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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významné životní jubileum ve třetím čtvrtletí roku 2017 oslavili tito
naši spoluobčané:
50 let
CÍSAŘOVÁ Iveta
JEDLINSKÁ Zdenka
JENÍKOVÁ Ilona
HLAVSA Milan

Černíkovice 95
Černíkovice 214
Černíkovice 44
Černíkovice 109

55 let
BRANDOVÁ Věra
HANUSOVÁ Jana

Domašín 11
Černíkovice 158

60 let
ŠABATOVÁ Marie
ŠOLÍN Vladislav

Domašín 44
Černíkovice 180

65 let
ČIHÁČKOVÁ Libuše
KOPECKÝ Pavel
ŠABATA Josef

Domašín 23
Černíkovice 123
Domašín 44

70 let
DUŠEK Václav
POHL Vladimír

Černíkovice 6
Černíkovice 41

82 let
KOPECKÝ Vlastimil
PAVEL Josef

Černíkovice 96
Černíkovice 145

83 let
ŠMÍDOVÁ Anna

Domašín 5

84 let
ČERNÝ František
HANUŠ Stanislav

Domašín 8
Černíkovice 213

87 let
HOLUB Josef

Domašín 13

93 let
TOMÁNKOVÁ Lidmila

Domašín 48
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96 let
KULHÁNEK Miloslav

Domašín 1

K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme pevné zdraví, spokojenost a
osobní pohodu.
Vítáme nové občánky naší obce:
ŠINDLER Antonín Jan
KOVAŘÍČKOVÁ Zora
SCHEJBAL Maxmilian

Černíkovice 190
Černíkovice 210
Černíkovice 51

17. 7. 2017
27. 7. 2017
5. 8. 2017

Vážení rodiče, Vám i Vašemu děťátku přejeme, aby vyrůstalo ve zdraví,
lásce a klidu.
Ve třetím čtvrtletí si „ANO“ řekli tito naši spoluobčané:
STIEBEROVÁ Šárka a ŽID Jiří
CVEJNOVÁ Tereza a JEDLINSKÝ Jakub

Černíkovice 45 22. 7. 2017
Černíkovice 214 5. 8. 2017

Novomanželům přejeme, aby jejich společný život byl založen na
vzájemném porozumění, lásce a toleranci.
Vzpomínáme na naše zemřelé spoluobčany:
POLÁČKOVÁ Božena
VAŠATOVÁ Jana

Černíkovice 107
Černíkovice 142

7. 7. 2017 (87 let)
5. 10. 2017 (71 let)

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

ZLATÁ SVATBA
„Dnes zlato zdobí Vaše čela, jež myrta kdysi věnčila…“
Vzácné výročí, padesát let společného života, oslavili 29. dubna 2017
„zlatí manželé“ Věra a Antonín Suchánkovi z Černíkovic, čp. 31.
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Manželé Suchánkovi čekali, až přijede
jejich dcera ze zahraničí, která si výročí
svých rodičů nechtěla nechat ujít, proto pro
ně SPOZ v Černíkovicích uspořádal malou
slavnost až v sobotu 7. října.
V průběhu
projevu
oslavencům
popřály tři slečny z naší ZŠ. Přítomné
vystoupení potěšilo a tímto děkujeme jim i
paní učitelce za jejich přípravu. Po projevu
následovaly podpisy do pamětní knihy,
předání dárku, přípitek a zdokumentování
této vzácné chvíle. „Zlatým manželům“
přejeme pevné zdraví, ještě mnoho společně
prožitých let, hodně radosti a spokojenosti v
kruhu svých blízkých. Děkujeme také všem,
kteří se podíleli na zdárném průběhu této malé slavnosti.
Bc. Klára Stillerová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
„Co krásnějšího je tu, co platnějšího světu,
než něžná náruč matky, v ní dítě, poklad sladký …“
Ve čtvrtek 28. září 2017 se na Obecním úřadě v Černíkovicích konaly
hned dva obřady „Vítání občánků“.
Nových miminek z Černíkovic a Třebešova bylo 12. Po dvou letech jsme
měli opět vzácnou příležitost přivítat mezi občánky dvojčátka, chlapečky,
dvojnásobné štěstí rodičů Evy Šlapákové a Jiřího Votroubka z Třebešova.
Zdařilé vystoupení předvedly již tradičně děti z naší mateřské školy s paní
učitelkou Dis. Olgou Klárovou. Všechny přítomné potěšily. Děkujeme.
Z Černíkovic jsme vítali: Elišku Záleskou, Maxima Gabriela, Mayu
Drboutouvou, Antonína Jana Šindlera, Zoru Kovaříčkovou a Maxmiliana
Schejbala.
Z Třebešova jsme vítali: Jiřího a Václava Votroubkovy, Terezu
Arnoštovou, Filipa Gabriela, Alexandra Mňuka a Václava Korába.
Všem novým občánkům a jejich rodičům přejeme pevné zdraví, hodně
radosti a spokojenosti.
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Mgr. Jana Hovorková

USNESENÍ Č. 25
z veřejného jednání OZ, konaného ve čtvrtek 21. září 2017 ve Společenské
místnosti DPS v Černíkovicích.
Zastupitelstvo obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání.
2. Zprávu starostky obce.
3. Žádost o změnu ÚP obce Černíkovice (čj. 54/2017 k. ú. Černíkovice).
4. Výsledky soutěže na dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro
rok 2017.
5. Průzkum trhu – oprava chodníku.
II. Schvaluje:
1. Hospodaření obce k 31. 8. 2017.
2. Rozpočtové opatření č. 4.
3. Dočasné financování mezd k projektu „Šablony pro MŠ a ZŠ“
z provozních dotací zřizovatele.
4. Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu s firmou QUANTUM,
a.s., Brněnská 212, 682 01 Vyškov a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
5. Podání žádosti o byt v Domě s pečovatelskou službou v Rychnově nad
Kněžnou, panu Josefu Dyntarovi, Černíkovice 112 s tím, že jednorázový
poplatek za přijetí do DPS bude hradit žadatel (rodina žadatele) dle
vyjádření schváleného zastupitelstvem obce na žádosti.
6. Žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Klubu důchodců při
Městském úřadu v Solnici dle přílohy č. 4/us25.
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7. Žádost na poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce pro ZO ČSV, z. s.,
Solnice, zapsanému spolku Pferda v Rychnově nad Kněžnou, domácímu
Hospici Setkání, o.p.s. , Rychnov nad Kněžnou a zapsanému spolku
Centrum Orion Dlouhá Ves 116, výše příspěvku uvedena v příloze č.
4/us25, pověřuje starostku podpisem darovacích smluv.
8. Bezúplatný převod (darování) pozemku p. č. 1218/6 odděleno
geometrickým plánem č. 466-93/2011 z původního pozemku p. č. 1218/3
v k. ú. obce Černíkovice z vlastnictví obce Černíkovice do vlastnictví
Královéhradeckého kraje. Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz
zcizení převáděných nemovitostí, které se zřizuje bezúplatně mezi
stranami na dobu 10 let ode dne podpisu této smlouvy. Obdarovaný může
předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce a
pověřuje starostku podpisem smluv o bezúplatném převodu.
9. Cenu prodeje pozemku (dle zveřejněného záměru č. 5) pro majetkové
vypořádání stavby „II/321 Černíkovice-Domašín, obchvat“ v rámci
projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a
zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém kraji“ a pověřuje
starostku podpisem vyjádření vlastníka nemovitosti.
10. Směrnice č. 1/2017 Spisový a Skartační řád.
11. Revokace Usnesení č. 23, II. schvaluje bod 3 - Účetní závěrku obce
Černíkovice za rok 2016 a Závěrečný účet obce Černíkovice k 31. 12.
2016…
Zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením obce a zároveň schvaluje závěrečný účet, a to bez výhrad.
12. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-122015267/VB/01 Černíkovice, 557/42, Stejskal- smyčka kNN a pověřuje
starostku podpisem této smlouvy.
III. Zamítá
1. Změnu způsobu obsluhy České pošty v obci Černíkovice – Pošta Partner.
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta

USNESENÍ Č. 26
z veřejného jednání OZ, konaného ve středu 4. října 2017 ve Společenské
místnosti DPS v Černíkovicích.
Zastupitelstvo Obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání
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II. Schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 5.
2. Smlouvu o dílo č. 17137/01 SaM - silnice a mosty Litomyšl, a.s,
Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
3. Smlouvu o zřízení a provozu Rozklikávacího rozpočtu a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
4. Veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
uzavřenou mezi obcemi a Městem Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova
136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
III. Ukládá
1. Připravit podklady pro odkoupení a směnu pozemků – obchvat Domašín.
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta

ZPRÁVA STAROSTKY OBCE
Vážení občané,
letošní léto, včetně toho babího, překvapivě rychle skončilo a nastává
podzim, leč překrásně barevný, ale také deštivý s rychle se krátícími dny.
Přichází období, kdy finišují stavby, které byly v plánu realizovat a
dokončit v letošním roce. U nás to platí „dvojnásob“, a to u stavby, která v plánu
nebyla, ale její dokončení je nutností. Většina ví, že se jedná o opravu chodníku
Záhumna. Koncem prázdnin zde proběhlo přemístění kabelu kNN do chodníků a
příprava na umístění nových svítidel veřejného osvětlení. Po zjištění stávajícího
stavu obrubníků, rozhodlo zastupitelstvo obce o nutné celkové opravě chodníku,
včetně výměny asfaltového povrchu za zámkovou dlažbu. Ale… v našem
regionu chybí projektanti, geodeti a stavební firmy. Osloveno bylo pět firem,
z toho tři bez váhání reagovaly omluvou z důvodu pracovního vytížení až do
konce tohoto roku. Zbylé dvě firmy zaslaly cenovou nabídku, ale termín byl
opět až podzim. Zastupitelstvem byla vybrána firma SaM - silnice a mosty
Litomyšl, a.s., a v současné době jsou práce na opravě chodníku zahájeny.
Prosím Vás tedy všechny o trpělivost při snášení nepohodlí – bez něhož se
bohužel tato stavba neobejde.
Stále častěji se scházíme se zástupci CIRI Hradec Králové a projektanty
ohledně majetkového vypořádání stavby „II/321 Černíkovice - Domašín,
obchvat“. Postupně jsou připravovány kupní smlouvy, bez nichž nelze žádat o
stavební povolení. V případě vlastníků požadujících směnu vstupuje do jednání
třetí strana a tou je v tomto případě obec, jež případné směny bude řešit.
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Stále probíhá změna územního plánu č. 1, kde se dořešují připomínky ve
vymezených plochách přestavby. Zpracovaná Studie pro výstavbu nové ZŠ je
připravena pro územní řízení, ke stavebnímu povolení je třeba ještě dořešit
ztrátu zeleně v parčíku. Tu by měla nahradit nová výsadba v okolí nové budovy,
která se bude prolínat i do zahrady MŠ.
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.
Ráda bych touto cestou ještě poděkovala občanům, kteří se obětavě starají
o veřejné prostranství před svými nemovitostmi. Vždyť domov nezačíná
překročením prahu svého bydliště, ale je součástí celého širšího okolí v obci.
Závěrem bych vám chtěla popřát klidný podzim a budu se těšit na setkání
s vámi na připravovaných podzimních akcích.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Nebezpečný odpad
Tento rok nebude druhý, podzimní termín svozu nebezpečného odpadu a
elektroodpadu. Obec má smlouvu s firmou Odpady, s.r.o., Solnice, která
provozuje sběrný dvůr. Do tohoto sběrného dvora na adrese Poříčí 286, Solnice
můžete každou sobotu v době 10.00 – 12.00 hodin tento odpad odvézt. Zde stačí
jen nahlásit, že jste z Černíkovic nebo Domašína a vaše číslo popisné.
Kominické služby
V úterý 7. listopadu od 13.00 hodin budou všem občanům
k dispozici kominické služby pana Melouna z Dobrušky. 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, 778 710 667.
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.
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Posezení seniorů
Ve čtvrtek 16. listopadu od 10.00 hodin se uskuteční oblíbené posezení
seniorů, tentokrát proběhne v hospodě v Třebešově (za kapličkou).
Děti z MŠ a ZŠ mají připravené krátké vystoupení, pan Locker vás potěší
svými záběry z některých akcí pořádaných našimi obcemi a odpoledne vám
zahrají a zazpívají manželé Schůtovi 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.
Bc. Klára Stillerová
Třídění odpadů se vyplatí - směsný odpad podraží
V médiích se objevuje upozornění na zdražování odpadů a na to, že se
někde váží popelnice a že obce a města hledají způsoby, jak občany motivovat
k intenzivnějšímu třídění odpadů? Není se čemu divit, protože ministerstvo
životního prostředí projednává návrh novely zákona o odpadech, jehož součástí
je i následující tabulka, ve které je uvedeno předpokládané zdražování poplatku
za skládkování komunálního odpadu.

Základ poplatku za ukládání využitelného odpadu na skládku v roce 2017
činí 500 Kč/tuna, přičemž do roku 2024 se pravděpodobně vyšplhá až na
hodnotu 2000 Kč/tuna. To se negativně promítne do rozpočtů obcí a měst, které
budou muset chybějící peníze někde vybrat. Pravděpodobně tak dojde k
navýšení poplatku za odpady. Naštěstí se před zdražováním dá bránit
poctivějším třídění odpadů. Jak je to možné? Část odpovědi se skrývá v tomto
schématu.
Výrobce
obalu

Peníze

Obalová
společnost
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Peníze

Obec

Každá firma, která uvádí na trh obal, musí autorizované obalové
společnosti (AOS) zaplatit za jeho recyklaci. Obalová společnost vybrané peníze
rozdělí obcím dle množství vytříděných a recyklovaných odpadů, čímž obci z
velké části hradí náklady spojené se svozem těchto tříděných odpadů. Další
významnou položkou v odpadovém hospodářství je „Odstranění/využití
odpadu“. Zde je třeba říci, že tříděný odpad je brán jako surovina, což z něj dělá
obchodovatelnou komoditu, za kterou obce a města mnohdy neplatí, ale naopak
za ni při určitém množství a kvalitě peníze dostávají. V případě směsného
netříděného odpadu obec/město zcela platí jak za svoz odpadu, tak i za jeho
odstranění, které bude rok od roku dražší!
Tříděný odpad
Přispívá obci AOS
Svoz odpadu
Odstranění/využití odpadu Prodá se jako druhotná surovina

Netříděný směsný
odpad
Platí obec
Platí obec

Komunální odpad se skládá z tříditelných neboli využitelných odpadů a
z odpadů zbytkových netříditelných. Z průzkumů vyplývá, že
tříditelných/využitelných odpadů je v komunálním odpadu až 80 %. Spousta
obcí a měst vytřídí pouze 20 % odpadů a zbylých 60 % tříditelných/využitelných
odpadů skončí na skládce jako směsný odpad, za který obec zbytečně platí. Tady
je obrovský potenciál pro úspory. Pokud se zdraží skládkování odpadů, bude
dobré jich mít co nejméně. Toho se dá dosáhnout poctivějším třídění
odpadů a snižováním jejich produkce. Kdo poctivě třídí odpady, nemusí se
bát zdražování poplatku za odpady.
Ing. Radek Staňka autor pořadu MOJE ODPADKY

ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ ČERNÍKOVICE
Do školy
Vlaštovičky letí pryč.
Bylo léto – a už není.
Honem, hlavo, teď se cvič –
Dáme se zas do učení!
Dne 4. září jsme slavnostně zahájili školní rok 2017/2018. Do naší školy
chodí 47 žáků: 7 + 14 + 11 + 8 + 7. Mateřskou školu navštěvuje 44 dětí.
Kapacita školy a školky je 94 dětí a my máme 91.
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Naši prvňáčci:
Čihák Patrik
Hoffman Jan
Kerhart Petr
Šír Jan
Brandejsová Eliška
Šedivá Valérie
Šustková Agáta
Přejeme šťastné vykročení do školních povinností!
V letošním školním roce máme ve škole stejné pedagogy jako v minulém.
Ředitelka školy Iva Dernerová vyučuje 1. a 3. ročník, paní učitelka Holoubková
2. ročník. 4. a 5. třídu povede paní učitelka Rejzková.
Ve školce pracují tyto paní učitelky: Olga Králová, Hana Pohlová, Pavla
Bohatá (zástup za paní Kudláčkovou, která je na RD) a nově k nám nastoupila
paní učitelka Filipová na pozici školního asistenta a učitelky MŠ. Jména
ostatních zaměstnanců najdete na našich webových stránkách.
Dotace EU na projekt s názvem „Snadná cesta“
Naše ZŠ a MŠ se od 1. 9. 2017 zapojila do projektu „Šablony pro MŠ a
ZŠ I“ a získala dotaci na projekt s názvem „Snadná cesta“, s reg. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006873“ v hodnotě 526 104,00 Kč.
Ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019 budou realizovány tyto aktivity:
1. Školní asistent – personální podpora MŠ
2. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
3. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (varianty: Čtenářská gramotnost,
Matematická gramotnost, Inkluze)
4. Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
5. Čtenářský klub pro žáky ZŠ
6. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
7. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ
Akce v září:
15. 9. 2017 Dožínky v HK
Dožínky v Hradci Králové pořádá Regionální agrární komora
Královéhradeckého kraje. Program pro školy byl sestaven z přehlídky mnoha
oborů zemědělské a chovatelské činnosti a ochrany přírody.
Naše děti plnily úkoly na mnoha stanovištích a získávaly razítka za jejich
splnění do slosovatelných listů. Byly překvapeny tím, jak městské děti pro nás
zcela samozřejmé znalosti z přírody a zemědělství nemají, a uvědomovaly si,
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jaké přednosti má život na venkově. Po splnění úkolů si prohlédly stánky
v areálu u koupaliště Flošna a nakoupily si dárečky a dobroty.
O tom, jak se jim program líbil, napsali naši starší žáci:
V pátek 15. 9. jsme jeli na Dožínky do Hradce Králové. Nejdříve jsme se
šli podívat na domácí zvířata – králíky, slepice, holuby, husy. Plnili jsme také
úkoly: poznávali jsme rostliny, listy stromů, hádali zvířecí lebky, poznávali
jsme, z čeho se co dělá, zkoušeli dojení a byli jsme také u včelařů. Nejvíc se mi
líbili kováři.
(Nela Štěpánová)
Moc se mi tam líbilo kovářství, rozchod a všechna zvířátka. (Viky Hoffmanová)
Nejvíc se mi líbili králíci, kteří byli na výstavě. Taky se mi líbila výstava
traktorů. Výlet se mi líbil.
(Jirka Hovorka)
Nejvíc se mi líbil rozchod a výstava traktorů.

(Marek Roll)

Nejvíce se mi líbilo nakupování. Chodili jsme po stáncích, a když se nám něco
líbilo, tak jsme si to koupili. Výlet se mi moc líbil.
(Sára Součková)
Milým překvapením bylo, když po dvou týdnech od konání akce obdrželi
Martinka Vavřinková, Matěj Stejskal a Petra Horáková ceny z losování soutěže
pro školáky.

Přespolní běh v Solnici
V pondělí 25. 10. 2017 se družstva dívek a chlapců ze 3. – 5. tříd
zúčastnila okresního kola Přespolního běhu v Solnici. Naši sportovci vyběhli na
trať dlouhou 1000m. Družstva byla šestičlenná, do soutěže se započítávaly časy
prvních čtyř členů v cíli. Mezi našimi chlapci byl nejrychlejší Ondra Školník
(11. ze 66 chlapců), z dívek se nejlépe dařilo Míše Čeplové (13. ze 39 dívek).
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Všichni členové a členky našich týmů v početné konkurenci závod dokončili a
naši školu reprezentovali se ctí. Závodu mladších dívek se účastnila družstva ze
tří malých a tří velkých škol, naše bylo sice poslední, ale jenom o několik bodů.
Závodu chlapců se účastnilo družstev 11, naši kluci byli devátí.
Planeta Země - Brazílie
Další zajímavá akce pro žáky 4. a 5. tříd proběhla 2. 10. v Rychnově nad
Kněžnou. V programu vzdělávacího projektu Planeta Země 3000 zhlédli
nejmoderněji zpracovanou výukovou projekci o Brazílii, tropické přírodě a
životě indiánské vesnice. Kromě silného zážitku si odnesli i výukové karty,
pracovní listy, DVD a magazíny Koktejl a Už víš proč?
O vynikající úrovni programu svědčí i slohová vyprávění dětí, ve kterých
využívají údajů, které si z projekce zapamatovaly.
,,…Dověděli jsme se, že Čechy se vejdou do rozlohy Brazílie 108krát. Hlavní
město Brazílie je Brasília. Jsou tam také kmeny indiánů. Také tam jsou jaguáři,
kajmani,
papoušci
ara,
anakonda,
tarantule
a
mravenečníci.
Nejnavštěvovanějším městem v Brazílii je Rio de Janeiro, kde je socha Ježíše
Krista. Jsou tam domy, které se nazývají favely. Ve favelách žijí chudí lidé a
někdy i vraždí. Za den je tam zabito 15 lidí. Největší řekou Brazílie je
Amazonka.“
(Marek Roll)
„…Brazílie je pátá největší země na světě. Viděli jsme i jak to vypadá v Riu de
Janeiru. Každý rok se tam pořádá pouliční karneval. Ještě jsme se vydali za
brazilskými indiány. Měli to tam moc pěkné a nejvíc se mi líbily jejich tance a
hudba.“
(Dorka Rykrová)
„…Indiáni, když jdou tančit, tak kluci mají nohy obvázané nití a dívky jsou
pomalované barvami. Polévku jedí rovnou z hrnce a nejraději mají nějaké
(maniokové) placky….“
(Zuzka Hoffmanová)
Přejeme krásný barevný podzim s bohatou houbovou nadílkou!
Zapsala Mgr. Iva Dernerová a Jana Rejzková

Z ČINNOSTI SDH
SDH Černíkovice
Letní měsíce jsou pro černíkovické dobrovolné hasiče nejklidnější částí
roku, kdy se věnují svým rodinám a střádají síly na další kulturní a sportovní
sezónu.
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Odpočinutí po letních prázdninách se se začátkem školního roku naši
nejmenší hasiči začínají scházet a intenzivně připravovat na podzimní část
hasičské soutěže Plamen.
Naši muži se 9. září
zúčastnili jedenáctého ročníku
soutěže
v
netradičním
požárním
útoku
O Třebešovského beránka.
Naši borci se nezalekli
konkurence
a
druhým
pokusem vybojovali krásné
třetí místo.
Součástí soutěže byl
také závod O železného hasiče a hasičku. Z našeho sboru sebrali odvahu k účasti
pouze dva členové. Za ženy nás excelentně reprezentovala Kateřina Šitinová a
vybojovala druhé místo.
Za muže se ke startu odhodlal Tomáš Klapal. Celou trasu absolvoval s

obrovským nasazením a v solidním tempu.
Na
poslední
překážku,
překonání
dvoumetrové bariéry, mu však již nezbyly
potřebné síly a hodně se zde zdržel. Se zdoláním této překážky mu nakonec
pohotově pomohli bratři hasiči, kteří intenzivně fandili a povzbuzovali oba naše
zástupce.
Výbor SDH Černíkovice
SDH Domašín
3/2017
Letošní tradiční akci „Rozloučení s prázdninami a létem“, kterou jsme
pořádali v sobotu 2. září, předcházely z naší strany obavy, zdali vzhledem
k očekávanému chladnému a deštivému počasí nepřijde k naší zbrojnici málo
hostů. Přesto osvědčený tým vše výborně připravil, počasí bylo rozumné, a tak
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nás čekalo milé překvapení, velikou – na této akci zřejmě rekordní – účastí
příchozích, zejména dětí. Vždyť hlavně pro ně je tato akce pořádána, dospělým
se samozřejmě také snažíme připravit dobrou náladu našim tradičním
pohoštěním.
Hlavní atrakcí, která byla
tentokrát pro děti připravena, bylo
profesionální malování na obličej.
Paní Jana Doskočilová z Náchoda má
na tuto činnost úřední certifikát a
některá díla, která na dětských
tvářičkách vytvořila, byla skutečným
uměním. Však si také pro velký zájem
o její produkci neměla šanci
odpočinout. Již tradičně byl velký
zájem o střelbu ze vzduchovky,
střílelo se opět ze dvou zbraní pod dozorem bratra Klapala a Standy Lemfelda
nejmladšího. Novinkou, těšící se rovněž velkému zájmu dětí, bylo obtiskové
tetování. K dispozici byly dále
ruské kuželky, zkouška břišních
tanců s kruhy nebo jejich prolézání
a trefování míčků do otvorů.
K tomu všemu naši sponzoři
připravili dětem sladké odměny. Byl
to jako vždy obecní úřad, dále bratr
Jaroslav Kryštuf a sponzoring od
VZP domluvila paní Maruška
Pavlová.
Všem těm, kteří krásné
odpoledne a podvečer pro děti
připravili a pomohli při jeho organizaci, jakož i všem sponzorům, patří veliké
poděkování!
Děti si konec prázdnin u nás opravdu užily a věříme, že spokojeni byli i
naši dospělí hosté, vždyť se rozcházeli až po půlnoci!
Byli jsme velmi rádi, že mezi nás zavítala také paní starostka Zdenka
Jedlinská s manželem a místostarosta pan Jiří Školník s chotí a dodali tak akci
správný společenský lesk! K naší radosti se na nás opět přišel podívat již 96 letý
pan Miloslav Kulhánek.
Závěrem ještě jednou děkujeme těm, kteří akci připravili a realizovali,
včetně našich sponzorů. Velmi si vážíme velké účasti vás, našich hostů a
děkujeme, že jste si opět k naší zbrojnici našli cestu. Další akcí v Domašíně
bude další ročník Zpívání u kapličky, které budou s naší pomocí pořádat
domašínské ženy. Jeho datum vejde včas ve všeobecnou známost.
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Hasičské soutěže o Třebešovského beránka jsme se tentokrát nezúčastnili.
Z důvodů směnnosti v automobilce, nemoci a některých dovolených jsme nebyli
schopni sestavit konkurenceschopné družstvo. Výbor nyní na schůzkách stále
jedná o podobě připravovaných oslav 140. výročí od založení našeho sboru.
V naší kronice jsme zjistili, že se bratr Josef Šabata dožil 65 roků.
Přejeme mu tedy hodně zdraví, štěstí a elánu do dalších let!
Na úplný závěr přejeme našim členům, našim sponzorům a všem
spoluobčanů krásný, klidný, pohodový barevný podzim!
Výbor SDH Domašín

TJ SOKOL ČERNÍKOVICE
Vážení sportovní příznivci,
chci Vás seznámit s novinkami z naší sportovní
činnosti v posledním období.
Nejdříve se budu věnovat dětem. Jsme velmi spokojeni,
že je máme, je to naše budoucnost, i když většina
fanoušků zná jen družstvo mužů a nic jiného je nezajímá.
Všechny prosím, přijďte se na ně podívat, i když hrají
dopoledne!
Začnu mladší přípravkou. Jistě víte, že jsme pro
nedostatek dětí nuceni ke spojení a vytvoření souklubí s
oddílem v Solnici, který má naopak dětí ročníku 2009
dostatek různé kvality a ročníky 2010 a 2011 má také slabší. Bohužel jen 3 hráči
hrají stabilně (Fajstaeur Jakub a Jáchym, Janeba) ostatní jen paběrkují (nižší
výkonnost, slabší některé ročníky, nemoci, zranění), budeme muset tlačit na
souklubí, aby byli nasazováni častěji. Bohužel oddíl Solnice si představuje, že
tréninky budou jen u nich, jelikož mají více dětí, a neakceptují tréninky u nás.
Trenéři Gašpar - Solnice a Stodůlka – Černíkovice.
Starší přípravka (2007 - 8) hraje sama. Hráčů je dostatek a jsou vyšší
kvality, bude hrát ještě příští rok spolu. Bude doplněna ještě o další dobré hráče,
výsledky vykazuje velmi slušné, zápasy spíše vyhrává - a to i s kluby z větších
měst. K nejlepšímu jádru patří Novotný, Baše, Šabata, Beneš a brankář Zelinka,
domnívám se, že by byli platní i v krajském přeboru přípravek a potřebovali by i
konfrontaci s těmito mužstvy. Trenér Dušek Roman.
Mladší žáci (2005 - 6) hrají, na co mají. Jsou spojeni s rychnovským
klubem, a pokud jim tento klub uvolní některé své hráče, jsou schopni i
vyhrávat. Snad se zlepší příští rok, kdy bude většina vrcholovým ročníkem a
budou ještě posíleni hráči starší přípravky - Kačírkem a Šitinou, kteří již nyní
vypomáhají, podobně jako nejtalentovanější hráči starší přípravky Novotný a
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Beneš a hráč ještě mladší přípravky Baše. U této věkové kategorie musí být už
náročná příprava, jinak dojde ke stagnaci. Trenér Cejpek.
Naposledy se zmiňuji o A týmu. Je značný exodus hráčů - Hanuš Pavel,
Poláček a Rázl odešli do Rovně, Jiří Holoubek a Jedlinský Jan do RK B, Stiller
a Dulínek zanechali aktivní činnosti ze zdravotních důvodů. Mrzí i to, že střelec
David Hanuš přestoupil do Solnice. Tým v podstatě zachránil příchod hráčů z
Ukrajiny (Malashevski, Huk, Kravec, Kotevych - ročníku 1992 a 1993) a návrat
Jana Plašila po zdravotních problémech. Po počátečních zbytečných prohrách v
Borohrádku a s Kostelcem doma už vyhrál v Rokytnici, v Petrovicích, ve
Žďáru a Ohnišově. Nemůže jen zlomit domácí prokletí (trvá už rok?). Je velká
škoda, že se zranili hráči stabilního kádru (Pavel, Kučera, Pauker), a je otázkou,
zda zasáhnou do zápasů ještě na podzim. Tým čeká mnoho těžkých zápasů
(Javornice, Deštné, Zdelov, Křivice), a i když bude řada otazníků v době vydání
tohoto čísla vyřešena, stejně Vás prosím o podporu - přijďte na fotbal, na pivo a
klobásku! Trenér Hradský.
Závěrem děkuji za přízeň obci, firmě Škoda auto, a.s., ostatním
sponzorům a všem, kteří nám pomohli s organizací některých akcí a přípravou
fotbalových zápasů. Děkuji za práci členům výboru, trenérům, aktivním
fotbalistům a fanouškům při zápasech, rodičům za podporu dětí. Prosím o
pomoc u mládežnických týmů jakéhokoliv fotbalistu!
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
MUDr. Josef Stodůlka, člen výboru

Z ČERNÍKOVICKÉ KRONIKY – ROK 1969
V tomto roce je zápis pana Blíma v kronice poslední a údaje jsou velmi stručné.
Další tři roky byla naše obec bez kronikáře. Z tohoto stručného zápisu uvádím
následující:
Plesy, zábavy a kultura
V lednu pořádalo SRPŠ v Kulturním domě ples s velmi dobrou účastí.
Koncem ledna uspořádalo místní JZD ples, kde hrála hudba z Kvasin a
zatančit si přišlo mnoho tanečníků.
Třetí a poslední ples patřil požárníkům, to už bylo v únoru a účast byla
slabá.
Zábavy:
4. ledna pořádalo rodičovské sdružení v odpoledních hodinách maškarní
karneval pro děti, tato zábava se stala velmi oblíbenou a děti se na ni vždy těší.
Jednota Kostelec nad Orlicí pořádala pro svoje zaměstnance oslavu MDŽ,
které se účastnilo asi 350 zaměstnanců z prodejen Jednoty.
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Pomlázková zábava byla v dubnu a pořádal ji Svaz žen. Návštěva byla
dobrá.
Pouťovou zábavu měla Osvětová beseda. Hrála zde hudba p. Vlčka a
účast byla velká.
Posvícenskou zábavu měli sportovci, oddíl kopané, ale návštěva byla
slabší.
Vinobraní, které pořádali požárníci, bylo proti jiným rokům navštíveno
méně. Nakoupené sudové víno se všechno ani neprodalo.
Cecilskou pořádali opět sportovci (kopaná), ale i zde byla návštěva slabší.
Silvestrovská patřila Osvětové besedě, na začátku zábavy byl předveden
program, který nacvičili místní občané, členové OB.
Kromě zábav byla i vystoupení dětí nebo dospělých v divadelních
představeních:
V únoru zahrály děti ze základní školy představení Popelka. Odpolední
návštěva byla pěkná, večer trochu slabší. Ale v obou případech se provedení
Popelky líbilo.
V říjnu Osvětová beseda připravila pestrý program odpoledne pro děti,
večer pro dospělé.
25. prosince předvedli členové Osvětové besedy divadlo Broučci.
Provedení bylo opět dvakrát, návštěva byla v obou případech velmi dobrá a
představení se moc líbilo.
Různé
V dubnu vznikl požár v hospodářské budově u pana Hovorky, shořela
stodola a podkrovní světnička. Požár vznikl snad od elektrického vedení.
21. července 1969 vstoupili dva američtí kosmonauti na měsíc. Měli
odebrat měsíční zem ke zkoumání, což se jim povedlo.
Některé údaje z JZD
Stav hospodářského zvířectva ke dni 31. 12. 1969:
o skot celkem 741 ks, z toho krav 262
o prasata celkem 817, z toho prasnic 87
Živočišná výroba:
o mléka dodáno 619 l, hovězího masa dodáno 1 370 q, vepřového masa 763
q, selat dodáno 163 q
To je za rok 1969 všechno, co je v kronice napsáno.
Vypsal B. Augustin
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
SDH Černíkovice pořádá DRTIKOL
Přijďte v neděli 29. 10. 2017 od 13:00 hodin do parku pod školou
podrtit svá kola či odrážedla na jízdě zručnosti. Zápis závodníků je od
12:30 do 13:30 hodin, věk neomezen, nutná jen cyklistická helma!
Těšíme se na Vás!!!
Posezení seniorů
Na čtvrtek 16. listopadu 2017 je připraveno tradiční posezení
důchodců, které se letos uskuteční v hospodě v Třebešově.
Tradiční předvánoční zpívání u kapličky v Domašíně
V sobotu dne 9. prosince 2017 se bude od 17.00 hodin konat
předvánoční zpívání u kapličky v Domašíně. Tentokrát vystoupí trubači žesťové sdružení z Dobrušky. Nenechte si ujít nevšední zážitek a naladit
se na vánoční atmosféru. Pokračovat se bude v hasičské klubovně. Srdečně
Vás zvou hasiči a domašínské ženy!

ZUBNÍ POHOTOVOST - ROZPIS SLUŽEB
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8.00 – 12.00 hod
datum
14.10.
15.10.
21.10.
22.10.
28.10.
29.10.
04.11.
05.11.
11.11.
12.11.
17.11.
18.11.
19.11.
25.11.
26.11.
02.12.
03.12.
09.12.
10.12.
16.12.
17.12.

jméno lékaře
MDDr. Tomáš Jan
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Handl Jindřich
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MUDr. Bahník František
MUDr. Benešová Růžena
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Světlík Filip
MDDr. Faltisová Kristýna
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Havlová Marie
MUDr. Hlavsová Lenka
MDDr. Motyčka Martin

adresa ordinace
Tyršova 515 , Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Tyršova 461, Dobruška
Komenského 828 , Týniště nad Orlicí
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
Tyršova 515 , Opočno
Záhumenská 445 , České Meziříčí
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Kvasiny 145
Voříškova 169 , Vamberk
Komenského 127 , Opočno
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
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telefon
777 667 353
494 622 114
494 371 781
494 531 955
721 460 150
494 323 152
494 622 040
494 371 088
494 383 417
777 667 353
734 324 600
494 531 955
494 515 696
494 323 958
494 532 330
494 596 174
602 514 715
494 621 665
739 046 899
494 323 958
775 224 093

Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého
kraje, regionální pracoviště Rychnov nad Kněžnou - CIOZP
V Rychnově nad Kněžnou již několik let funguje centrum, které nabízí služby
všem osobám se zdravotním postižením bez ohledu na druh, rozsah postižení a
věk. Dále pak osobám, které jsou ohroženy vznikem nepříznivé sociální situace
nebo se vyskytly v nepříznivé sociální situaci.
Hlavní činností je poskytování odborného sociálního poradenství, půjčování
kompenzačních pomůcek osobám se zdravotním postižením včetně informací o
možnostech získání těchto pomůcek, prodej baterií do naslouchacích aparátů.
Centrum slouží i jako distribuční místo Euroklíčů, které zajišťují rychlou a
důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních
zařízení.
Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně.
Pro získání více informací o činnostech centra a nabízených službách je možné
nás osobně navštívit, případně předem sjednat osobní schůzku.
Kontakt: PhDr. Mgr. Monika Vacková
Tel: 494 535 494, 605 037 761
E-mail: rychnov@czphk.cz
Adresa: Palackého 694, Rychnov n. K.
Více na: www.czphk.cz
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Z redakce zpravodaje
Kontaktní spojení:
Adresa:
Černíkovice 55
517 04 Černíkovice
Tel./fax:
494 384 124
e-mail:
obec.cernikovice@tiscali.cz
www stránky: www.cernikovice.cz
Fotografie poskytli: Mgr. Iva Dernerová, Ing. Tomáš Klapal, František Rydl
Zpravodaj zpracovala: Bc. Klára Stillerová
cernikovicky.zpravodaj@email.cz
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