkovice
620203, č. 3479 326

Bc. Klára Stillerová, zdroj: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ ČERNÍKOVICE
Vánoční svátky, krásné a tajemné,
pohledy vlídné, milé a vzájemné.
Teplo je u krbu nebo jen u svíčky,
dlouhý byl celý rok, teď už je maličký…..
Dne 18. 11. 2020 po nucené pauze černíkovická škola opět ožila návratem žáků
1. – 3. tříd, starší děti usedly do lavic 30. 11. Přes omezující hygienická opatření se
děti s energií sobě vlastní rychle přizpůsobily školnímu režimu a mohli jsme začít
s opakováním, procvičováním i novým učivem.
Většina našich dětí se vrátila do školy s výborně zvládnutou domácí výukou,
někteří dokonce zlepšili úroveň své práce. S několika žáky se budeme snažit docvičit
vše, co se úplně zvládnout nepodařilo. Všem rodičům, kteří dokázali nadstandardně
zvládnout práci s dětmi, patří náš obdiv a veliký
dík.
Děti po návratu do školy začaly
kromě výuky s vánoční výzdobou školy a těšily
se na školního Mikuláše, který však letos přijít
nemohl. Aby nebyly smutné, nakoukli jim do
dveří čertík s andílkem a pozdravem od
Mikuláše.
V prvním prosincovém týdnu proběhlo
první školení v on-line výuce v aplikaci Google
Meet (říjnové kvůli situaci školitel zrušil), další
budou následovat na začátku ledna.
Dny zbývající do Vánoc budou vyplněné
prací, i když se nám stýská po přípravách na
vánoční koncert a besídku. Budeme si je chtít
zpříjemnit těšením se na Vánoce a velkým
přáním, aby se situace v naší zemi stále zlepšovala a příští rok nám i vám přinesl
jenom zdraví, klid a dobré zprávy.
Posíláme alespoň fotografie z naší školy.
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Nakreslila pro vás Vaneska Frimlová z 1. třídy
Vánoce plné pohody a šťastný nový rok 2021 přejí všichni ze ZŠ a MŠ Černíkovice.
Mgr. Iva Dernerová a Mgr. Jana Rejzková
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Z ČINNOSTI SDH
Naši mladí hasiči se 10. října vydali do Bystrého v
Orlických horách. Čekalo je tam klání v Závodu požárnické
všestrannosti, kterým odstartoval letošní ročník hry Plamen. Jde
o soutěž pětičlenných hlídek, které na dvou (mladší) a tří (starší)
kilometrové trati plní úkoly – střelba ze vzduchovky, topografie,
vázání uzlů, první pomoc, požární ochrana a překonání
překážky na vodorovném laně. Každá chyba znamená přičtení
trestných minut k výslednému času. Letošní ročník byl částečně
ovlivněn opatřeními spojenými s Covidem-19. Do místa konání
jsme se museli dostavit těsně před startem. Děti se nemohly
setkat s kamarády, ani se volně pohybovat a až do startu musely mít nasazené roušky.
Vše jsme ale zvládli a děti si závody užily.
Mladší družstvo se umístilo na 12. místě z 24 družstev, starší na skvělém 2.
místě z 27 družstev a dorostenky na 3. místě ze šesti.
Další plánovaný program a veškeré akce se již uskutečnit nepovedlo. Ať už se
jedná o Tradiční vinobraní, či zrušené soutěže pro mladé hasiče. Ihned po závodu
požárnické všestrannosti byly ukončeny i schůzky mladých hasičů. Doufáme, že se
situace brzy zlepší a budeme se moci opět brzy vrátit k našemu plánovanému
bohatému kulturnímu programu.
Závěrem nám dovolte, abychom jménem výboru SDH Černíkovice popřáli všem
našim členům, přátelům sboru a čtenářům zpravodaje příjemné a poklidné prožití
vánoční svátků ve zdraví a hodně štěstí a životní síly v novém roce 2021.
Výbor SDH Černíkovice

SDH Domašín
4/2020
Naše zpráva bude tentokrát kratší. Z důvodu nového nástupu koronaviru a
následujícími
bezpečnostními
opatřeními vlády byl prakticky
naprosto omezen společenský život
nejen našeho sboru. Nemohli jsme tedy
společně
s domašínskými
ženami
uspořádat jubilejní desáté Adventní
zpívání. Tuto úspěšnou a bohulibou
akci alespoň připomínáme snímkem
z minulých ročníků.
V našem zařízení došlo během
podzimu k rozšíření elektroinstalace,
revizi komínů a několika nákupům za
účelem doplnění hasičského a společenského zázemí. To vše za vydatné pomoci
obecního úřadu. Jednotlivě byla kontrolována technika i stav budovy. V závěru roku
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bude potřebné provést tradiční inventarizaci a snad se nám podaří v omezeném
režimu při dodržování bezpečnostních nařízení i chvilku posedět. Otázka lednové
výročky je zatím velmi nejasná.
Dáváme na vědomí, že máme ve sboru dva nové padesátníky: bratry Václava
Hlaváčka a Jaroslava Krištufa. Své menší výročí oslavila také sestra Alice Trebatická.
Všem třem velmi děkujeme za jejich aktivní činnost ve sboru a do dalších let
přejeme co nejvíce zdraví a štěstí, a protože jsou ještě mladí, hodně dalších let
potřebné práce pro SDH Domašín.
Protože je závěr roku prakticky za dveřmi, chceme poděkovat za spolupráci a
přízeň našim sponzorům, především pak obecnímu úřadu a paní starostce Zdence
Jedlinské. Za výbornou spolupráci děkujeme rovněž domašínským ženám.
Všem našim členům děkujeme za činnost pro sbor a přejeme jim i jejich rodinám
hodně zdraví a dobré pohody, aby i v této podivné a nepříjemné době mohli prožít
klidné a spokojené Vánoce i vstup do snad již lepšího roku 2021.
Výše zmíněné přejeme také všem spoluobčanům obou našich obcí!
Výbor SDH Domašín

MS BĚLÁ ČERNÍKOVICE
Jak všichni víme, nouzový stav pokračuje,
a tak té činnosti nebylo mnoho. Pokračuje
přikrmování spárkaté zvěře do krmelců
rozmístěných po našem revíru v lese i na polích.
Doplnila se sůl do slanisek, která je pro zvěř
velmi důležitá. Zvěř přešla na zimní příjem
potravy, doplňuje si tukové zásoby na dobu, kdy
bude sněhová pokrývka, nebo mrazy, a
nedostane se tak dobře k rostlinné stravě na
polích.
Na našem rybníčku se pokračovalo v hacení jeho protilehlé strany. Velmi nám
pomohli mladí příznivci spolku, kteří mohou za odměnu chodit chytat ryby. Navezli a
nanosili pokácené fošny na celou protější stranu, které zatloukají na hranu rybníčka,
aby se nerozšiřoval. Velmi jim za to děkujeme. Byly doloveny kachny. Lovily se na
tahu i na rybníce.
V říjnu se u nás objevila velká tlupa muflonů, kterou někdo vyrušil v okolních
lesích. Ulovily se z toho čtyři kusy holé zvěře (to je samičí zvěř) a jeden mufloní
beran. V listopadu ulovil člen našeho spolku jelena Dybovského, též v našem lese.
Hony na drobnou zvěř se uskuteční až v prosinci a lednu, pokud budou povoleny.
Uloveno bylo i několik divočáků. Musíme znovu upozornit na nepořádek kolem
asfaltové cesty k lesu, jsou tam poházené plechovky, plastové lahve a jiný nepořádek,
který odpadne návštěvníkům přírody od ruky. Psi pobíhají bez náhubků na volno.
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Každý člověk na procházce přírodou by si toho měl považovat a ne přírodu
znečišťovat. Jeden hon na drobnou zvěř jsme měli až po zvolnění nouzového stavu, a
to za dodržení podmínek, které jsou povoleny.
Jinak všem čtenářům a občanům Černíkovic a Domašína přejeme vše nejlepší k
vánočním svátkům, novému roku a hlavně hodně zdraví, které je teď na prvním místě
před vším ostatním.
Myslivecký spolek Černíkovice

TJ SOKOL ČERNÍKOVICE
Vážení sportovní příznivci,
jistě jste si všimli, že naše činnost je hodně "umrtvena"
druhým nouzovým stavem, přesto si ale dovoluji Vás alespoň
seznámit s naší činností.
Soutěže jsou přerušeny, nemohlo se ani trénovat, v
současné době nevíme, jak se bude pokračovat a jak budou
zápasy dohrány, ke sportovním výkonům se tedy nelze
vyjádřit. Předpokládá se, že by se mělo začít v březnu a
mistrovská klání se zřejmě dohrají na umělé trávě, proto
pokud bude už normální situace, zveme příznivce na fotbal.
Většina týmů po uvolnění už trénuje, dořešeno je vybavení, je uspořádaná celá
členská základna, noví členové fotbalového oddílu jsou přijati do FAČR. Zájemci
dostali nová trika a soupravy s logem oddílu, abychom důstojně reprezentovali obec
Černíkovice.
Výbor se schází dle možností a řeší nově vzniklé problémy. Podařilo se nám
jako obvykle zazimovat a uklidit okolí hřiště, připravili jsme se na požadavky pro
podání dotací. Chceme se kompletně připravit na jarní sezonu, která může přijít velmi
brzy, otázkou je, v jakém rozsahu a zda před diváky.
Závěrem krátkého sdělení všem přeji pevné zdraví, co nejdříve úpravu stavu a
možnost rozvolnění a pro nás možnost dohrát sezonu. Přejeme všem krásné vánoční
svátky a nový rok, chceme, aby rok 2021 přinesl všem jen to dobré. Děkuji za práci
všem zainteresovaným, nejvíce trenérům mládeže, sponzorům a obci za podporu.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
MUDr. Josef Stodůlka, člen výboru TJ Sokol
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Z ČERNÍKOVICKÉ KRONIKY – ROK 1976
V Černíkovicích působilo několik organizací, které se zaměřovaly nejen na
svou činnost, ale odpracovaly spousty hodin pro místní národní výbor a jednotné
zemědělské družstvo. Připomeňme si práci Českého svazu žen a Sboru požární
ochrany…
Černíkovická kronika uvádí, že nejaktivnější organizací v tomto roce byl
Český svaz žen. Během roku udělaly ženy hezký kus práce. Začaly navštěvovat
občany starší osmdesáti let, předaly jim kytici, bonboniéru a popřály hodně zdraví.
Takto navštívily 19 občanů.
ČSŽ uspořádal také zájezd do pardubického divadla na představení Lucerna,
přednášku o dětských nemocech, ženy také zorganizovaly deset kurzů šití, pod
vedením Olgy Novotné začaly v tělocvičně školy cvičit. Kronika uvádí, že cvičit
chodilo kolem 20 žen a že jejich věkový průměr byl 30 let.
Ženy také pořádaly taneční zábavy – pomlázkovou (prý s nízkou návštěvností
250 osob), dále posvícenskou (zde již bylo 400 osob). Pro děti spolu se SRPŠ
(Sdružením rodičů a přátel školy) uspořádaly dětský karneval. Ženy napekly velké
množství sladkostí nejen pro malé tanečníky, ale i pro jejich doprovod. Další
společnou akcí byl Dětský den v parku.
Společně se SPOZ (Sborem pro občanské záležitosti) pořádají zápis prvňáčků,
vítání občánků.
Dále se kronika zmiňuje o tom, že na fond solidarity ženy odevzdaly 100 Kč,
sebraly 400 kg starého papíru, odpracovaly 2 113 hodin pro místní školu, místní
národní výbor, jednotné zemědělské družstvo. Za svou práci byly černíkovické ženy
oceněny prvním místem z vesnických organizací plaketou mírové rady a k tomu
dostaly 1 000 Kčs.
Další organizací s bohatou činností v uvedeném roce je Svaz požární ochrany.
Členové se připravovali na získání odznaku vzorného požárníka, kromě praktického
výcviku se prováděla i tzv. námětová cvičení. Při jednom z nich byly spáleny dvě
budovy, které měly být zlikvidované. Členové SPO prováděli i prohlídky v obytných
budovách, v roce 1976 těchto preventivních prohlídek bylo 70.
Členové SPO pořádají spoustu brigád nejen v rámci své činnosti, ale
odpracovali i 820 hodin pro jednotné zemědělské družstvo a 500 hodin pro místní
národní výbor.
Mladí požárníci se účastní soutěže Plamen, na 1. máje jsou součástí přehlídky.
Sbor je v roce 1976 vybaven autem RN s motorovou stříkačkou 16 litrů /min,
přenosnou motorovou stříkačkou a starou motorovou stříkačkou, kterou musí auto
táhnout.
V uvedeném roce měl SPO 57 členů, z toho 1 ženu a každý člen si zakoupil
modrý stejnokroj.
O činnosti dalších organizací si povíme v příštím vydání zpravodaje.
Z Černíkovické kroniky vypsala Mgr. Pavlína Školníková
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ZUBNÍ POHOTOVOST
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek - 08.00 – 13.00 hod
datum
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
01.01.
02.01.
03.01.
09.01.
10.01.
16.01.
17.01.
23.01.
24.01.
30.01.
31.01.
06.02.
07.02.
13.02.
14.02.
20.02.
21.02.
27.02.
28.02.
06.03.
07.03.
13.03.
14.03.
20.03.
21.03.
27.03.
28.03.
02.04.
03.04.
04.04.
05.04.
10.04.
11.04.
17.04.
18.04.
24.04.
25.04.

jméno lékaře
MUDr. Salamin Akram
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Štulík Richard
MDDr. Učňová Petra
MUDr. Valešová Pavla
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MDDr. Andělová Jana
MUDr. Bahník František
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Bergmanová Dita
MDDr. Borůvková Veronika
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Handl Jindřich
MDDr. Havlíček Ondřej
MUDr. Hrbáčová Eva
MDDr. Chládek Tomáš
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Loukota Jan
MDDr. Machková Terezie
MUDr. Malátková Ludmila
MDDr. Matoušková Lucie
MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Motyčka Martin
MDDr. Paličková Zlata
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MDDr. Rýdlová Zuzana
MUDr. Salamin Akram
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Tancurinová Jana
MDDr. Učňová Petra
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Veselská Renata
MDDr. Zdráhal Zdeněk

adresa ordinace
Kvasinská 129 , Solnice
Tyršova 515 , Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí
Jana Pitry 448, Opočno
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Komenského 828 , Týniště nad Orlicí
Záhumenská 445 , České Meziříčí
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Kvasiny 145
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Kvasiny 145
Voříškova 169 , Vamberk
Komenského 127 , Opočno
Jana Pitry 448, Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Kvasinská 129 , Solnice
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Jana Pitry 448, Opočno
Komenského 209 , Častolovice
Tyršova 515 , Opočno
Kvasinská 129 , Solnice
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. Orlicí
Tyršova 515 , Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. Orlicí
Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí
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telefon
602 152 873
777 667 353
494 515 693
721 200 244
494 622 114
721 460 150
731 980 112
494 323 152
494 371 088
734 324 600
494 622 114
494 515 694
494 531 955
771 155 445
494 532 330
771 155 445
602 514 715
494 621 665
731 980 112
494 515 696
602 152 873
494 323 152
775 224 093
721 200 244
721 200 244
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 322 706
777 667 353
602 152 873
494 515 695
494 371 031
777 667 353
494 515 693
736 419 151
721 200 244
494 622 114
494 371 781
721 460 150

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, František Rydl
Zpravodaj zpracovala: Bc. Klára Stillerová
cernikovicky.zpravodaj@email.cz
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