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Černíkovického
dovolte,

abychom Vám i Vašim blízkým popřáli
příjemné

prožití

vánočních

svátků,

pohodový závěr roku a do nadcházejícího
roku 2019 to nejdůležitější – pevné
zdraví, dále mnoho štěstí a spokojenosti.

Zdenka Jedlinská, starostka
a kolektiv zaměstnanců OÚ Černíkovice

Foto: Ohňostroj 7. 12. 2018
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významné životní jubileum ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 oslavili tito naši
spoluobčané:
50 let
ŽÁKOVÁ Olga

Černíkovice

55 let
BŘEČŤAN Bohumír
VILÍMEK Jaroslav

Černíkovice
Černíkovice

60 let
CHALOUPKOVÁ Ivana
KOVAŘÍČEK Josef
ZEIPLOVÁ Ludmila
ZEIPL Stanislav

Černíkovice
Černíkovice
Černíkovice
Černíkovice

65 let
KLÁROVÁ Jana

Černíkovice

75 let
DONÁTOVÁ Marie
ŠKOLNÍKOVÁ Marie

Černíkovice
Černíkovice

81 let
RADILOVÁ Zdenka

Černíkovice

83 let
BENEŠ Jiří
BRANDEJS Josef

Domašín
Černíkovice

87 let
HANDOVÁ Zdenka

Černíkovice

92 let
AUGUSTIN Bořivoj
KRULICHOVÁ Marie

Černíkovice
Domašín

K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme pevné zdraví, spokojenost a osobní
pohodu.
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Vítáme nové občánky naší obce:
STILLER Patrik
KRYNKOVÁ Adéla

Černíkovice
Černíkovice

říjen 2018
listopad 2018

Vážení rodiče, Vám i Vašemu děťátku přejeme, aby vyrůstalo ve
zdraví, lásce a klidu.
Roční statistika – k 14. 12. 2018
Počet obyvatel k uvedenému datu je 764, z toho 384 mužů a 380 žen.
V roce 2018 se narodilo 8 dětí, 4 kluci a 4 holky, zemřelo 6 osob.
Do obce se přistěhovalo 32 osob a 16 se jich odstěhovalo.
Bc. Klára Stillerová

ZLATÁ SVATBA
„Dnes zlato zdobí Vaše čela, jež myrta kdysi věnčila…“
Vzácné výročí, padesát let
společného života, oslavili 26. října 2018
„zlatí manželé“, Jana a František Rydlovi
z Domašína.
V sobotu 10. listopadu 2018 pro ně
SPOZ v Černíkovicích uspořádal malou
slavnost.
Do obřadní síně je doprovodili i
jejich rodinní příslušníci. Nejprve
oslavencům popřály děti z naší základní
školy. Jejich vystoupení potěšilo.
Následoval slavnostní projev paní
starostky Zdenky Jedlinské, podpisy do
pamětní knihy, květiny, přípitek,
fotografování a přátelské posezení.
„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
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USNESENÍ Č. 1
z ustavujícího jednání OZ, konaného 1. listopadu 2018 v zasedací místnosti
Zemědělské společnosti Černíkovice, a.s.
Zastupitelstvo Obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:
1. Složení slibu všech členů zastupitelstva s předáním ověření z rukou starostky

obce paní Zdenky Jedlinské.
II. Schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu.
2. Návrh programu jednání.
3. Zvolení jednoho místostarosty.
4. V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce
starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.
5. Veřejný způsob hlasování při volbě starosty a místostarosty.
6. Starostu obce, kterou byla zvolena paní Zdenka Jedlinská.
7. Místostarostu obce, kterým byl zvolen pan Jiří Školník.
8. Zřízení finančního a kontrolního výboru. Oba výbory budou tříčlenné.
9. Předsedu finančního výboru, kterým byl zvolen pan Jaroslav Krištuf.
10.Členy finančního výboru, kterými byly zvoleny paní Irena Čeplová a paní Eva
Klapalová.
11.Předsedu kontrolního výboru, kterým byl zvolen MUDr. Josef Stodůlka.
12.Členy kontrolního výboru, kterými byli zvoleni pan Mgr. Petr Kačírek a pan
Václav Dušek.
13.Předsedu investičního výboru, kterým byl zvolen pan Ing. Pavel Pohl.
14.Členy investičního výboru, kterými byli zvoleni pan Josef Šitina a pan Zdeněk
Šitina.
15.Předsedu výboru ŽP a veřejného pořádku, kterým byl zvolen Ing. Petr Víteček.
16.Členy výboru ŽP a veřejného pořádku, kterými byli zvoleni pan Roman
Hubálek a pan Ing. Tomáš Klapal.
17.V souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu
za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
o místostarosta
8.000,- Kč/měsíc
o předseda výboru 1.600,- Kč/měsíc
o člen výboru
1.000,- Kč/měsíc
Odměna bude poskytována od 1. 11. 2018.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet
ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých
funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty,
předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude odměna
náležet ode dne zvolení do této funkce.
18.V souladu s § 84 odst. 2 zákona o obcích zástupce do VSCS, DSO Dolní Bělá,
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Mikroregion Rychnovsko a Sdružení Splav, kterým byla zvolena starostka obce
Zdenka Jedlinská.
19.Darovací smlouvu č. Kva-JJ-18-052-SR/2018 s firmou ŠKODA AUTO a.s., se
sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
20.Podání žádosti o dotaci MMR zainvestování pozemků, „8P Záhumna II,
Černíkovice“.
21.Určeného zastupitele pro spolupráci na Zprávě o uplatňování územního plánu člena zastupitelstva paní Zdenku Jedlinskou.
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta

USNESENÍ Č. 2
z veřejného jednání OZ, konaného 29. listopadu 2018 v zasedací místnosti DPS
Černíkovice.
Zastupitelstvo Obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání
2. Zprávu starostky obce
3. Podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les k. ú. Černíkovice,
p. č. 550/11.
II.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Schvaluje:
Hospodaření obce k 31. 10. 2018
Rozpočtové opatření č. 10
Finanční dar na vyhlášení akce „Nejlepší sportovec Rychnovska roku 2018“ ve
výši 2.000,- Kč z rozpočtu obce a pověřuje starostku podpisem darovací
smlouvy.
Přijetí finančního daru ve výši 100.000,- Kč od firmy ZEAS Podorlicko a.s.,
Trnov.
Cenu dle nabídkového listu na akci „Oprava místní komunikace 15C“ a
pověřuje starostku podpisem Příkazní smlouvy, jejíž součástí je žádost o
dotaci, administrace zadávacího řízení na dodavatele, inženýrská činnost,
závěrečné vyhodnocení akce a plná moc firmě DABONA s.r.o., Rychnov nad
Kněžnou.
Podání žádosti z dotačního programu POV 2019, v rámci dotačního účelu 1,
občanská vybavenost na opravu střechy a vrat u budovy Hasičské zbrojnice
v obci Domašín.
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7. Záměr obce darovat nemovitou věc - pozemek p.č. 256 (zastavěná plocha) o
výměře 8 m2 zapsaného v katastru nemovitostí, Katastrální pracoviště Rychnov
nad Kněžnou na LV č. 10001 zřízeném pro k.ú. Černíkovice, Vodovodnímu
svazku Císařská studánka, Masarykovo náměstí 1, 517 01 Solnice a pověřuje
starostku přípravou a podpisem smlouvy.
8. Platnost stávajícího jednacího řádu Zastupitelstva obce.
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta

ZPRÁVA STAROSTKY OBCE
S potěšením mohu konstatovat, že účast v podzimních komunálních volbách
byla podobná jako před čtyřmi lety. Je zde vidět váš zájem o věci společné. Byla
zvolena většina zastupitelů z minulého volebního období, což beru jako poděkování
za jejich dosavadní práci a zároveň závazek pro nás všechny do budoucna. Já osobně
Vám všem děkuji za důvěru a podporu.
Těší mě, že v našich obcích je zajištěn kulturní a společenský život, že občané
mohou i nadále využívat pro své děti školská zařízení, že my všichni můžeme pak
využívat služeb české pošty, obchodu potravin, pohostinství, sportovní areál a někteří
z nás i služeb římskokatolického kostela. Důkazem je například neutuchající zájem o
koupi stavebních parcel v katastru našich obcí, či nedostačující kapacita mateřské
školy.
Jako není nikdo dokonalý, tak není nikde nic dokonalého, ale co je
nejdůležitější, je to, že navenek vystupujeme a jsme vnímáni jako jednotné obce,
které dokáží prosazovat a prosazují své zájmy.
Ráda bych poděkovala jménem svým, ale i jménem všech občanů, všem, kteří
pracovali dlouhodobě nebo kratší dobu v zastupitelstvu, výborech nebo komisích, za
rozvoj a příjemný život v našich obcích. Odcházejícím zastupitelům byly, jako
poděkování, předány poukázky. Svoji činnost ukončili pan Václav Dušek (po 28
letech) a pan Milan Hlavsa (po 8 letech), ráda bych jim ještě jednou popřála pevné
zdraví a hodně úspěchů v osobním i profesním životě.
Vážení spoluobčané,
rok 2018 bude za několik dnů minulostí. V posledních
dnech před vánočními svátky jsme přemýšleli, jak udělat radost
svým nejbližším. Věřím, že radost uděláte nejen dárkem pod
stromečkem, ale i svou přítomností mezi nimi.
Přeji Vám, občanům našich obcí, abyste svátky rodiny,
lidské sounáležitosti, lásky a radosti prožili ve zdraví, štěstí a
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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 ZŠ a MŠ,
zastupitelům, zaměstnancům úřadu a všem ostatním, kteří se aktivně zapojují do dění
v našich obcích a obětují i svůj volný čas v zájmu ostatních.
Do nového roku 2019 Vám přeji především hodně zdraví, rodinného štěstí,
vzájemnou úctu a lásku, vše co je nezbytné, aby se sny staly skutečností.
Plány v obci na rok 2019
 oprava komunikace Drážka – dle úspěšnosti v žádosti o dotaci
 zasíťování 8 stavebních parcel Zámumna II.
 vybudování nové zastávky BUS u pomníku včetně rekonstrukce tarasu (v
zatáčce k pomníku)
 vybavení nově vzniklé učebny v mateřské škole
 dokončení rekonstrukce a modernizace zahrady u mateřské školy
 vybudování workoutového hřiště
 vybudování zpevnění plochy s přístřeškem u OÚ
 pokračování v projektech – chodník směr Lično, směr Uhřínovice, kanalizace a
ČOV pro obec, obchvat Domašína, nová ZŠ a tělocvična, studie Měle,
zastávka BUS a zpevněná plocha u kapličky v Domašíně, pasport kanalizace a
VO, projektová dokumentace na střechu hasičské zbrojnice Domašín,
rekonstrukce klubovny mladých hasičů Černíkovice
Zdenka Jedlinská

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Bohoslužby
Bohoslužby v kostele Povýšení Sv. Kříže o vánocích 2018:
23. 12.
8.00 hod - 4. neděle adventní
24. 12.
- 20.30 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
30. 12
8.00 hod - Svátek Svaté Rodiny
1. 1.
8.00 hod - Nový Rok
Tříkrálová sbírka
I v prvních dnech nadcházejícího roku vyjdou do ulic Kašpar, Melichar a
Baltazar v rámci Tříkrálové sbírky 2019. Do našich obcí dorazí a svým zpěvem vás
potěší v sobotu 5. ledna 2019. Za příspěvky předem děkujeme.
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Odpady
V novém roce zůstává zachován 14-ti denní svoz
komunálního odpadu. Svozovým dnem stále zůstává pátek, ale
mění se týden svozu v Domašíně – tam se bude odpad odvážet v
pátek v sudém týdnu – viz. tabulka.
POZOR! První svoz v Černíkovicích je posunut na sobotu 5. 1. 2019.

MĚSÍC

Pátek – lichý týden
Černíkovice

Pátek - sudý týden
Domašín

leden

5. 1., 18. 1.

11. 1., 25. 1.

únor

1. 2., 15. 2.

8. 2., 22. 2.

březen

1. 3., 15. 3., 29. 3.

8. 3., 22. 3.

duben

12. 4., 26. 4.

5. 4., 19. 4.

květen

10. 5., 24. 5.

3. 5., 17. 5., 31. 5.

červen

7. 6., 21. 6.

14. 6., 28. 6.

červenec

5. 7., 19. 7.

12. 7., 26. 7.

2. 8., 16. 8., 30. 8.

9. 8., 23. 8.

září

13. 9., 27. 9.

6. 9., 20. 9.

říjen

11. 10., 25. 10.

4. 10., 18. 10.

listopad

8. 11., 22. 11.

1. 11., 15. 11., 29. 11.

prosinec

6. 12., 20. 12.

13. 12., 27. 12.

srpen

Poplatek za svoz a odstraňování komunálního odpadu 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. 2019 a
lze ho uhradit osobně v kanceláři obecního úřadu nebo platbou na účet č.
3844612/0300, do variabilního symbolu uvést vaše číslo popisné.
Pár slov o odpadech…
Struktura komunálních odpadů je výrazně ovlivněna strukturou osídlení a
místem, ve kterém je produkován. Záleží tedy na tom, ve kterém místě lidé bydlí a
jací jsou. Největší rozdíly lze nalézt mezi městskými sídlišti osídlenými různými
generacemi obyvatelstva, zejména mladými rodinami s malými dětmi a vesnicemi
s převažující stárnoucí populací. V odpadech z městských sídlišť nalezneme velké
zastoupení biologicky rozložitelných odpadů – zejména kuchyňských zbytků, a velké
zastoupení plastových obalů. V odpadech z vesnic naopak biologicky rozložitelné
odpady téměř nejsou, lidé je totiž téměř automaticky kompostují. Je zde ale zase
vysoký podíl popelů z vytápění uhlím a dřevem. Odlišností by se dalo najít více.
Shodně však tvoří největší podíl odpadu ostatní nevyužitelné odpady (odpady, které
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se už dále nedají vytřídit, nebo jsou znečištěny ostatními složkami odpadu) –
tzv. směsný komunální odpad, dále papír, plasty a další. Chcete-li vědět, jaká je
průměrná struktura komunálních odpadů v ČR, podívejte se na graf.

Když si sečteme procentuální podíl všech vytříditelných složek, dostaneme se
ke 40 %. Kdybychom šli dále a třídili i dřevo a textil, potřebovali bychom ke sběru a
odvozu komunálního odpadu o polovinu méně popelnic. Vytříditelné složky totiž
tvoří cca 50 % komunálního odpadu v ČR.
Zdroj: CENIA (ISOH) a Mendelova univerzita v Brně

Desatero moderního odpadového hospodářství
1. Četnější a lépe dostupné popelnice na tříděný odpad
2. Daňové zvýhodnění recyklovaných materiálů a výrobků z odpadů
3. Upřednostnění recyklovaných výrobků ve veřejných zakázkách
4. Rovný přístup, technologická neutralita, tržní prostředí
5. Zpracování odpadu na třídicích linkách
6. Povinné třídění biologického odpadu
7. Rozvoj výroby a využití paliv z vytříděných odpadů po vzoru EU
8. Stabilnější právní prostředí pro trh s palivy z odpadů
9. Lepší legislativa pro provoz třídících linek
10.Navýšení skládkovacího poplatku ano, ovšem nikoli dle potřeb spaloven
Zdroj: Ing. Petr Havelka,
ředitel České asociace odpadového hospodářství
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Novoroční výšlap
Na první den nadcházejícího roku se již tradičně chystá
novoroční pochod kolem naší obce. Sraz v parčíku před školou
bude ve 13.30 hod, kde bude připraveno něco na zahřátí. Na trasu
se pak vyjde přibližně ve 14.00 hod a půjdeme směrem na Solnici.
Zakončení pochodu v Bistru na hřišti. Tímto jste všichni srdečně
zváni.
Nabídka
Pan Vladimír Locker z Černíkovic nabízí své záběry na DVD z letošního
koncertu skupiny Hradišťan a ze sázení lípy. V nabídce jsou tyto možnosti:
Lípa republiky – výsadba
10 minut
100,- Kč
Hradišťan – vystoupení dětí ze ZŠ
7 minut
100,- Kč
Hradišťan – zahájení, děti, ukončení
32 minut
150,- Kč
Hradišťan – celý koncert
108 minut
200,- Kč
Bc. Klára Stillerová

OPRAVA VARHAN V KOSTELE POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
Stávající varhany slouží v černíkovickém kostele již dlouhých 113 let. Postavil
je jako jednomanuálový pneumatický nástroj pražský varhanář Josef Hlušička v roce
1905 za 2700 tehdejších korun. Původně pneumatickou strukturu (kuželková stupnice
s pneumatickou pákou) přestavěl v roce 1993 varhanář J. Karel na mechanický
kuželkový systém. Podle odborníků je nástroj po zvukové stránce velmi hodnotný.
Předchozí varhany zde postavil v roce 1894 Amand Hanisch a tento nástroj byl v roce
1905 přestěhován do obce Dobré.
Na to, že varhany potřebují
opravu, poukazovali zdejší varhaníci
již po několik let, a že varhany nehrají
vždy tak, jak by měly, si všímali i
účastníci bohoslužeb. Farní rada proto
rozhodla, že pravidelné kostelní sbírky
budou použity na financování jejich
opravy. Zdejší duchovní správce, otec
Jan Bystrý, se v roce 2017 domluvil
s diecézním varhanářem panem Vítem
Mišoněm, a jeho firma RENOVATUM
z Mladých Buků se oprav ujala. Tato,
v oblasti varhanářství velmi známá a
zavedená a také velmi vytížená firma,
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provedla na varhanách dílčí nutnou opravu již na jaře roku 2017 a k hlavním opravám
nastoupila po více než ročním odkladu 1. října 2018.
Varhany byly zcela rozebrány a všechny dřevěné části byly napuštěny silným
přípravkem proti červotoči. Všechny díly varhan byly vyčištěny a bylo vyměněno
veškeré kožené těsnění. Bylo nutné vyrobit více než 80 ks specielně tvarovaných
distančních plíšků z mědi, protože stávající hliníkové špatně držely tvar. Jeden
dřevěný díl napadený červotočem byl vyroben nový a provedeny další nutné opravy.
Pak přišlo na řadu postupné sesazování nástroje, (jednotlivých dílů, píšťal atd. byl
plný kůr a část schodiště) a hlavně trpělivé ladění každého tónu. Naše varhanice paní
Jechová, si na opravený nástroj poprvé zahrála při večerní bohoslužbě v pátek 19.
října, měla ale k dispozici pouze torzo rejstříků. Oprava byla kompletně dokončena
v pondělí 22. října. Varhany vydávají krásné plné tóny, výrazně lepší než před
opravou. Pochválil je i výborný muzikant, člen HRADIŠŤANU, pan Josef Fojta,
který na ně při koncertu této skupiny 26. října zahrál krásné preludium.
Panu Vítu Mišoňovi i jeho kolegovi, oba jsou také výborní varhaníci, patří
velké uznání. Pracovali vytrvale, často až do pozdních večerních hodin. Z tohoto
pohledu se faktura na 66.000,- Kč jeví jako velmi
rozumná. Společně s opravou provedenou v roce
2017 bylo za opravu varhan v černíkovickém
kostele zaplaceno firmě RENOVATUM celkem
72.500,- Kč.
Spokojenost je tedy v celé farnosti. Vždyť
si opravu ve velké míře zaplatili farníci ve svých
sbírkách.
Veliké poděkování patří Obecnímu úřadu
Černíkovice, který na opravu daroval 20.000,Kč, Obecnímu úřadu Třebešov, který daroval
10.000,- Kč a poděkování patří i do Byzhradce,
odkud přišlo 12.200,- Kč.
Tak snad ještě přání, aby varhany dlouho,
krásně a bez poruch hrály k potěše farníků i
návštěvníků případných koncertů nebo společenských akcí v černíkovickém kostele!
František Rydl

ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ ČERNÍKOVICE
Vánoční stromeček v pokoji stojí,
děti ho po roce svátečně strojí,
nahoru hvězdičku, doprostřed andílka,
dolů jen maličko, tam bude nadílka.

11

Slavili jsme výročí školy
Letošní rok je hlavně rokem oslav 100. výročí založení republiky, všude se
konají různé vzpomínkové akce. Černíkovičtí si toto výročí spojili ještě s jedním
velice důležitým milníkem pro jejich obec, a to se 170. výročím založení školy v
obci.
Oslavy začaly 26. října 2018 koncertem skupiny Hradišťan. Černíkovický
kostel Povýšení svatého Kříže byl zaplněný do posledního místa, posluchači totiž
přišli nejen na moudré texty písní oblíbené kapely, ale i na vystoupení žáků základní
školy. Jiří Pavlica kývl na společné vystoupení se žáky místní školy. A byly to
opravdu důstojné oslavy výročí školy! Žáci více než půl roku nacvičovali texty písní
a ostudu si určitě neudělali. Josef Fojta dokonce zahrál i na nově opravené varhany.
Celým koncertem se nesla myšlenka času, který je rozdělen na jednotlivé

okamžiky… Mnohé okamžiky jsou naprosto jedinečné a neopakovatelné, celý náš
život je složen z této křehkosti a neopakovatelnosti okamžiků… a některé z nich se
zapíší i do historie… Téměř dvouhodinové vystoupení skupiny, které svou životní
filosofií doplňoval Jiří Pavlica, nenechalo nikoho chladným a v závěru koncertu si již
zpívali snad úplně všichni.
Oslavy školy pokračovaly 27. 10. 2018, kdy se škola otevřela široké veřejnosti,
zavzpomínat si, popovídat, najít svou fotografii, lavici, učebnici přišli bývalí žáci
napříč všemi věkovými kategoriemi. A byla to zajímavá setkání během celého dne.
V rámci těchto oslav si černíkovičtí občané připomněli i výročí založení
republiky tím, že v areálu školky zasadili lípu – LÍPU REPUBLIKY. Starostka obce
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Z. Jedlinská popřála republice k jejímu úctyhodnému výročí. Počasí se sice po celou
dobu mračilo (prý bylo stejně jako před těmi sty lety při založení republiky), ale my
všichni jsme měli od pátečního koncertu sváteční náladu, kterou nám nemohl zkazit
ani déšť.
Poděkování patří všem, kteří se na uspořádání této akce podíleli (zaměstnanci
ZŠ Černíkovice, zaměstnanci Obce Černíkovice, Škoda Auto, a.s.), a samozřejmě
Vám všem, kteří jste přišli tuto zdařilou akci podpořit svou účastí.
napsala:Mgr. Pavlína Školníková

Mikuláš
V podvečer svátku svatého
Mikuláše chodí snad v každém
městě i vesnici skupinky v maskách
představujících Mikuláše, čerta a
anděla. Tento obyčej přežil staletí a
je stále velmi oblíbený. Na svátek
svatého Mikuláše dnes skoro nikdo
nezapomene. Ale ne každý ví, kdo
ten štědrý a dobrotivý Mikuláš byl a
proč se z něho stal Santa Claus.
Mikuláš, anděl a čert patří
mezi tajemné i obávané bytosti. Děti
se za ně rády přestrojují, chlapci
samozřejmě za čerty a děvčata se chtějí stát krásnými něžnými anděly. V naší škole
tomu není jinak. Proto 5. 12. byly třídy plné čertíků, andělů a dokonce se objevili i
dva Mikulášové. Ti nejstarší žáci si připravili veršované povídání s nadílkou. Čerti z
„Pekelné knihy hříchů“ vyjmenovali malé zlobivce a andělé z „Knihy dobrých
skutků“ pochválili hodné děti. Rozloučili jsme se básničkou a šli se podívat na menší
děti do MŠ.
Advent
Děti už od začátku prosince počítají dny, kdy přijde Ježíšek. I pro nás dospělé
nastává náročné období – chceme, aby se Vánoce povedly, aby všichni blízcí byli
šťastní a spokojení. Někdy kvůli všemu starání, pečení a uklízení si zapomínáme
užívat krásnou vánoční atmosféru.
V každém z nás zůstal z dětství kousek tajemna, sváteční nálady a vánočního
okouzlení. Připomeňme si, že Vánoce jsou obdobím, kdy jsme spolu a dáváme si
najevo, že se máme rádi.
7. 12. jsme společně s rodiči a dalšími účastníky akce přivítali advent
v Černíkovicích. U rozsvíceného vánočního stromu jsme si zazpívali pět známých
koled. Před každou koledou zahrála paní učitelka Rejzková se dvěma dětmi na flétny
a potom se už zpívalo za doprovodu rytmických nástrojů. OÚ připravil pro všechny
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překvapení v podobě ohňostroje. Obloha se rozzářila mnoha barevnými hvězdami.
Při malém občerstvení si všichni chvíli popovídali a se sváteční náladou v srdci jsme
se rozešli do svých domovů.
Z oblohy sypou se hvězdičky,
slyšet jsou koledy z dáli.
Zvěstuje anděl maličký,
ať splní se vše, co jsme si přáli.
Krásné Vánoce a vše dobré v novém roce přejí všichni ze ZŠ a MŠ Černíkovice.
Mgr. Iva Dernerová

Z ČINNOSTI SDH
Stalo se již zvykem, že první říjnový víkend patří
v Černíkovicích Tradičnímu vinobraní. Hasiči se tak sešli
6. října již brzy ráno v kulturním domě, aby nachystali a
vyzdobili sál. Mezi výzdobou nechyběly ani hrozny vinné
révy a uzené laskominy. Večerem nás provázela hudební
skupina Pokrok. Bohužel byla letos účast slabší, k tanci a
zábavě se nás sešlo málo, avšak na dobré náladě nám to
neubralo a akce se protáhla až do ranních hodin.
Stejný den se naši malí hasiči zúčastnili zahajovací
podzimní části hasičské soutěže Plamen – závodu požárnické všestrannosti, který se
konal v Lukavici. Hlídka složená z pěti dětí zde musí absolvovat trať dlouhou dva
kilometry pro mladší a tři kilometry pro starší a plnit úkoly na šesti různých
stanovištích. Prokazují zde své znalosti a dovednosti ze střelby ze vzduchovky,
základů topografie, uzlování, zdravovědy, požární ochrany a překonání překážky po
vodorovném laně. Mladší hasiči skončili na 9. místě, starší na krásném 2. místě.
V sobotu 20. října uspořádal výbor našeho sboru pro své členy přátelské
posezení. Jelikož náš sbor nemá zázemí s dostatečnou kapacitou pro naše členy, sešli
jsme u našich sousedů v Domašíně v hasičárně. Pivo a další nápoje byly ke koupi za
velmi symbolickou cenu deseti korun a grilovaná kýta a krůta byly pro zúčastněné
zdarma. Očekávali jsme účast alespoň poloviny členu sboru se svými partnery a
partnerkami. Bylo proto pro nás velké zklamání, když se toto ani zdaleka nenaplnilo.
Rádi bychom však v těchto přátelských posezeních pokračovali a založili tak novou
tradici.
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 2019.
Výbor SDH Černíkovice
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SDH Domašín
4/2018
V druhé polovině října se v celé naší republice konaly oslavy a vzpomínkové
akce k 100 letému výročí vzniku Československa v roce 1918.
Náš výbor rozhodl, že se k uctění této významné události sejdeme společně
s domašínskými ženami v klubovně v sobotu 27. října.
Po uvítací řeči bratr starosta krátce shrnul historii Československé republiky až
do jejího rozdělení v roce 1993. Podrobněji o jejím vzniku a událostech v roce 1918
poté fundovaně promluvila paní Nováková. Po proslovech byly udíleny pamětní
medaile, k 100 letému výročí vzniku Československa, které členům předával bratr
starosta společně s bratrem velitelem. V 19 hodin jsme zapálili slavnostní oheň, tak
jak to doporučilo OSH. Společně se skupinou Míla, Eva a David jsme zazpívali státní
hymnu „Kde domov můj“ i masarykovskou „Ach synku, synku“. Když oheň pomalu
dohořel, pokračovala oslava v klubovně, kde bylo připraveno občerstvení. Že
domašínští hasiči slavit umějí, je věc známá, a když jim k tomu dělají společnost
domašínské ženy, k náladě přispívá výše zmíněná trojka a ještě se jedná o tak
významný státní svátek, je nasnadě, že vše důstojně pokračovalo dlouho přes půlnoc.
S nástupem adventního času se přiblížilo již osmé pokračování předvánočního
muzicírování, za naší pomoci pořádané
domašínskými ženami. Tentokrát se pro
špatné počasí konalo pod pergolou u
zbrojnice.
Ženy
napekly
dobroty,
připravily nápoje na zahřátí, vyzdobily
pergolu a ustrojily hezký vánoční stromek,
dar rodiny Mazurových. Nechyběly ani
jesličky s panenkou Marií a Josefem.
Když byli muzikanti připraveni,
přistoupila k mikrofonu paní Nováková a
přivítala přítomné v zaplněné pergole.
Dále přivítala a představila obecenstvu Žesťové sdružení z Dobrušky, které nám
k naší radosti opět přijelo zahrát něco ze svého vánočního repertoáru, a také domácí
country trojku Míla, Eva a David. Zvlášť přivítala paní starostku Zdenku Jedlinskou a
poděkovala jí za morální a také
finanční podporu.
Pro svůj proslov si tentokrát
připravila téma o vzniku a historii
adventu a adventního věnce. Advent je
podle křesťanského učení časem
přípravy na příchod Ježíše Krista a
jeho počátek se od 11. století ustálil na
čtvrtém týdnu před Štědrým dnem.
Vznik tradice adventního věnce spadá
do 19. století a zavedl ji protestantský
teolog
Johan
Winschernen
z Hamburku. aní Nováková poté
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popřála přítomným příjemný zážitek z připraveného muzicírování a také Vánoce plné
lásky, klidu a pohody a předala slovo hudebníkům.
Nejprve zahrálo několik skladeb žesťové sdružení, které pak vystřídalo country
trio, a obě skupiny se několikrát vyměnily. Trubači z Dobrušky byli opět ve formě,
přehráli celou škálu koled a přátele dechovky tak určitě velmi potěšili. Míla, Eva a
David si připravili písně směřující k vánočnímu času. Bylo dobré, že jejich texty byly
k dispozici na stolech. O tom, že se vystoupení obou uskupení líbilo, svědčil i
postupně sílící potlesk.
Po produkcích obecenstvo
zaplnilo vytopenou klubovnu, sedět
se dalo rovněž pod pergolou. Na
stolech bylo připraveno sladké
občerstvení, grilovaly se vepřové i
kuřecí steaky, podávaly se slabé
párečky a o nápoje bylo samozřejmě
také postaráno. O dobrou náladu se
také staralo několikrát výše zmíněné
trio a tak se společnost rozešla opět
po půlnoci.
Výbor
děkuje
domašínským
ženám a těm našim členům, kteří akci
pomáhali zajistit. Velmi děkuje paní starostce Jedlinské a obecnímu úřadu za přízeň a
pomoc. V neposlední řadě děkujeme Žesťovému sdružení z Dobrušky a triu Míla,
Eva a David za jejich vystoupení.
Náš sbor čekají v závěru roku ještě tradiční inventury a naši zástupci se
zúčastní výročních valných hromad ostatních sborů okrsku. Naše výročka se bude
konat v sobotu 19. ledna.
Výbor děkuje svým aktivním členům za práci, především za velké nasazení při
přípravě a realizaci letošních oslav 140. výročí od založení SDH Domašín. Výbor
proto považuje rok 2018 za úspěšný!
Závěrem výbor přeje všem členům sboru, jejich rodinám, domašínským ženám,
našim sponzorům, paní starostce, našim kamarádům z SDH Černíkovice a všem
spoluobčanům krásné, klidné a pohodové Vánoce a hodně zdraví a úspěchů v roce
2019.
Výbor SDH Domašín

MS BĚLÁ ČERNÍKOVICE
Myslivecký spolek Bělá Černíkovice děkuje svým členům za jejich práci
v uplynulém roce, spoluobčanům za přízeň a stále neutuchající zájem o akce, které
pořádáme. Všem občanům přejeme do nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí,
pohody a spokojenosti.
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TJ SOKOL ČERNÍKOVICE
Vážení sportovní přátelé,
chtěl bych se s Vámi podělit o svůj názor na fotbalové dění v
tomto období. Přichází konec roku, který vždycky přináší
bilancování a hodnocení celé uplynulé sezony.
Tentokrát začnu A týmem - protože se podařila letní
příprava, první zápasy se vyhrávaly. Postup v poháru do semifinále
a prohra až s posíleným Kostelcem, výborné zápasy s Vamberkem,
Rychnovem B aj. Pak druhá strana mince - onemocnění stabilního
brankáře Radka Zahradníka a dlouhodobé zranění náhradního Tomáše Křoustka,
odchod zkušeného trenéra p. Hradského, neshody mezi hráči, těžké zranění Ivana
Kučery a prohry s Křivicemi, Kostelcem B, Žďárem a pak dokonce pád na
předposlední místo. Až poslední kola se podařila alespoň herně, i když ne zcela dobře
výsledkově. Angažování třetího brankáře Jana Chláda nepomohlo, Jan Plašil přišel až
na poslední zápas. Tým zatím nemá stabilního trenéra, umístění na 11. místě není
dobré. Snad se podaří sehnat nové posily, aby se vytvořila konkurence v týmu, podaří
se zimní příprava a zimní turnaj a na jaře se výsledky dostaví.
Jiná je situace v soutěži mladších žáků - jsou po podzimu na 3. místě, 14
zápasů z 24 vyhráli, i když jsou v souklubí s Rychnovem, dokážou uhrát sami bez
pomoci rychnovských hráčů i těžké zápasy s lídry soutěže Borohrádkem a
Doudlebami. Cílem je příští rok hrát soutěž starších žáků, u nás nebyla snad víc jak
10 let!!
Starší přípravka je naším nejlepším týmem a chloubou - spolu s Doudlebami
vede, škoda, že v této a mladších kategoriích nejsou tabulky, jen výsledkové listiny.
Tak alespoň nejlepší - centr Modrič Šabata, útok Messi Novotný, stoper Beckenbauer
Baše, golman Čech Zelinka.
Rovněž mladší přípravka a předpřípravka má dobré hráče, jsou v čele
klasifikace. Není důvod, že bychom nepostavili kompletní konkurenceschopné týmy.
Je s podivem, že na rozdíl od naší vesnice některá města nejsou schopna utvořit ani
jeden dětský tým. Nadějí jsou začínající, kteří ještě nehrají a jen trénují.
Jistě je důležité, že koodinátor a šéftrenér mládeže Josef Cejpek vytvořil kolem sebe
dobře fungující tým ročníkových trenérů a pomáhajících rodičů, všem patří za to dík.
Závěrem musíme konstatovat, že snad nám bude Slunce někdy svítit, i když se
někteří fanoušci díky neúspěchu našeho A týmu, reprezentace a jednání vrcholných
fotbalových funkcionářů proti nám zatvrdili. Fotbal byl a vždycky bude, víte, že když
je nejhůř, vždycky se něco najednou zlomí.
Jistě víte, že jsme se zúčastnili zájezdu do Bordeaux, všichni byli spokojeni.
Velmi slušně fungovalo občerstvení díky pánům Duškovi a Voborníkovi. Klub je
dobře vybaven sportovním náčiním a obě hřiště až na krtčí invazi jsou v dobrém
stavu. Zdařila se podzimní úklidová brigáda.
Za finanční pomoc je nutné poděkovat Obecnímu úřadu Černíkovice, firmě
Škoda Auto a.s. a ostatním sponzorům. Za celoroční práci všem organizátorům
soutěže mužů i dětí, našim manželkám za to, že nás "pouští" na hřiště.
17

Jsme rádi, že máte zájem o fotbal, o hru svých dětí, že navštěvujete celý náš
areál a proto Vám chceme popřát hodnoty, o které se nedá hrát s nikým - zdraví,
štěstí a klid v následujícím roce. Přejeme všem klidné Vánoce a všem sportovní
dárky od Ježíška, krátkou sportovní zimu a těšíme se s Vámi na shledání na zimním
turnaji a na jarních zápasech.
MUDr. Josef Stodůlka, člen výboru TJ Sokol

PROBĚHLÉ AKCE
Posezení seniorů
Přátelské posezení důchodců….. Takto
byla pojmenována akce, jež byla uspořádána
poprvé před 10 lety, a to 7. listopadu
2008... Obecní úřad Černíkovice inspirován
heslem „Vážíme si svých senionů“ přišel
s myšlenkou pozvat všechny seniory na společnou akci a připravit pro ně
zajímavý program s pohoštěním. A nás těší, že se tato akce stala tradicí!!!!
V roce 2008 náš program zahajovaly děti z MŠ a ZŠ, poté následovala
prezentace firmy ŠKODA AUTO Kvasiny, dnes již s bývalým ředitelem Ing.
Janem Tauchmanem. Letošní program byl velice podobný, zahájení si vzaly na
starost děti z mateřské školy pod vedením paní Klárové, Kudláčková a
Vavřínkové. Následovala krátká, ale o to víc zajímavá přednáška týkající se
bezpečnosti, vše bylo velice výstižně odprezentováno zástupci ŠKODA AUTOvýzkum dopravní bezpečnosti. Paní Veronika Hradcová se svým kolegou
nezapomněli i na malé prezentační předměty. Již tradičně následoval sestřih
událostí nejen z obcí Černíkovice a Domašín, ale i důležité události ze
sousedního Třebešova. Senioři shlédli i krátký sestřih z velmi úspěšného
koncertu hudební skupiny Hradišťan a slavnosti zasazení stromu svobody u
příležitosti stého výročí naší republiky. Jelikož si letos připomínáme 20 let od
ničivých povodní v Černíkovicích, byl připraven i krátký filmový záznam a
fotografie zachycující tuto živelnou katastrofu. Videoprojekci nám opět
připravil pan Vladimír Locker. Po přestávce na oběd následovalo asi
dvouhodinové hudební vystoupení manželů Schůtových. Doufáme, že se
seniorům letošní jubilejní posezení líbilo, a budeme rádi, když s námi ve zdraví
otevřou druhou desítku našich setkání.
Děkuji všem, kteří se na přípravě a uskutečnění této akce podíleli,
zejména děkuji za účast panu starostovi J. Hovorkovi ze sousedního Třebešova.
Zdenka Jedlinská
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Z ČERNÍKOVICKÉ KRONIKY – ROKY 1970-1973 (POKRAČOVÁNÍ)
Další společenskou organizací z těchto let je:
Tělovýchovná jednota Sokol
V posledních letech má dobré jméno nejen v naší obci, ale daleko mimo ni.
Hlavní zásluhu na tom má dobrá kopaná. Díky MNV a odboru sociální péče jednota
Sokol může používat část zámeckého parku pro svoje účely. Členové Sokola provedli
ihned různé úpravy pro účely kopané.
Na odkládání věcí si postavili jednoduchou šatnu, spodek z cihel, střechu jen
prozatimní. Však také v dubnu 1973 si s ní vítr pohrál a trošku ji poodstrčil vedle.
Nato se udělala střecha pevnější. Pro tréninky i pro hraní nemůže být vhodnějšího a
příjemnějšího prostředí, než je zde v parku. Krásná zeleň, čistý vzduch a proto i
úspěchy, které tento oddíl má, můžou se jistě přičítat této okolnosti.
O oddíl kopané i nově vzniklý oddíl šachový se staral Josef Vilímek. Šachový
oddíl měl jen osm členů, ale i zde se projevila velmi dobrá snaha podávat co nejlepší
výkony. Šachisté se schází v sále Jednoty u Kadleců a vedoucí tohoto hostince je
jedním ze zakládajících členů fotbalového oddílu a je i jeho jednatelem. V této době
fotbalisté hrají okresní přebor a jsou stále na předních místech.
Vytvořila se už i družstva žákovská i dorostenecká. Na paměť svého člena
dorosteneckého oddílu, který během vojenské služby tragicky zahynul, je každoročně
pořádán turnaj o putovní pohár „Memoriál J. Hubálka“. Tento pohár zakoupila
sportovní veřejnost za značného přispění Místního Národního výboru.
Mimo těchto dvou oddílů - kopané a šachů se daly i ženy dohromady a založily
si oddíl gymnastiky. Cvičit chodily do školní tělocvičny. Bylo jich celkem asi dvacet.
Vedla je Věra Vilímková
Památné stromy v obci.
Lípa u hasičského skladiště byla zasazena na památku zrušení roboty v roce
1848. Lipka za dva roky uschla a roku 1850 byla zasazena nová.
Lípa před čp. 100 na Malé straně byla zasazena 28. dubna 1919 na památku
samostatnosti českého národa. Lípu sázela Tělocvičná jednota Sokol. Také tato lípa
za dva roky uschla a byla zasazena nová, kterou však zničil po šesti letech velký vítr.
Nová se už nesázela.
Tolik v kronice o památných lípách v Černíkovicích.
I letos byl zasazen Strom Svobody na počest stého výročí vzniku
Československé republiky a stosedmdesátého výročí otevření školní budovy v
Černíkovicích.
Zapsal Bořivoj Augustin
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Z DOMAŠÍNSKÉ KRONIKY – ROK 1955
Z pera Růženy Hlavaté:
V roce bylo počasí příznivé. Vlhko bylo až do srpna. V letních měsících byly
však velké bouřky a lijavce, v nedalekém městečku Solnici blesk usmrtil ženu, která
kosila trávu.
Pícnin bylo dostatek, ovoce však bylo velmi málo, neboť byl špatný květ,
mnoho škůdců. Na podzim objevilo se na polích mnoho myší.
Postup jarních prací byl opožděn, zpozdil se dlouhou zimou. Na první jarní den
se ještě jezdilo na saních. Následkem pozdního zrání žně začaly až začátkem srpna,
ale potom počasí přálo a tak při velkém pracovním nasazení za 14 dní žně byly
skončeny. Podzim byl velmi suchý, celkem vůbec nepršelo, takže se těžko oralo i
selo. Otavy byly usušeny již koncem září.
Spolupráce se SSS (strojní traktorová stanice) není ještě dostatečná. Dva
hospodáři čekali na posečení otavy až do konce listopadu, jinak SSS zorala všechna
pole, jak kdo si přál. Výnos obilovin byl průměrný, nejvíce pšenice - 28 q z 1ha.
Následkem sucha bylo méně brambor a cukrovky zklamaly úplně. Plánované
dodávky mimo řepy byly splněny. Mléko a vepřové maso bylo dáváno nad plán.
Ceny za dobytek: vepřové 6 Kčs, hovězí 4 Kč, vepřové v obchodech od 20,5031 Kč/kg.
Nové metody pěstění brambor prováděl J. Dusil, byla to hnízdová výsadba
brambor a setí řepy a máku na podzim. Nejvýše však veškeré pokusnictví zaměřuje
se na ovocnářství. Toto se zvelebuje hlavně proto, že podmínky pro vzrůst ovocných
stromů v Domašíně jsou co nejpříznivější. Ovocné sady každým rokem jsou
rozšiřovány, přijíždějí sem k poradám ovocnářští odborníci, provádí se několikrát do
roka postřiky proti škodlivému hmyzu. Mnozí rolníci mají své malé školky.
Dvachlapci z Domašína, aby získali odborných znalostí v ovocnářství J. Hlaváček a
F. Pavel, navštěvovali zahradnickou školu v Kopidlně. Aleje stromů vedle silnic,
náležející dříve jednotlivým rolníkům převzal stát a předává je každoročně sadařům.
V zimě Jednota pořádala pro děti maňáskové divadlo. Ani o taneční zábavy
nebyla nouze, plesy byly dva, dále se konala tradiční Cecilská zábava, pouťová i
posvícenská. Do Domašína zajelo 2x kino od Jednoty. Domašínská mládež baví se i
sportem. Na Holubově-dříve Dotřelově sadě má volejbalové hřiště a zde se v každém
volném čase, zvláště v neděli trénuje a zápasí. Nejnadšenější hráči jsou J. Košťál, J.
Šimerda, Jar. Holub, F. Žid.
Na očkování dětí teď jezdí matky s novorozeňaty do poradny v Solnici. Stát
tímto nařízením se stará o zdraví malých občanů.
Domašínské bytové poměry se zlepšily - statek č. 10 koupil Václav Holub,
výměnek u toho čísla Jaroslav Roček, paní Ročková se stala vedoucí Jednoty po paní
Petrovičové. Domek u cihelny koupil Fr. Roček. Přihlížíme-li k zaměstnání
obyvatelstva v Domašíně, pak změna se jeví v tom, že 35 lidí přešlo do průmyslu,
zatímco dříve zaměstnávali se pouze zemědělstvím.
Karel Jakubec
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JSOU TU VÁNOCE…
Pár zajímavostí o vánocích:
1. První vánoční stromek byl v Česku vztyčen až v roce
1812, tedy před více než 200 lety. Stalo se tak v pražském
Libeňském zámečku, kde jej nechal postavit tehdejší
ředitel Stavovského divadla Jan Karel Liebich.
2. Vánoční stromek nebyl ale zdoben čokoládou a ozdobami
jako dnes, nýbrž hlavně ovocem a pečivem. Vánoční
stromeček se původně používal u starých Keltů právě při
oslavách svátku Yule, který souvisí se slunovratem.
K nám se dostal až později z Německa. Tam měl funkci
ochrany, a proto se stavěl na vesnicích a ve městech. V domácnostech se zprvu
vánoční stromek upevňoval ke stropu, špičkou k zemi.
3. V řadě domácností nechybí na vánočním stromečku kromě klasických ozdob i
malé čokoládové figurky zabalené v alobalu. Právě k nim se váže další
zajímavost, která souvisí přímo s naší zemí - čokoládové figurky jsou totiž
českým “vynálezem”.
4. Tradičními vánočními barvami jsou zelená, červená a zlatá. Zelená,
zastoupená v podobě stromečku, jmelí nebo cesmíny, je symbolem života a
znovuzrození. Červené bobule cesmíny představují Kristovu krev, červená
jablka odkazují na Adama. A zlatá zastupuje světlo a hvězdy.
5. Součástí vánoční tabule je smažený kapr s bramborovým salátem. Tento pokrm

ale není až tak tradiční. Kapra zavedla až v 19. století díky své kuchařce
Magdalena Dobromila Rettigová a bramborový salát se k nám dostal po druhé
světové válce z Ruska.
Něco na odlehčení..
„Mámo, cítíš to? Vůně vanilky, vánočního cukroví...”
„Cítím, cítím - sousedi se ale mají!”
***

„Mami, mami, hoří vánoční stromeček!“ „Neříká se, že hoří, říká se, že svítí,
Petříku.“ „Mami, záclony už taky svítí!“
***

Dvě ženy se baví nad kávou: „Včera jsem vzala muže na vánoční trhy," nadhodí
jedna.
Druhou to zaujme: „Nepovídej, a chtěl ho někdo koupit?"
***

„Tatínek mi na Vánoce nasliboval hory, doly.” „A splnil ti přání?” „Ano, koupil mi
atlas hor...”
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ZUBNÍ POHOTOVOST
ZUBNÍ POHOTOVOST - ROZPIS SLUŽEB
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 – 12.00 hod
datum
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
29.12.
30.12.
01.01.
05.01.
06.01.
12.01.
13.01.
19.01.
20.01.
26.01.
27.01.
02.02.
03.02.
09.02.
10.02.
16.02.
17.02.
23.02.
24.02.
02.03.
03.03.
09.03.
10.03.
16.03.
17.03.
23.03.
24.03.
30.03.
31.03.
06.04.
07.04.
13.04.
14.04.
19.04.
20.04.
21.04.
22.04.
27.04.
28.04.

jméno lékaře
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Malátková Ludmila
MDDr. Matějková Denisa
MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Motyčka Martin
MUDr. Nentvichová Eva
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Miřejovská Dagmar
MUDr. Přibylová Marta
MUDr. Seidlová Zdenka
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MDDr. Tomáš Jan
MDDr. Učňová Petra
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Veselská Renata
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MUDr. Bahník František
MUDr. Beránek Jan
MDDr. Borůvková Veronika
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Handl Jindřich
MDDr. Havlíček Ondřej
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Malátková Ludmila
MDDr. Matějková Denisa
MUDr. Pokorná Věra
MDDr. Motyčka Martin
MUDr. Nentvichová Eva
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana

adresa ordinace
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445 , České Meziříčí
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
K. Michla 942, Dobruška
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Komenského 209 , Častolovice
Skuhrov nad Bělou 17
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek
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
Tyršova 515 , Opočno
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Komenského 828 , Týniště nad Orlicí
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445 , České Meziříčí
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Voříškova 169 , Vamberk
Komenského 127 , Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445 , České Meziříčí
Jana Pitry 448, Opočno
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
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telefon
721 200 244
494 515 696
734 324 600
494 323 152
775 224 093
494 623 775
721 200 244
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 323 152
494 322 706
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
777 667 353
494 515 693
736 419 151
494 542 102
777 667 353
721 200 244
494 622 114
494 371 781
721 460 150
494 323 152
494 371 088
494 622 114
494 383 417
494 515 694
494 531 955
734 324 600
494 323 958
494 532 330
602 514 715
494 621 665
494 515 696
734 324 600
494 667 628
775 224 093
494 623 775
721 200 244
494 534 841
494 371 783

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, Obec Černíkovice.
Zpravodaj zpracovala: Bc. Klára Stillerová
cernikovicky.zpravodaj@email.cz
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