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Černíkovického
dovolte,

abychom Vám i Vašim blízkým popřáli
příjemné

prožití

vánočních

svátků,

pohodový závěr roku a do nadcházejícího
roku 2020 to nejdůležitější – pevné
zdraví, dále mnoho štěstí a spokojenosti.

Zdenka Jedlinská, starostka
a kolektiv zaměstnanců OÚ Černíkovice

První vánoční strom u nové autobusové
zastávky U Pomníku.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významné životní jubileum ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 oslavili tito naši
spoluobčané:
50 let
JAREŠOVÁ ŠÁRKA

Černíkovice

60 let
MACHÁŇ Milan
STODŮLKA Zdeněk

Černíkovice
Černíkovice

65 let
HANDA Zdeněk

Černíkovice

65 let
KLÁROVÁ Jana

Černíkovice

70 let
BURKETOVÁ Marie
DUŠKOVÁ Jaroslava
HANUŠ Josef
HEJLOVÁ Marie
CHARVÁTOVÁ Helena
NOVÁKOVÁ Milena
PRÁZOVÁ Zdeňka
ŠVECOVÁ Věra
TREJTNAROVÁ Růžena

Černíkovice
Černíkovice
Černíkovice
Černíkovice
Černíkovice
Domašín
Domašín
Černíkovice
Domašín

75 let
TREJTNAR Oldřich
URBANOVÁ Zdenka

Domašín
Černíkovice

80 let
SÁRKÁNYOVÁ Helena
FRUMAROVÁ Mária

Černíkovice
Černíkovice

82 let
RADILOVÁ Zdenka

Černíkovice

84 let
BENEŠ Jiří
BRANDEJS Josef

Domašín
Černíkovice
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88 let
HANDOVÁ Zdenka

Černíkovice

K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme pevné zdraví, spokojenost a osobní
pohodu.
Vítáme nové občánky naší obce:
MENGLEROVÁ Ella
VALÁŠEK Maxmilián

Černíkovice
Černíkovice

říjen 2019
listopad 2019

Vážení rodiče, Vám i Vašemu děťátku přejeme, aby vyrůstalo ve zdraví, lásce a
klidu.
Roční statistika – k 16. 12. 2019
Počet obyvatel k uvedenému datu je 767, z toho 388 mužů a 379 žen.
V roce 2019 se narodilo 7 dětí, 4 kluci a 3 holky, zemřelo 7 osob.
K trvalému pobytu v obci se přihlásilo 10 osob a 6 se z trvalého pobytu odhlásilo.
Bc. Klára Stillerová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V pátek 11. října se ve tři hodiny odpoledne v obřadní místnosti obecního
úřadu sešla spousta lidí - dětí, rodičů, babiček a dědečků... a není divu, konalo se tu
totiž slavnostní vítání občánků.
Obřad se rozběhl podle tradičního scénáře. Po přivítání a úvodním slovu nové
občánky také pozdravily jen o pár let starší děti z naší mateřské školy pod vedením
paní učitelky Pavlíny Patzenhauer, a to krásnými básničkami a písničkami. Poté se
slova ujala paní starostka se
svým slavnostním projevem,
rodiče si jistě její slova vzali
k srdci a naše nové občánky
tak v jejich péči čeká krásná
budoucnost.
Následoval
slavnostní slib a rodiče se
podepsali do pamětní knihy.
Každý občánek dostal do
„začátku“ peněžní dar a malý
dárek a maminky květinu.
Všechna
miminka
byla
postupně položena do naší
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krásné dřevěné kolébky, kde byla i vyfocena. Cvakl poslední snímek fotoaparátu a
malý obřad byl u konce. Jen radost a milé vzpomínky na dnešní krásné setkání
zůstávají v srdcích všech přítomných účastníků.
Přivítali jsme tato miminka: Rozálii Benešovou, Sabinu Divíškovou a Matyáše
Klapala z Černíkovic a Robina Handu, Tomáše Kose a Antonína Gregora
z Třebešova.
Bc. Klára Stillerová

USNESENÍ Č. 10
z veřejného jednání OZ, konaného 30. října 2019 v zasedací místnosti DPS Černíkovice.
Zastupitelstvo Obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání
2. Zprávu starostky obce
3. Založení Smlouvy o ČSOB spořicím účtu pro podnikatele.
4. Žádost o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje, Podpora
hospodaření v lesích-asanace kůrovcového dříví - 19ZPD10-0035 – smlouva
podepsána (příloha č. 3/us10).
5. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních
porostů do 40 let věku –MZe - rozhodnutí– dotace ve výši 156.000,-Kč.
II. Schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 7
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 12/2019 s firmou NOVOSTAV KOMUNIKACE,
a.s., Hradec Králové na dílo „Nová autobusová zastávka u Pomníku padlých
Černíkovice“ ze dne 9. 8. 2019 a pověřuje starostku podpisem.
3. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-2000727/VB/01,
Černíkovice, 58/2, Stodůlka (Smlouva o budoucí smlouvě schválena v Usnesení č.
30/9. 4. 2018) a pověřuje starostku podpisem.
4. Žádost JCH rallye team, z.s., Semechnice 38, 518 01 Dobruška o Povolení zvláštního
užívání místní komunikace k uspořádání II. ročníku Podorlické rally (22. 5. – 23. 5.
2020).
5. Prodej nemovité věci – pozemek p. č. 182/8 o výměře 422 m2 (celková výměra 643
m2) zapsaného v katastru nemovitostí Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou
na LV 10001 zřízeného pro obec Černíkovice.
A) výměru 164 m2 pan Josef Klár, bytem Černíkovice 130 za celkovou cenu
16.400,- Kč (šestnáct tisíc čtyři sta korun českých) tj. 100,- Kč/m2.
B) výměru 96 m2 pan Tomáš Klár, Černíkovice 125, za celkovou cenu 9.600,- Kč
(devět tisíc šest set korun českých) tj. 100,- Kč/m2.
C) výměru 162 m2 pan Bohumil Břečťan, Černíkovice 53, za celkovou cenu
16.200,- Kč (šestnáct tisíc dvě stě korun českých) tj. 100,- Kč/m2.
Náklady spojené s pořízením GP, kupních smluv a vkladem na katastr nemovitostí
hradí výše uvedení kupující. Zastupitelstvo pověřuje starostku přípravou smluv a
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jejím podpisem.
6. Cenovou nabídku č. 279/2019 na vypracování mimořádné mostní prohlídky,
diagnostický průzkum a statický výpočet zatížitelnosti na akci „Most přes řeku Bělou
na místní komunikaci“ – u Vilímkových a pověřuje starostku zasláním objednávky.
7. Podepsání Plné moci ČSOB Pojišťovací makléř, s.r.o., Výmolova 353/3, Radlice,
Praha, vztahuje se k výkonu zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví a k
zastupování ve všech otázkách pojištění, pojišťovacích smluv atd., pověřuje starostku
podpisem
8. Cenovou nabídku č. N-168/2019 ze dne 25. 10. 2019 „Chodník podél komunikace
III/3205“ z Domašína k obchvatu - dokumentace ve stupni PDPS (soupisu prací a
kontrolního rozpočtu) s firmou M-Projekce, s.r.o., Resslova 956/16, Hradec králové a
pověřuje starostku zasláním objednávky
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta

USNESENÍ Č. 11
z veřejného jednání OZ, konaného 16. prosince 2019 v zasedací místnosti DPS Černíkovice.
Zastupitelstvo Obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání.
2. Zprávu starostky obce.
3. Jmenování inventarizačních komisí.
4. Rozpočtové opatření č.8.
5. Finanční dar na vyhlášení akce „Nejlepší sportovec Rychnovska roku 2019“.
6. Přijetí finančního daru od firmy ZEAS Podorlicko a.s, Trnov.
7. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018 z fondu Královéhradeckého kraje
na celkovou částku 463.585,- Kč.
8. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních
porostů do 40 let věku – MZe- Rozhodnutí – dotace ve výši 38.300,- Kč.
II. Schvaluje:
1. Hospodaření obce k 30. 11. 2019.
2. Rozpočtové opatření č. 9.
3. Rozpočet obce na rok 2020 jako schodkový s PŘÍJMY ve výši 18.683.840,- Kč a
VÝDAJI ve výši 22.683.840,- Kč. Schodek rozpočtu bude uhrazen z přebytku
finančních prostředků minulých let ve výši 4.000.000,- Kč. Zastupitelstvo dále
k rozpočtu na rok 2020 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. 2021-2022, dle předloženého
návrhu.
5. Pověřuje příkazce operace a správce rozpočtu k provedení rozpočtových opatření
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v položkách příjmy a výdaje neomezeně v měsíci prosinec, od termínu konání schůze
zastupitelstva do 31. 12. 2019, 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. Pravomoc starostky obce (příkazce operace) v souladu s § 102 odst.2, písm. a)
zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů k provádění
rozpočtových opatření v následujícím rozsahu s platností do konce volebního období,
dle přílohy č. 4/us11.
7. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV- 12-2018887/SOBS VB/01, Černíkovice, Domašín, p.č. 293/3-kNN – zařízení
distribuční soustavy - kabel NN v celkové délce 110 bm, zastupitelstvo souhlasí
s jednorázovou odměnou ve výši 180,-Kč/bm za omezení vlastnického práva a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
8. Dodatek č. 2 s firmou DIMATEX CZ, spol. s.r.o., Stará 24, Stráž nad Nisou.
9. Ceník Obce Černíkovice platný od 1.ledna 2020, příloha č. 5/us11.
10. Podání žádosti z dotačního programu POV 2020, v rámci dotačního účelu 1
(20POVU1) občanská vybavenost, veřejné prostranství a infrastruktura na
„Rekonstrukci místní komunikace 15C“ obci Domašín.
11. Cenu dle nabídkového listu na zpracování žádosti o dotaci Královéhradeckého kraje
z Programu obnovy venkova „Rekonstrukce místní komunikace 15C“ a pověřuje
starostku podpisem Příkazní smlouvy s firmou DABONA s.r.o., Rychnov n. Kn.
12. Nákup nemovité věci – pozemku p.č. 171/1, 1741/26, 171/27, 171/34 a 171/35
zahrada, trvale trav. porost o celkové výměře 4815 m2, zapsaného v katastru
nemovitostí Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou na LV 312 zřízeného pro
k.ú. Černíkovice za cenu 200Kč/m2. Náklady spojené s pořízením smlouvy a
vkladem na katastr hradí kupující.
Zastupitelstvo pověřuje starostku přípravou a podpisem smlouvy.
13. Obecně závaznou vyhlášku obce č.1/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
14. Obecně závaznou vyhlášku č.2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Černíkovice.
15. Obecně závaznou vyhlášku č.3/2019 o místních poplatcích v obci Černíkovice.
16. Inominátní smlouvu uzavřenou s SH ČMS –Sbor dobrovolných hasičů Domašín u
Rychnova nad Kněžnou, Domašín 62 a Provozní řád, dle přílohy č. 6/us11.
III. Zámítá
1. Navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce s účinností 1.1.2020 dle
„Přílohy k nařízení vlády č.318/2017 Sb.“, v platnosti zůstává výše odměn schválená
dne 1. 11. 2018 usnesením č. 1
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta
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ZPRÁVA STAROSTKY OBCE
Vážení spoluobčané,
rok 2019 bude za několik dnů minulostí. Ze srdce vám přeji,
abyste zbývající dny vánočních svátků – svátků rodiny, lidské
sounáležitosti, lásky a radosti prožili ve zdraví, štěstí a pohodě spolu
s Vašimi nejbližšími a lidmi, které máte rádi.
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 moc ráda, že se v obcích stále nachází dost těch, kteří obětují svůj volný
čas v zájmu ostatních. Velmi si vážím Vaší pomoci a Vašich názorů, které mi
pomáhají v práci.
Nový rok 2020 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 nadhled, toleranci a shovívavost k chování či chybám
jiných“.
Ohlédnutí za plány na rok 2019
✓ oprava komunikace Drážka – dle úspěšnosti v žádosti o dotaci – s žádostí o
dotaci jsme pro velký počet žádostí nebyli úspěšní, žádost o dotaci 2020 je
podána do Programu obnovy venkova,
✓ zasíťování 8 stavebních parcel Záhumna II. – je vysoutěžený projektant,
stavební povolení by mělo být v I. pololetí 2020, poté poptávka zhotovitele a
zahájení na podzim 2020,
✓ vybudování nové zastávky BUS u pomníku, včetně rekonstrukce tarasu (v
zatáčce u pomníku) – nová zastávka je před kolaudací, finanční podpora
ŠKODA AUTO, a.s. ve výši 600.000,-Kč, taras je přesunut na rok 2020, stejně
tak další úpravy v okolí zastávky,
✓ vybavení nově vzniklé učebny v mateřské škole – celkové náklady na
přestavbu bytu a vybudování herny, kreslicí třídy, skladu lůžkovin a nového
sociálního zařízení, včetně veškerého vybavení činí 1.886.513,-Kč, vybavení
spolufinancováno z daru ŠKODA AUTO, a.s. ve výši 400.000,-Kč, kdy dar byl
určen pro oblast vzdělávání,
✓ dokončení rekonstrukce a modernizace zahrady u mateřské školy – byly
postaveny dva domečky a hmatový chodníček, nainstalovány jsou nové
houpačky, lanová věž a osázeny keříky borůvek a malin, zbývá zde vybudovat
kopeček na sáňkování,
✓ vybudování workoutového hřiště – celá akce financována z prostředků
ŠKODA AUTO, a.s., a to v celkové výši 499.382,23 Kč,
✓ vybudování zpevněné plochy s přístřeškem u OÚ – zpevněná plocha byla
vybudována, včetně parkových úprav, přístřešek je naplánován na jaro 2020
✓ pokračování v projektech - chodník směr Lično, směr Uhřínovice,
kanalizace a ČOV pro obec, obchvat Domašína, nová ZŠ a tělocvična,
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studie Měle, zastávka BUS a zpevněná plocha u kapličky v Domašíně,
pasport kanalizace a veřejného osvětlení (VO), projektová dokumentace
na střechu hasičárny Domašín, rekonstrukce klubovny mladých hasičů
Černíkovice - pasport VO je hotov, přípravné a projekční práce na chodnících
směr Lično a Uhřínovice budou zahájeny po novém roce, rekonstrukce
klubovny pro mladé hasiče v budově OÚ právě probíhají, projektová
dokumentace, včetně stavebního povolení na novou ZŠ a tělocvičnu je
připravena, obchvat Domašína byl zahájen.
Investiční plán pro následující rok 2020
• oprava komunikace Drážka
• ZTV Záhumna II.
• chodník Domašín, včetně VO – od Domašína k novému obchvatu
• pokácení stromů ohrožujících bezpečnost osob i majetku
• mostní prohlídka a diagnostický průzkum mostu u Vilímkových
• doplnění VO – směr Lično, hřbitov, chodník Domašín
• výkup pozemků Měle
• rekonstrukce tarasu a opravy chodníku před OÚ
• rekonstrukce střechy na budově hasičárny v Domašíně
• změna Územního plánu II.
• pokračovat v projektech - kanalizace a ČOV pro obec, studie Měle, zastávka
BUS a zpevněná plocha u kapličky v Domašíně, parkové úpravy v okolí nové
zastávky U Pomníku a prodejny potravin, přístřešek u obecního úřadu, výměna
oken a oprava sociálního zařízení v zázemí pro mladé hasiče
Zdenka Jedlinská

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Bohoslužby
Bohoslužby v kostele Povýšení Sv. Kříže o vánocích 2019:
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
Nové obecně závazné vyhlášky
Z důvodu změn v zákonech jsme museli aktualizovat naše obecně
závazné vyhlášky, které vejdou v platnost 1. 1. 2020. Jedná se o tyto
vyhlášky - č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému
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shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Černíkovice a č. 3/2019, o místních poplatcích.
Vyhlášky jsou v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu,
v elektronické podobě je najdete na našich internetových stránkách –
www.cernikovice.cz.
Ceník obce Černíkovice
Od 1. 1. 2020 bude také platný nový ceník, který byl schválen zastupitelstvem
obce Černíkovice dne 16. 12. 2019, usnesením č. 11. Ceník je také k nahlédnutí
v kanceláři OÚ nebo na internetových stránkách.
stočné za rok 2019

jednotka
m3

bez DPH
17,39 Kč

s DPH
20 Kč

450 Kč

517,50 Kč
300 Kč

palivové dřevo

m3

palivo – štěpka

prost. m

260,88 Kč

dřevní hmota

m3

kvartální ceny dle rámcové smlouvy

dovoz obědů – okolní obce

ks

4,96 Kč

6 Kč

- Černíkovice,

ks

3,31 Kč

4 Kč

- Domašín

ks

3,31 Kč

4 Kč

km

13,22 Kč

16 Kč

popelnice

2700 Kč

3267 Kč

hod.

70 Kč

70 Kč

pronájem byt. prostor – čp. 213

m2

50 Kč

50 Kč

pronájem byt. prostor – čp. 279

m2

80 Kč

80 Kč

výkup pozemků – Měle

m2

200 Kč

200 Kč

dovoz materiálu – příležitostný
svoz odpadů – podnikatelé
pronájem tenisového kurtu

zálohy poskytnuté na budoucí přeúčtování – uplatňován systém refundace – čp. 213:
vodné, stočné

měsíčně

100 Kč

100 Kč

teplo, teplá voda

měsíčně

1000 Kč

1000 Kč

služby

měsíčně

100 Kč

100 Kč

Odpady
Ve svozu komunálního odpadu se pro příští rok nic
nemění, stále zůstává 14ti denní svoz. V Černíkovicích se
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budou odpady odvážet v pátek v lichém týdnu a v Domašíně pátek v sudém týdnu –
viz. tabulka.
POZOR! První svoz v Černíkovicích je posunut na sobotu 4. 1. 2020.
Pátek – lichý týden

Pátek - sudý týden

Černíkovice

Domašín

leden

4. 1., 17. 1., 31. 1.

10. 1., 24. 1.

únor

14. 2., 28. 2.

7. 2., 21. 2.

březen

13. 3., 27. 3.

6. 3., 20. 3.

duben

10. 4., 24. 4.

3. 4., 17. 4.

květen

8. 5., 22. 5.

1. 5., 15. 5., 29. 5.

červen

5. 6., 19. 6.

12. 6., 26. 6.

3. 7., 17. 7., 31. 7.

10. 7., 24. 7.

srpen

14. 8., 28. 8.

7. 8., 21. 8.

září

11. 9., 25. 9.

4. 9., 18. 9.

říjen

9. 10., 23. 10.

2. 10., 16. 10., 30. 10.

listopad

6. 11., 20. 11.

13. 11., 27. 11.

prosinec

4. 12., 18. 12.

11. 12., 25. 12.

MĚSÍC

červenec

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. 2020
a lze ho uhradit osobně v kanceláři obecního úřadu nebo platbou na účet č.
3844612/0300, do variabilního symbolu uvést vaše číslo popisné.
Jen připomínáme, že 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.
Třídění odpadů
V třídění odpadů stále ještě hodně lidí tápe. Jak tedy správně třídit? Tady je
malý „návod“.
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Modré nádoby

Žluté nádoby

Bílé a zelené nádoby

PAPÍR

PLAST

SKLO

Patří sem:
+ noviny, časopisy, letáky
+ knihy
+ brožury
+ katalogy
+ kancelářský a balící papír
+ čisté papíroví obaly
+ karton a lepenka

Patří sem:

Patří sem:

+ sešlápnuté Pet lahve
+ nápojový karton

+ láhve od nápojů
+ zavařovací sklenice

+ sáčky, tašky , fólie
+ plast. obaly od potravin

+ flakony
+ tabulové sklo

(kelímky, vaničky apod.)

+

+ plast. obaly od drogerie

+

(mýdlo, čistící prostředky, +
kosmetika)
+ CD/DVD obaly
+ strečové fólie

Nepatří sem:

Nepatří sem:

Nepatří sem:

- znečištěný papír
- voskovaný papír

- linoleum
- PVC

- porcelán
- keramika

- nápojový karton
- papírové kapesníky a

- pryžové výrobky
- molitan

- drátěné sklo
- zrcadla

- pauzovací papír
- úhlový papír (kopírák)

- videokazety
- varné sklo
- obaly od olejů nebo silně - zářivky, výbojky
- běžné žárovky
znečištěné od jídla

- pořadače s kovovými

- obaly od nebezpečných

ubrousky

komponenty

látek

- televizní obrazovky
a monitory
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Hnědé nádoby

Kontejnery na bioodpad

Černé nádoby nebo pozink

KOVY

BIO

SMĚSNÝ ODPAD

Patří sem:
+ plechovky od nápojů
+ konzervy od potravin

Patří sem:
+ zbytky jídel rostlinného
původu

+ hliníková víčka od jogurtů + zbytky ovoce a zeleniny
+ kovové uzávěry a víčka
+ květiny
+ kovové obaly od drogerie + kávové sedliny a filtry
a kosmetiky
+ alobal

+ čajové sáčky
+ hrnkové květiny včetně
hlíny
+ skořápky od vajec a
od ořechů

Patří sem:
+ maso, kosti
+ sáčky z vysavače
+ smetky
+ popel
+ hygienické pomůcky
+ běžné žárovky
+ čistící utěrky a houby
+ keramika a porcelán
+ trus zvířat
+ silně špinavé a mastné
obaly

Nepatří sem:
- obaly od nebezpečných
látek
- plynové láhve
- kabely a dráty
- elektrozařízení

Nepatří sem:
- maso, kosti, oleje a tuky
- tekuté a silně mastné

Nepatří sem:
- úsporné žárovky a zářivky
- stavební odpad
- vyřazená elektronika

tekutiny
- cigaretové oharky
- smetky
- letáky a noviny
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Sběr jedlých olejů a tuků
Od 1. 1. 2020 se zavádí povinnost sbírat jedlé oleje a tuky. Důvodem, proč tato
nová povinnost vzniká, je, že v současné
době pouze zhruba 10% obcí a měst
zajišťuje třídění těchto odpadů. Použité oleje
a tuky z kuchyní tak v rozporu se zákonem
často
končí
v kanalizaci.
Použitý
kuchyňský olej do kanalizace nepatří!
Vylévání použitého jedlého oleje do
kanalizačního systému představuje velkou
zátěž pro životní prostředí. Dochází tím k poškozování chodu čistíren odpadních vod,
ovlivnění kvality povrchových i spodních vod a kontaminaci pitné vody. Vylévání
olejů a tuků do kanalizace může způsobit ucpání odpadního vedení. V takovém
případě se pro čištění používají vysoce účinné chemikálie, čímž se do odpadních vod
dostávají další škodlivé látky. Je tedy v zájmu všech, aby se tato zátěž pro životní
prostředí co nejrychleji snížila.
Recyklování tuků najde uplatnění při výrobě metylesteru, který je přidáván do
nafty jako biopalivo. Sesbíraný olej je také využíván v bioplynových stanicích.
Co využít lze:
✓ Olej a tuk ze smažení
✓ Olej a tuk z pečení
✓ Olej a tuk z fritéz

Co využít nelze:
X oleje ropného původu (např. motorové)
X oleje se zbytky jídel
X jakékoliv jiné odpady

Použité tuky a oleje slévejte nejlépe do plastových nádob. Správnou likvidací
tuků a olejů dojde k jejich opětovnému využití. Chráníte tímto nejen odpadní potrubí
ve vašem domě před ucpáním, ale i veřejný kanalizační řad.
Tyto plastové nádoby, nejvýše o objemu 2 litry, pak můžete odevzdat do
připravených červených popelnic s příslušným označením. Nádoby na jedlé oleje
a tuky jsou umístěny v Černíkovicích u obecního úřadu a u hasičárny
v Domašíně.
Obchvat Domašína
Určitě už jste si všichni všimli, že se se stavbou obchvatu Domašína už začalo.
Radní Královéhradeckého kraje vyhlásili výběrové řízení na zhotovitele stavby. Na
tuto veřejnou zakázku obdrželi celkem čtyři nabídky a nejvýhodnější nabídku
předložila společnost EUROVIA CS, která stavbu zhotoví za 64,6 milionu korun bez
DPH. Akce je v plné výši financována Státním fondem dopravní infrastruktury.
Obchvat Domašína odvede přetíženou tranzitní dopravu mimo zastavěnou část
obce a tím zlepší kvalitu života v centru obce (méně hluku a emisí výfukových
plynů), dojde také ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a omezí se možnost
střetu automobilů s chodci. Je to důležitá stavba v rámci rozvoje solnicko-kvasinské
průmyslové zóny.
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Stavba obchvatu proběhne bez výrazného omezení provozu, který bude
omezen pouze v době provádění napojení na začátku a konci úseku. Stavební práce,
které už začaly, zaberou zhruba 15 měsíců.

Byt v DPS
V domě s pečovatelskou službou je k dispozici jeden volný byt. V domě není
zajištěna 24hodinová sociální péče. Byt je o velikosti 1+KK (pokoj s kuchyňským
koutem, spíž, hodinová koupelna a předsíň) o celkové velikosti 36 m2, umístěn v I.
podlaží. Podmínkou pro přijetí do DPS je mít přiznám příspěvek na péči, z něho se
hradí služby Sociálním službám RK. Více informací a žádosti se přijímají v kanceláři
OÚ.
Novoroční výšlap
Ani první den roku 2020 nepřijdete o tradiční novoroční
pochod kolem obce. Sraz u nové zastávky U Pomníku ve 13.30 hod,
kde bude připraveno něco na zahřátí. Na trasu, která se upřesní na
místě, se pak vyjde přibližně ve 14.00 hod. Doufejme, že se vydaří
počasí a my si užijeme příjemnou procházku, kterou zakončíme
teplým občerstvením. Tímto jste všichni srdečně zváni!
Knihovna
Mezi svátky bude knihovna zavřená. Knihovna se čtenářům po Novém
roce poprvé otevře v pondělí 6. ledna od 15.00 do 17.00 hodin a pak
každé sudé pondělí.
Bc. Klára Stillerová

OCHRANA OBYVATELSTVA
V minulém zpravodaji jsme ukončili informace z oblasti požární ochrany a nyní
začínáme oblastí ochrany obyvatelstva.
V běžném životě se každý z nás, i když si to většinou nepřipouštíme, může
ocitnout v situacích, kdy je vážně ohroženo naše zdraví a život. Ze zkušenosti víme,
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že se dokonce můžeme ocitnout v nebezpečí vyvolaném událostí zcela mimořádnou
takového rozsahu, že její důsledky postihnou velké množství lidí najednou. Aby nás
mimořádné události tolik nepřekvapily, měli bychom už teď přemýšlet, jak v
takovém případě ochránit sebe a své blízké. Příručka vám nabízí základní informace
o opatřeních, kterými se řídí ochrana obyvatelstva v naší republice v případě ohrožení
mimořádnou událostí. Naleznete zde návody, jak si v situacích ohrožení života a
zdraví počínat a umožní vám připravit se tak, abyste dokázali ochránit sebe a pomoci
ostatním.
Co je mimořádná událost
Mimořádné události jsou situace, při nichž jako důsledek ničivých přírodních
jevů (živelní pohromy, katastrofy) a působení člověka (různé havárie) dochází k
ohrožení života, zdraví, majetku a životního prostředí. Jinak řečeno, jde o takové
události, které přesahují běžnou lidskou zkušenost, jsou náhlé, nepředvídatelné a
neovladatelné.
Mimořádná událost
(ohrožuje zdraví, života a majetek většího počtu lidí)
Živelní pohroma
povodeň
sesuv půdy
velký lesní požár
zemětřesení
vichřice
extrémní chlad a teplo

Havárie
v chemickém provozu
radiační
ropná
dopravní nehoda

Ostatní události
teroristický čin
žhářství
anonymní oznámení o
uložení bomby
nebezpečná zásilka

I když k mimořádným událostem dochází jen zřídka, měli bychom se dobře
seznámit s tím, jak postupovat v případě, že bychom mohli být v jejich důsledku
ohroženi.
Jak poznáte hrozící nebezpečí?
Na vznik mimořádné události nás upozorní zvuk sirén,
zprávy v rozhlase, televizi nebo tisku, hlášení místního
rozhlasu.
V České republice se používají tři signály sirén, ale pouze
jeden je pro varování obyvatel.
Signál „VŠ EOBECNÁ VÝSTRAHA“ pro varování občanů
Vyhlašuje se při hrozbě nebo vzniku mimořádné události, která může ohrozit
životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí. Tento signál je snadno
rozlišitelný a nezaměnitelný díky kolísavému tónu sirény po dobu 140 sekund a může
být vyhlašován 3x za sebou.
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Po akustickém tónu sirény při vyhlašování varovného signálu všeobecná
výstraha bude obyvatelstvo informováno např. rozhlasem, televizí, místním
rozhlasem nebo tzv. mluvícími sirénami (elektronickými) o tom, co se stalo a co se
má v takovém případě dělat.
Signál „POŽÁRNÍ POPLACH“ pro vyhlášení poplachu jednotkám požární
ochrany
Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 sekund trvalý
tón, 10 sekund pauza, 25 sekund trvalý tón) a napodobuje hlas trubky troubící tón
“HO-ŘÍ, HO-ŘÍ“. Tento signál je určen pouze pro dobrovolné hasiče.

Signál „ZKOUŠKA SIRÉN“
Tento signál uslyšíte nejčastěji, a to každou první středu v měsíci ve 12.00
hodin. Jedná se o táhlý (nepřerušovaný) signál po dobu 140 sekund. Ověřuje se jím
funkčnost systému a také slyšitelnost sirén. Zkouška sirén není tedy varovným
signálem!

Co dělat po zaznění varovného signálu
Níže uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodně.
1. Okamžitě se ukryjte
• Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad,
kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům.
• Uslyšíte-li zvuk sirény, nikam netelefonujte. Váš pokus o získání telefonických
informací jenom zatíží telefonní síť. Je to zbytečné!
• Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil
a vyhledejte úkryt v nejbližší budově.
2. Zavřete dveře a okna
• Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek,
plynů nebo radiačních zplodin. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost
zamoření místnosti.
3. Zapněte rádio nebo televizi
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• Více informací a podrobností, co se stalo a co se doporučuje, jak se zachovat,
se dozvíme ze zpráv a informací z Českého rozhlasu, České televize, ale i z
obecního rozhlasu.
Zdroj: Příručka pro občany

ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ ČERNÍKOVICE
Přeji vám dobrou náladu,
protože s ní je život veselejší.
Přeji vám štěstí, protože s ním je život lehčí.
Přeji vám zdraví,
protože bez něj nestojí život za nic.
Nové oddělení MŠ
V lednu 2019 bylo otevřeno nové oddělení MŠ v Černíkovicích. Během
prázdnin a podzimu byly doplněny herní prvky i v parčíku před budovou školky.
Děkujeme za poskytnutí finančních prostředků na přestavbu a vybavení paní starostce
Jedlinské, zastupitelstvu obce Černíkovice a společnosti ŠKODA AUTO, a. s.

Kolumbie 7. 10. 2019
Žáci 4. a 5. ročníku zhlédli interaktivní projekci projektu Planeta Země ve
Společenském centru v Rychnově nad Kněžnou. Letošní putování bylo věnováno
Kolumbii, zemi, kterou má většina Evropy spojenou s násilím, drogami a kávou.
Dokument nám ukázal novou tvář Kolumbie, která se snaží vypořádat s minulostí a
snaží se světu ukázat novou podobu i se svými tradicemi, dechberoucí přírodou a
původními obyvateli.
Návštěva hasičů
15. 10. navštívili naši školu rychnovští hasiči. Předvedli dětem hasičské auto a
jejich ochranný oděv. Děti měly možnost vyzkoušet si jejich ochrannou masku,
dozvěděly se, jak se zachovat při požáru a jak oznámit požár telefonem.
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Učitel country tanců
11. 11. 2019 nás nenavštívil svatý Martin, ale přijel učitel country tanců.
Naučili jsme se 5 tanečních sestav, dověděli se něco o historii i současnosti country
stylu a moc jsme si taneční dopoledne užili.
Beseda s autorem pohádek z Orlických hor – panem PaedDr. Josefem
Lukáškem
Dne 26. 11. jsme měli možnost naslouchat krásnému povídání pana Lukáška o
vládcích našich hor. Dozvěděli jsme se o časové posloupnosti vzniku Krakonoše,
Kačenky i Rampušáka. Děti se ptaly, kde pan Lukášek nacházel náměty pro své
pohádky – od pamětníků, z pověstí i ve vlastní fantazii. Vzpomínal na dětství a
vypravoval nám veselé příhody z mládí.
Pan Lukášek ve svých dílech využívá botanické znalosti. Jeho pohádky mají
ekologický přesah, neboť autor aktivně nabádá k ochraně vzácných rostlin orlické
flóry. V díle Lukáška je často tematizováno pytláctví jako zdroj obživy pro chudé
obyvatele orlických chalup. Autor také často zpracovává téma pašeráctví, které bylo
v pohraničí častým zdrojem přivýdělku. Josef Lukášek vychází z orlických pověstí a
báchorek. Většina jeho pohádek je spojena s existujícími místy východočeské oblasti.
Autor ve svém díle odkazuje na mnoho starých, dnes již zaniklých řemesel.
Díla: Průvodce Orlickými horami a Podorlickem, Pohádky z Orlických hor I,
Pohádky z Orlických hor II, Korunka princezny Kačenky, Rampušák vypravuje,
Kačenčina pohádková říše.
Výrobna skleněných vánočních ozdob ve Dvoře Králové nad Labem
V úterý 3. 12. 2019 žáci naší
školy navštívili výrobnu vánočních
ozdob. V rámci exkurze jsme si
prohlédli jednotlivé kroky výroby. Ve
zcela jedinečné výrobě žáci viděli
pouze ruční práci. Poznali, jak
složitým procesem probíhá výroba
vánočních ozdob. Prohlédli si
náročnou práci foukačů skla, malířek,
stříbřiček a dalších zaměstnanců.
Na závěr exkurze si žáci pod
vedením zkušené malířky mohli
namalovat vlastní vánoční ozdobu v kreativní dílně. Všem dětem se zdobení líbilo a
originální kouličky udělaly radost rodičům a prarodičům.
Další nádherné ozdoby všech tvarů a barev jsme mohli nakoupit v blízkém
obchodě. Všem doporučujeme návštěvu.
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Vánoční koncert
Tradiční vánoční koncert v kostele Povýšení svatého Kříže, který se konal v
pátek 13. prosince 2019 opět nenechal jedno oko suché. Paní učitelky a žáci základní
školy si pro posluchače pečlivě připravili pestrý program vánočních koled a písní,
kdy za doprovodu hudebních
nástrojů předávali lidem nejen
radost. Emoce doslova sršely a
oslovily každého z nás, kdo jsme
byli součástí tohoto okamžiku. Je až
neuvěřitelné, jakou vysokou laťku
děti opět nastavily. Mnohdy jsme
byly
svědky
profesionálních
výkonů, kdy děti na pódiu ať už s
kytarou, flétnou nebo mikrofonem v
ruce působily, jako by nástroje byly
jejich životní součástí. Není divu,
jelikož děti se do kontaktu s
mikrofonem a hudebními nástroji dostávají už v mateřské škole a tak jejich umělecké
nadání je plně rozvíjeno už v předškolním věku. Na závěr koncertu paní učitelky
zařadily do programu slohovou práci žáka, který dechberoucně popsal kouzlo Vánoc.
Věřím, že díky tomuto spisovatelskému dílu a závěrečné skladbě Ježíšku můj, byla
pohlazena každá lidská duše v sále. A tak velké díky našim malým umělcům, že
jsme na chvíli zapomněli na každodenní starosti a naladili se na vánoční notu.
Dis. Stanislava Kopecká

Přeji Vám, abyste v dnešní uspěchané době vždy nacházeli cíl a smysl Vašeho života.
Do nového roku 2020 Vám přeji hodně štěstí, zdraví a pohody.
Mgr. Iva Dernerová a Mgr. Jana Rejzková

Zprávičky ze školky
Další rok bude za chvíli za námi. V obou třídách naší školičky pod duhou se od
září pilně “pracovalo”, malovalo, cvičilo, zpívalo, hrálo, povídalo… a nutno říct, že
většinou s radostí a dobrou náladou. Nové paní učitelky - Stáňa a Pavlína - si svým
přístupem, zájmem a nadšením u dětí rychle získaly sympatie.
Kuřátka předvedla 3. 12. svým rodičům a hostům, co se naučila na své
čertovské besídce. Nebylo to žádné strašidlácké peklo s hrozitánskými čerchmanty,
ale miloučké, něžňoučké peklíčko. Nutno zdůraznit, že vystoupení se zúčastnily i
děti, které nastoupily do školky teprve v září a říjnu. A nebyly tam jen do počtu.
Starší sovičky měli besídku 12. 12. Letos vystoupili ve Vánočním příběhu jako
zvířátka, která jdou svou písničkou přivítat Ježíška do Betléma. Zpívat sólo a ještě na
mikrofon - to opravdu není jen tak. Nás paní učitelky moc těší, že si děti všechny
písničky neustále prozpěvují. Takže u nás panuje pravá vánoční atmosféra už od
začátku listopadu. Vyrábíme dárečky a přáníčka, “pečeme perníčky”, kreslíme obrazy
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s čertovskou a vánoční tematikou, povídáme si o tradicích, zpíváme koledy, zdobíme
všude, kam oko dohlédne, a hezky se k sobě chováme. My totiž víme, že když
budeme hodní, neodnese nás čert a můžeme se těšit na Ježíška a spoustu dárečků.
Tímto chceme všem našim příznivcům a štědrým dárcům poděkovat za zájem a
ochotu nám pomáhat. Zvláštní dík věnujeme zejména paní starostce Z. Jedlinské,
která to s námi nemá mnohdy lehké, a přesto na nás a naše dětičky myslí a koná ku
prospěchu věci.
Pevné zdraví a dobrý nový rok Vám všem přeje
Olga Klárová

Z ČINNOSTI SDH
První říjnová sobota je pro hasiče vždy náročná. Každým
rokem pořádáme Tradiční vinobraní a mladí hasiči se účastní
Závodu požárnické všestrannosti, což je první disciplína v
rámci celoroční hry Plamen. Letos vyšla tato sobota na 5. října.
Mladí hasiči vyrazili do Křovic, kde se na
dvoukilometrové (mladší žáci) a tříkilometrové (starší žáci)
trati nachází šest stanovišť, na kterých hlídky plní dané úkoly.
Jsou jimi střelba ze vzduchovky, určování topografických značek, orientace mapy,
určení azimutu, uzlování, znalosti zdravovědy, znalosti z požární ochrany a překonání
překážky po vodorovném laně. Mladší se umístili na 14. místě z 25 družstev, starší
na 1. místě z 27 družstev a družstvo dorostenek na 1. místě ze 6 družstev. Mladí
hasiči nám dělají velkou radost. Je vidět, že jsou pro hasičský sport velmi zapálení a
pilně trénují. Za to jim chceme poděkovat a popřát hodně sil do dalších závodů.
Tradiční vinobraní nám zabere celý den. Brzy ráno je potřeba připravit a
vyzdobit sál v kulturním domě. Je třeba zajistit šlahouny vinné révy, které se připevní
na drátěnou osnovu na stropě. Mezi výzdobu se i letos pověsily nejen hrozny vinné
révy, ale i uzené pochutiny. Poté už jen rozmístit a připravit stoly a vše je hotovo.
Večer vždy zahájí průvod policistů a proslov soudce. Jako vždy nám k tanci a
poslechu hrála hudební skupina Pokrok. Poslední roky je účast na akci slabší, avšak
atmosféře a dobré náladě to neubírá.
V pátek 11. října si mladí hasiči uspořádali drakiádu. Na prostranství za
školkou vypustili několik draků různých tvarů a barev. Počasí jim přálo, a tak se draci
pohybovali ve velkých výškách a děti si užily spoustu zábavy.
V sobotu 19. října uspořádal výbor našeho sboru pro všechny své členy
přátelské posezení. Jelikož náš sbor nemá zázemí s dostatečnou kapacitou, sešli jsme
se u našich sousedů v domašínské hasičárně. Grilovali jsme kýty a krůtu, narazili
jsme soudek a v ledničce se chladili různé nealko i alkoholické nápoje. Vše bylo
zdarma. S přátelským posezením pro členy budeme jistě pokračovat i v dalších
letech. Doufáme, že i účast členů se v budoucnu zlepší.
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Do aktivity mladých hasičů jsme zapojili i rodiče. Na schůzce 25. října
společně s dětmi dlabali dýně. Povedlo se vytvořit spoustu strašidel a bubáků se
zubatými úsměvy.

Závěrem nám dovolte, abychom jménem výboru SDH Černíkovice popřáli všem
našim členům, přátelům a čtenářům zpravodaje příjemné a poklidné prožití vánoční
svátků a hodně štěstí, zdraví a životní síly v novém roce 2020.
Výbor SDH Černíkovice

SDH Domašín
4/2019
Hlavní podzimní událostí pro náš sbor byl v sobotu 7. prosince již 9. ročník
Adventního zpívání. Domašínské ženy
za naší pomoci opět vše důkladně
připravily, napekly velké množství
různých dobrot, připravily punč a grog a
pergolu s klubovnou pěkně vyzdobily.
Vedle krásného vánočního stromečku od
manželů Mazurových stály jesličky
s Ježíškem, o které pečovala hezká
panenka Maria se svatým Josefem.
Vše tedy bylo připraveno a paní
Nováková opět jako minulá léta
přistoupila
k mikrofonu
a
svým
proslovem zpívání zahájila. Po přivítání příchozích a poděkování paní starostce a
vedení obce za přízeň a finanční pomoc, představila a poděkovala Žesťovému
sdružení z Dobrušky, řízenému panem Stanislavem Kubkou a místnímu triu Míla,
Eva a David za to, že nás svými hudebními produkcemi přišli potěšit a uvést do
předvánoční nálady.
O samotných Vánocích nás paní Nováková seznámila s některými méně
známými zajímavostmi z jejich historie. Jejich slavení se datuje až od 4. století a
původně to byly svátky plné průvodů masek a holdování dobrému jídlu a pití.
Duchovní pojetí Vánoc nastalo až s nástupem baroka. Hlavní oslavy byly a jsou
směřovány ke Štědrému dni. 25. 12. potom následuje Boží hod vánoční - den
Ježíšova narození. Tento den se nepracovalo, rodiny trávily čas spolu. Svátek sv.
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Štěpána pak byl naopak rušný, chodilo se po návštěvách a po koledách. Zajímavostí
je, že v Anglii je jednou z nejpopulárnějších koled koleda o dobrém králi Václavovi,
u nás téměř neznámá. Pověst o knížeti Václavovi přivezla do Anglie princezna Anna,
dcera Karla IV. Ta se sňatkem s Richardem II. stala anglickou královnou.
Po svém zajímavém vyprávění – zde velmi zkráceném – předala paní
Nováková slovo účinkujícím, aby
nám vánočními písněmi a koledami
přiblížili svátky klidu, míru a pohody
a je třeba říci, že se jim to opravdu
povedlo. Pro milovníky dechovky je
poslech vánočních koled v podání
muzikantů z Dobrušky opravdovou
radostí. Trio Míla, Eva a David se
předvedlo rovněž ve velmi dobrém
světle, a když celé zpívání stylově
zakončili veselou a rozvernou
koledou
„Vánoce,
Vánoce
přicházejí“, dá se beze zbytku říci, že
se letošní zpívání povedlo a obecenstvu líbilo. O jeho spokojenosti svědčil potlesk,
který provázel každé číslo programu.
Po skončení hudebních produkcí bylo pro příchozí připraveno další
občerstvení. Velké uznání si vysloužil guláš, který tentokrát připravil bratr Hofman, a
také obsluha, kterou s přehledem zvládly domašínské ženy.
Výbor na závěr této podařené akce velmi děkuje muzikantům obou uskupení za
jejich produkce, domašínským ženám za tu spoustu času, kterou věnovaly přípravě a
uskutečnění celé akce, našim členům, kteří jim pomáhali, a v neposlední řadě vedení
obce a paní starostce za přízeň a podporu.
Výbor rovněž velmi děkuje domašínským ženám za zajištění další potřebné
tradice, která se vztahuje ke svátku sv. Mikuláše. Jmenovitě paní Hubálkové, její
dcerce Adéle a Kátě Šeflové, které se postaraly, aby sv. Mikuláš společně s andělem
a čertem navštívili domašínské děti a podle toho, jak byly hodné, nebo případně
zlobily, jim přinesli dárky.
Protože příští rok 2020 bude rokem voleb do výborů SDH, byla na sobotu 23.
11. svolána mimořádná schůze všech členů našeho sboru. Z diskuse při ní vyplynulo,
že bude potřebná částečná rekonstrukce toho stávajícího. Za tím účelem proběhne
ještě jedna schůze 28. 12. spojená s úklidem materiálu a ošetřením techniky a
inventarizací.
V úterý 26. 11. jsme v našem zařízení hostili výborovou schůzi okrsku č. 7.
Výbor děkuje všem, kteří pro tuto schůzi zajistili občerstvení a obsluhu.
Termín naší Výroční valné hromady, na které proběhnou výše zmíněné volby
do nového výboru SDH Domašín, byl stanoven na 18. ledna 2020.
Závěrem této zprávy také děkujeme bratru Oldřichu Trejtnarovi při příležitosti
jeho 75. narozenin za jeho činnost pro sbor a do dalších let mu přejeme hodně
zdraví, štěstí a životního elánu!
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Na úplný závěr děkujeme za práci všem našim aktivním členům, soutěžnímu
družstvu za reprezentaci sboru, za spolupráci, bez které si již naši činnost
nedovedeme představit, domašínským ženám, dále našim sponzorům, a hlavně
obecnímu úřadu a paní starostce Jedlinské.
Přejeme všem výše zmíněným, jejich rodinám, našim příznivcům a všem našim
spoluobčanům krásné a klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a
úspěchů v roce 2020.
Výbor SDH Domašín

MS BĚLÁ ČERNÍKOVICE
Jak jsme slíbili v minulém zpravodaji, byly
uspořádány koncem měsíce října zvěřinové hody
pro černíkovickou veřejnost, ale i občany z
okolních obcí. Počasí se velmi vydařilo, bylo
slunečno a poměrně teplo. Účast byla velká a téměř
vše se snědlo a vypilo. Domníváme se, že jídlo
všem chutnalo, neboť byly dotazy ze strany
účastníků, zda se příští rok podobná akce bude
opakovat. Byla to poslední akce mysliveckého
spolku pro veřejnost a naše přátele v tomto roce a
jsme za to rádi.
Nastal podzim, a to je vyvrcholení celoroční
práce myslivců, začínají podzimní hony, ale také
povinnost zvěř přikrmovat, aby si vytvořila
dostatečnou zásobu tuku na zimu a zdravá přežila.
Myslivci se oblečou do zeleného, vezmou s sebou své čtyřnohé přátele a sejdou
se na chatě, kam jsou pozváni i lovečtí hosté a kamarádi, se kterými se třeba rok
neviděli. Vždy je o čem debatovat - jak o myslivosti, tak o osobním životě. Nechybí
ani myslivecká latina a různé příběhy z lovů. Dodržují se různé tradice a zvyky, jako
je třeba vyhlášení „krále honu“, který ulovil nejvíce zvěře, ale také například lišku
atd. Hon se zahajuje mysliveckými signály na borlice, předseda mysliveckého spolku
při nástupu přivítá přítomné a myslivecký hospodář vyhlásí, co se bude lovit. Důraz
klade na bezpečné zacházení se zbraní a samozřejmostí je nepožívání alkoholických
nápojů během lovu. Pořádají se také poplatkové lovy ke zlepšení ekonomické situace
spolku, jelikož některé náklady si musíme hradit sami. Připravujeme odbahnění
rybníčka, aby nám nevymrzly ryby, což si musíme také hradit ze svého.
Ještě jeden nešvar se v okolí naší obce objevuje, a to je vyhození koťat do lesa.
Pokud koťata přežijí, nadělají velké škody na drobné zvěři, ale hlavně na zpěvném
ptactvu, které chodí pod zásypy na krmení. Tam také přežívají vyhozená koťata, ta
zdivočí a naučí se tak lovit. Žádáme tak majitele těchto domácích mazlíčků, aby se
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jich tímto způsobem nezbavovali, protože jsou jiné možnosti, co by se s nimi dalo
udělat, například umístit je do útulku nebo do zverimexu.
Dále bychom chtěli ještě připomenout, aby majitelé pejsků nepouštěli své
miláčky volně pobíhat mimo veřejné cesty! Děkujeme.
Jinak všem občanům a dětem Černíkovic a Domašína přejeme příjemné
vánoční svátky, šťastný a úspěšný nový rok 2020.
Myslivecký spolek Černíkovice

TJ SOKOL ČERNÍKOVICE
Vážení fotbaloví fanoušci a příznivci,
přiblížil se konec roku a je čas krátkého účtování.
Tentokrát začnu dospělými.
Tým se zkonsolidoval a je po podzimu na 4. místě ve
velmi dobré výchozí pozici na jarní zápasy. Nemá velkou ztrátu
na vedoucí duo Deštné – Borohrádek. Nikdo se vážně nezranil,
byl vždy dostatek hráčů i díky pomoci starších. Tréninků se
zúčastňoval dostatečný počet lidí, aby bylo možné provádět
kvalitní tréninkový plán, a to i přes pracovní problémy. Všichni
se těší na jaro, 29 získaných bodů, 10 vyhraných zápasů ze 14 a dobrá hra před
domácím publikem zavazuje. Trénovat se začne okolo 15. ledna, páteční fotbálky ale
budou i v prosinci, bude i silvestrovský zápas…
Starší žáci skončili na 5. místě v polovině tabulky i přesto, že jsou v soutěži
první rok a mohou se předvést ještě příští sezonu.
Mladší žáci jsou spojeni se Solnicí a jsou na 2. místě z 9 týmů a i zde je velký
příslib, že i v příštím roce budou uspokojovat fanoušky a rodiče výborným fotbalem a
dobrými výsledky. Vstřelili už 108 krásných branek, je na co se dívat!
Starší, mladší přípravka a předpřípravka je nabita fotbalovými talenty, kluci
hrají s chutí a všichni nás přesvědčují, že je i zde velký potenciál a klub bude mít kde
brát hráče i později. Dětské týmy trénují bez přestávky, připravují se i na halové
turnaje, těšíme se, že budou porážet týmy i z velkých měst…
Rozloučení se sezónou se zúčastnili malí i velcí borci - všichni byli spokojeni.
Po sezóně jsme se zúčastnili úklidové brigády v areálu, připravili jsme hřiště na zimu,
připravujeme i umělou trávu na zimní provoz.
Na závěr mého krátkého informativního sdělení chci poděkovat obci a
sponzorům za přízeň a podporu, trenérům za kvalitní práci s hráči všech věkových
kategorií, sportovním "dělníkům" za přípravu hřiště a organizaci zápasů. Všem chci
popřát pevné zdraví, veselé a klidné Vánoce, žádné sportovní úrazy a příjemný rok
2020. Těšíme se na novou sezónu a zveme všechny na zápasy, přijďte nás podpořit i
na zimní turnaj.
MUDr. Josef Stodůlka, člen výboru TJ Sokol
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PROBĚHLÉ AKCE
Posezení seniorů
Pátek 15. listopadu patřil našim a třebešovským seniorům, konalo se totiž
každoroční posezení seniorů. Letos se setkání konalo v příjemném prostředí
třebešovské hospody. Jen nás mrzí, že se letos sešlo méně lidí, i když je
zajištěn svoz o odvoz do Černíkovic a Domašína.
Setkání zahájil třebešovský starosta pan J. Hovorka, v úvodním slovu
v krátkosti představil program. Ten se svou zajímavou prezentací firmy Matrix,
a.s., zahájil generální ředitel Ing. Libor Burian, MBA. Pan Locker si připravil
videoprojekci událostí nejen z obcí Černíkovice a Domašín, ale i důležité
události ze sousedního Třebešova. Poté už následoval výborný oběd v podobě
vývaru s knedlíčky a smažený vepřový řízek s bramborovým salátem. Po obědě
se již rozproudila všeobecná zábava. Kdo chtěl, mohl si jen tak posedět a
popovídat s přáteli, nebo si i zatancovat, toho i někteří využili. Setkání totiž
zpestřilo hudební vystoupení manželů Schütových.
Setkání rychle uteklo, doufáme, že se líbilo a těšíte se na to příští. Touto
cestou také děkujeme všem, kteří se na přípravě posezení podíleli.

Klára Stillerová

PROMĚNA DOMAŠÍNA
Tou nejvýraznější změnou je zahájení stavby obchvatu, potom budou tvář a
nejbližší okolí obce už napořád jinačí.
V poslední říjnovou neděli 27. 10. se od rána na poli u Domašína objevila
skupina lidí, zdálky to vypadalo, že mají na zádech pušky. Ale byli to „detektoráři“ a
pomalu prohledávali vytyčenou budoucí trasu obchvatu svými detektory kovů. Bylo
jich více jak třicet, i někdo s kočárkem. Žádné zvuky ani hovor nebylo slyšet a
vydrželi tam celý den.
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Následující
úterý
během
dopoledne byly vykácené všechny
stromy v místě budoucího kruhového
objezdu a též po obou příkopech směrem
k Černíkovicím. Všechny lípy, jasany a
třešně skončily na velké hromadě u
silnice. Postupně došlo i na ostatní
stromy a keře, stojící v cestě obchvatu
Domašína. Celkem padlo 336 stromů,
z toho ovocných 309 (jabloně, hrušně,
švestky), naprostá většina z dotační
řadové výsadby Hlaváčkova Ovocnářství
- dříve krsovna. Listnáčů bylo pokáceno 27, jehličnatý strom ani jeden. Během
několika hodin velkokapacitní štěpkovač hromady celých stromů, kmenů a větví
rozdrtil, přímo do přistavených nákladních aut.
Lidé, sklízející právě v sadech jablka, mají obavy, že bude méně práce, a ještě
jim v budoucnu budou auta hučet hned za zády, neboť trasa vede sadem. Skrývka
ornice začala 12. listopadu ve směru od Solnice k Lemfeldovým, řádí tu dva bagry a
nákladní Tatry a hlína se vrší na hromady opodál. V patách mají archeology z OMOH
Rychnov v oranžových vestách, průzkum teprve začíná. Tuhle stavbu vysoutěžila
společnost Eurovia, cena okolo 65 milionů korun bez daně, s dokončením se počítá
na jaře 2021.
Současná silnice č. 321 je přetížená a jen málokdo po vsi dodrží povolenou
rychlost jízdy. Naštěstí lze celým Domašínem projít od cedule k ceduli po chodníku.
Jenže i tam, v místech nedávno opraveného úseku už se bouralo, ocelové masívní
zábradlí je vmáčknuté dovnitř. Ostrůvek také dostal zásah a teprve po půl roce máme
nové zrcadlo, nový sloupek a nové příkazové značky komplikující jízdu. Bez zrcadla
bylo vjíždění na hlavní silnici zatraceně nebezpečným adrenalinem.
Doprava mimo obec určitě zlepší bezpečnost i zdejší život, jen málokdo pak
ale objeví současné poutače, třeba nově otevřený pneuservis na Dubině, nebo
Agrokov s drobnou kovovýrobou (momentálně zde přerušili činnost), skončit mají
v úmyslu s chovem prasat i podnikatelé Klár a Procházka. Po mnoho let působili
v letitém objektu vedle silnice. Možná tu bude až příliš klidno. Obchvat způsobí, že
některé autobusy budou do Domašína pouze zajíždět, nikoli projíždět. Zajíždí se třeba
do slepé ulice nebo na periferii, hledá se místo na otáčení těchto autobusů. Dalším
objektem u silnice je Hasičská zbrojnice. Od nového roku bude místnímu sboru
pronajmuta obecním úřadem Černíkovice. Snad se podaří v těchto místech zachovat
tradici jak sboru, tak i oblíbeného místa pro setkávání lidí.
Karel Jakubec
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ZUBNÍ POHOTOVOST
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 – 13.00
datum
01.01.
04.01.
05.01.
11.01.
12.01.
18.01.
19.01.
25.01.
26.01.
01.02.
02.02.
08.02.
09.02.
15.02.
16.02.
22.02.
23.02.
29.02.
01.03.
07.03.
08.03.
14.03.
15.03.
21.03.
22.03.
28.03.
29.03.
04.04.
05.04.
10.04.
11.04.
12.04.
13.04.
18.04.
19.04.
25.04.
26.04.

jméno lékaře
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MDDr. Učňová Petra
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Veselská Renata
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MDDr. Andělová Jana
MUDr. Bahník František
MUDr.BeránekJan
MDDr. Borůvková Veronika
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Handl Jindřich
MDDr. Havlíček Ondřej
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr.LoukotaJan
MUDr. Majer Rostislav
MUDr. Malátková Ludmila
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
MDDr. Rýdlová Zuzana
MUDr. Salamin Akram
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Sudová Simona
MUDr. SvětlíkFilip
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MDDr. Učňová Petra

adresa ordinace
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí
JanaPitry448,Opočno
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Komenského 828 , Týniště nad Orlicí
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
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
Komenského127,Opočno
U Stadionu 954 , Rychnov nad Kněžnou
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
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
Tyršova 515 , Opočno
Kvasinská 129 , Solnice
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Tyršova 515 , Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
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telefon
736 419 151
494 542 102
721 200 244
494 622 114
494 371 781
721 460 150
731 980 112
494 323 152
494 371 088
494 622 114
494 515 694
494 531 955
734 324 600
494 323 958
494 532 330
602 514 715
494 621 665
608 382 500
494 515 696
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
777 667 353
773 766 699
494 515 695
494 371 031
777 667 353
494 515 693
736 419 151
494 542 102
721 200 244

FOTOGRAFIE
Nová autobusová zastávka U pomníku padlých

Workoutové hřiště ve sportovním areálu

Nová třída v MŠ

Všechny tyto projekty byly realizovány za finanční pomoci Škoda Auto, a.s.
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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, Ing. Tomáš Klapal, Obec
Černíkovice
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cernikovicky.zpravodaj@email.cz
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