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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významné životní jubileum v prvním čtvrtletí roku 2018 oslavili tito naši
spoluobčané:
55 let
HOLOUBEK Petr
PAVLOVÁ Lada
PETERA Emil

Domašín 8
Černíkovice 77
Černíkovice 47

60 let
DYNTAR Josef

Černíkovice 112

65 let
JAKUBCOVÁ Hana

Domašín 4

70 let
ČIŽINSKÁ Zdenka
HANUŠOVÁ Růžena
HOVORKA Jiří
PAVLOVÁ Jaroslava
ŠVEC Ján

Černíkovice 83
Černíkovice 67
Černíkovice 146
Domašín 30
Černíkovice 87

75 let
HLAVÁČKOVÁ Anežka

Domašín 12

80 let
BENEŠOVÁ Jaroslava
KOLLEROVÁ Zdeňka

Domašín 37
Černíkovice 159

82 let
HLAVÁČEK Josef
VAŠÁTKOVÁ Alena

Domašín 12
Černíkovice 110

87 let
AUGUSTINOVÁ Zdenka

Černíkovice 151

91 let
ŠOLÍNOVÁ Bohumila

Černíkovice 179

92 let
PAVLOVÁ Eliška

Domašín 3

2

K vašemu životnímu jubileu vám přejeme pevné zdraví, spokojenost a osobní
pohodu.
Vítáme nové občánky naší obce:
KLAPALOVÁ Magdaléna
VÍTEČEK Jonáš

Černíkovice 50
Černíkovice 18

8. 2. 2018
15. 3. 2018

Vážení rodiče, vám i vašemu děťátku přejeme, aby vyrůstalo ve
zdraví, lásce a klidu.
Vzpomínáme na naše zemřelé spoluobčany:
CHALOUPKA Josef
ŠOLÍNOVÁ Bohumila
VAŠATOVÁ Marie

Černíkovice 199
Černíkovice 179
Černíkovice 142

27. 1. 2018 (61 let)
6. 3. 2018 (91 let)
31. 3. 2018 (98 let)

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

USNESENÍ Č. 29
z veřejného jednání OZ konaného ve středu 31. ledna 2018 ve společenské místnosti
DPS v Černíkovicích.
Zastupitelstvo obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání
2. Zprávu starostky obce
3. Rozpočtové opatření č. 8
II. Schvaluje:
1. Hospodaření obce k 31. 12. 2017
2. Rozpočtové opatření č. 1, 2
3. Předběžné rozpočtové opatření č.1P k rozpočtu obce na rok 2018 bez určení
konkrétní výše pro tyto rozpočtové změny, příloha č. 6/us29
4. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce spolkům TJ Sokol
Černíkovice, z. s., sídlo Černíkovice 200, Mysliveckému spolku Bělá
Černíkovice se sídlem Černíkovice 92, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
Domašín u Rychnova nad Kněžnou se sídlem Domašín 62 a Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Černíkovice se sídlem
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5.

6.

7.

8.
9.

Černíkovice 55 a pověřuje starostku podpisem smluv.
Žádost Kultury Rychnov nad Kněžnou, s.r.o., o individuální dotaci poskytnutou
z rozpočtu obce Černíkovice na rok 2018 a pověřuje starostku podpisem
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih (dokumentů) do
výměnného fondu v rámci regionálních knihovnických služeb.
Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání
nemovitosti, č. smlouvy: 9/50/17/0173/Ho/F „ZŠ Černíkovice-dešťová
kanalizace“ se Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková
organizace, Hradec Králové-Plačice, Kutnohorská 59, PSČ 500 04 a pověřuje
starostku podpisem této smlouvy.
A) Kupní cenu 250 Kč/m2 pro výkup pozemků p. č. 3182 o výměře 5297 m2
zapsán na LV 718 a pozemku p. č. 3156 o výměře 5024 m2 zapsán na LV 363.
B) Výkup pozemku p. č. 3182 orná půda o výměře 5297 m2 k. ú. Černíkovice
odděleno GP 533-8/2016 a pozemek p. č. 3156/1 orná půda o výměře 5024 m2
k.ú. Černíkovice odděleno GP 532-7/2016 a pověřuje starostku přípravou
smluv a jejich podpisem.
Nákup malotraktoru KUBOTA B 3150 H + příslušenství vybraného na základě
průzkumu trhu a pověřuje starostku objednávkou a nákupem.
Smlouvu o převodu podílu ve společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., se sídlem
Třebovská 330, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 00. Obec souhlasí s převodem za
sjednanou kupní cenu ve výši 500,-Kč za jednu akcii a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.

III. Zamítá
1. Nabídku firmy Extéria – bezpečnost práce – požární ochrana, Lanškroun.
IV. Ukládá
starostka + místostarosta
1. Řešení bezpečnosti na místní komunikaci 1136/1 (st. 20/1 a 20/2, svolat místní
šetření a zaslat výzvu majiteli k zabezpečení autovraků) .
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta

USNESENÍ Č. 30
z veřejného jednání OZ konaného v pondělí 9. dubna 2018 ve společenské místnosti DPS v
Černíkovicích.
Zastupitelstvo Obce Černíkovice

I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání
2. Zprávu starostky obce
3. Rozpočtové opatření č. 3
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II. Schvaluje:
1. Hospodaření obce k 31. 3. 2018
2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Černíkovice za rok 2017
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad (bez zjištěných chyb
a nedostatků).
3. Vydání Změny č. 1 územního plánu, viz příloha č. 3/us30
4. A) Hospodářský výsledek PO Základní škola a Mateřská škola Černíkovice –
celkový výsledek hospodaření v přebytku převést do reservního fondu, viz. příloha
č. 4/us30
B) Zřizovatel souhlasí s převodem finančních prostředků z reservního fondu do
fondu investičního ve výši 49.350,- Kč, dále zřizovatel souhlasí s pořízením
investice (myčky nádobí a skla) z investičního fondu.
5. Prodej nemovité věci – pozemek p.č. 1136/24 o výměře 21 m2 zapsaného v katastru
nemovitostí Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou na LV 10001 zřízeného
pro k.ú. Černíkovice, paní Olze Liškové, nar. 17. 11. 1970, Opočno, bytem
Kubánské náměstí 22, 100 00 Praha 10 za celkovou cenu 2.100,- Kč (dva tisíce
jedno sto korun českých), tzn. 100,- Kč/m2. Náklady spojené s pořízením smlouvy
a vklad na katastr hradí kupující, zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
6. Směnu pozemku p.č. 265/5 výměra 201 m2 za pozemek p.č. 266/9a + 266/9b o
celkové výměře 176 m2, k.ú. Domašín u Černíkovic, oddělených GP 180-91/2014.
Rozdíl směny činí 25 m2 a bude vykoupen za cenu 2.000,- Kč (dva tisíce korun
českých), tzn. 80,- Kč/m2. Kupující a prodávající se budou společně podílet na
úhradě nákladů spojených se směnou pozemku. Zastupitelstvo pověřuje starostku
přípravou smlouvy a jejím podpisem.
7. Nákup nemovité věci – pozemku p.č. 3405 orná půda o celkové výměře 9533 m2,
zapsaného v katastru nemovitostí Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou na
LV 491 zřízeného pro k.ú. Černíkovice za cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené
s pořízením smlouvy a vkladem na katastr hradí kupující. Zastupitelstvo pověřuje
starostku přípravou a podpisem smlouvy.
8. Směnu pozemku p.č. 3045 orná půda o výměře 9787 m2 zapsané na LV 243, k.ú.
Černíkovice a p.č. 3023 orná půda o výměře 7551 m2 zapsané na LV 10001, k.ú.
Domašín u Černíkovic. Účastníci směny se budou společně podílet na úhradě
nákladů spojených se směnou pozemku a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Rozdíl výměry bude ošetřen Smlouvou o smlouvě budoucí.
9. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IZ-12-2000727/VB/1, Černíkovice, 58/2, Stodůlka a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
III. Ukládá
1. Na základě žádostí pana Hovorky Jiřího, Černíkovice 207 a Ing. Petra Vítečka,
Černíkovice 18 připravit podklady pro odkoupení pozemků.
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta
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ZPRÁVA STAROSTKY OBCE
Vážení občané,
otevíráte první vydání našeho zpravodaje v době, kdy jsou za námi velikonoční
svátky – svátky jara. V tento čas stále častěji zaznamenáváme první projevy jara,
kterými jsou bledule, sněženky, rašící zeleň a zpěv ptáků.
Díky nástupu jara se již naplno můžeme pustit do plnění plánů zastupitelstva
schválených v rozpočtu pro tento rok. Začátkem roku byl vybrán dodavatel
malotraktoru KUBOTA, nákup byl uskutečněn a stroj předán obci.
Pokračujeme v projektových dokumentacích a řešení majetkových záležitostí.
V současné době řešíme nelehký úkol – vybudovat nové prostory pro navýšení
kapacity dětí v mateřské škole.
Po dohodě obec zaměstná jednoho pracovníka na obecně prospěšné práce. Jeho
profesí jsou stavební práce, využijeme jeho odbornosti při vybudování nové garáže a
oprav stávajících parkovacích prostor.
V letošním roce proběhly již dvě kulturní akce pořádané obcí. První byl již
tradiční Novoroční pochod a druhý velmi zdařilý výlet do Prahy na muzikál Mýdlový
princ.
Rok 2018 je rokem významným. Příležitostí k oslavným a vzpomínkovým
akcím bude jistě mnoho, protože události v letech 1918, 1938, 1948 či 1968 patří
neodmyslitelně k významným milníkům naší historie. Největší pozornosti se jistě
dostane oslavám 100 let od vzniku samostatného státu.
Z pohledu „obce“ máme před sebou i oslavy a výročí pro nás „konkrétnější“.
Letos oslavíme krásných 20 let přátelství mezi obcí Černíkovice (okres RK) a obcí
Černíkovice (okres Plzeň). Dalším výročím je oslava 140 let vzniku sboru
dobrovolných hasičů v obci Domašín. Termín oslav je naplánován na 5. a 6. 7. 2018.
I naše základní škola letos oslaví již 170 let od založení a vysvěcení nové školy
(oslavy jsou plánovány na letošní podzim). Aby byl výčet letošních výročí úplný,
musím ještě zmínit rozsáhlou povodeň na řece Bělé v noci z 22. na 23. července
1998.
Věřím, že se na některé z akcí setkáme, a přeji Vám, aby rok 2018 byl pro Vás
a vaše blízké rokem plným sluníčkových dnů.
Zdenka Jedlinská

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Tříkrálová sbírka 2018
První lednovou sobotu nového roku vyrazily skupinky
koledníků do ulic obou obcí a vykoledovaly krásných 35.965,-Kč.
Každý rok se výtěžek zvyšuje, za což jsme velice rádi.
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Výnos Tříkrálové sbírky z větší části putuje na podporu lidí v nouzi, žijících na
území ČR. Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu (cca 65%), kde
byly vybrány. V našem regionu byl výtěžek použit, dle schváleného záměru, na
podporu činnosti Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou pro lidi s
mentálním postižením, kombinovaným postižením a seniory, rodinám s více dětmi ve
městě a regionu, rodinám s postiženým dítětem a rodinám v nouzi.
Všem dětem - koledníkům a vedoucím skupinek velice děkujeme. Největší dík
ale patří štědrým dárcům, kteří každoročně do sbírky přispějí.
Odpady
Připomínáme povinnost zaplatit místní poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek ve
výši 600,-Kč za osobu nebo rekreační objekt byl splatný 31. 3.
2018. Tento den byl splatný i poplatek ze psů.
Ve středu 9. 5. 2018 se bude sbírat nebezpečný
odpad a elektroodpad. Do tohoto odpadu patří například
elektrické spotřebiče, zářivky, žárovky, autobaterie, zaschlé
barvy atd. Vše musí být nerozbité a kompletní. Odpady
k odvozu je nutné připravit již den předem k veřejné
komunikaci.
Ve dnech 11. – 13. 5. 2017 proběhne sběr
velkoobjemového odpadu. V obci budou přistaveny
kontejnery, do kterých můžete tento odpad odložit. Můžete
zde uložit matrace, nepotřebné hadry, boty, koberce. Nepatří
sem elektrické spotřebiče, pneumatiky. Kontejnery budou
umístěny v Domašíně na návsi za kapličkou a na odbočce na
Dubinu, v Černíkovicích na sídlišti U Jána, u Kovpalu, u
Michaličkových a u Noskových.
Kompostéry
Rádi vás touto cestou informujeme o posunu v projektu
„Předcházení vzniku BRKO v obcích Mikroregionu Rychnovsko“.
Na základě vašich požadavků má obec obdržet 120 kompostérů.
Obci byla doručena k dnešnímu dni polovina požadovaného
množství. Některým z vás byl již proti podpisu smlouvy
kompostér předán. Ostatní chceme ujistit, že jakmile nám budou
doručeny zbývající kompostéry, ihned je předáme žadatelům.
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Zájezd do Černíkovic
U příležitosti 20letého přátelství s obcí Černíkovice u Plzně je pro občany obou
obcí naplánováno společné setkání, a to na víkend 13. - 15. července 2018. Pan
starosta Miroslav Opat zve naše občany na návštěvu do spřátelené obce. Je
naplánováno společné posezení a v sobotu společný výlet po okolí Kralovic a Plzně.
Občané, jež mají zájem se zájezdu zúčastnit, prosím o včasné přihlášení na obecním
úřadě (kapacita bude samozřejmě omezená).
Neoprávněné užívání pozemků ve vlastnictví obce
V naší obci se v neúnosné míře rozšířilo parkování osobními
vozidly na veřejném prostranství ve vlastnictví obce Černíkovice.
Podle zákona č. 361/2000 Sb. o pozemních komunikacích je zakázáno
stát s vozidlem na chodníku (i částečně - jedním kolem) a na silniční
vegetaci (pokud to není upraveno dopravní značkou). Mluvíme zde
například o novém chodníku Záhumna a sídlišti U Jána. Další věcí,
která je podle tohoto zákona neustále porušována, je, že při stání na
komunikaci (silnici) musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh
široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy (tedy 6m); při zastavení
musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro
oba směry jízdy. Tento předpis je rovněž často porušován, např.
v horní části Domašína a na místní komunikaci u Kadlecových.
Pokud budou i nadále s parkováním problémy a toto upozornění
by se neshledalo s pochopením občanů, budeme nuceni přijmout další opatření ať již
vydáním obecně závazné vyhlášky (zpoplatnění), či po dohodě s Policií ČR
dokumentovat prohřešky a zasílat je k řešení přestupku na dopravní oddělení PČR –
argument o nedostatku místa na vlastním pozemku neobstojí!
Výše zmíněný problém je v zájmu vzhledu obce, v zájmu bezpečnosti a
zajištění plynulého provozu. A hlavně v zájmu nás všech.
Zdenka Jedlinská, Bc. Klára Stillerová

ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ ČERNÍKOVICE
Rozloučení se zimou:
Zimo, zimo, táhni pryč,
Nebo na tě vezmu bič.
Odtáhnu tě za pačesy
Za ty hory, za ty lesy.
Až se vrátím nazpátek,
Svleču zimní kabátek.
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Peněžní dar od ŠKODA AUTO
V lednu 2018 jsme ukončili nákup věcí za peněžní prostředky od společnosti
ŠKODA AUTO.
Jedná se o 25 000 Kč na projekt: „Talentmánie – ukaž, co umíš! Peníze byly
použity na nákup odměn pro děti, výtvarných potřeb a občerstvení.
/autor projektu Iva Dernerová/
Druhý projekt vypracovala Jana Šabatová, jmenuje se „Do školy na kole“. Za
40 000 Kč byl zaplacen přístřešek na kola, dopravní značky, dopravní prvky na
hřiště, reflexní prvky a příslušenství.
Divadlo Drak 12. 1. 2018 v Hradci Králové
Z inscenace A do třetice všeho…jsme se dozvěděli, že bez práce nejsou koláče,
že kdo přespříliš rozmazluje svoje děti, ten riskuje, že jimi bude sněden, nebo že krást
se opravdu, ale opravdu nevyplácí. Moudrost a půvab klasických pohádek se tu navíc
spojila s magií loutkového divadla, romantikou starých hracích skříní a
nenahraditelnou energií živé hudby.
Inscenace A do třetice všeho…je určena nejmenším divákům a vychází z
klasických pohádek: O třech přadlenách, Otesánek a Obušku, hýbej se!, jak je
zaznamenal K. J. Erben, B. Němcová a další. Inspiruje se slavnou tradicí lidového
loutkového a jarmarečního divadla či fenoménem kramářské písně a hledá pro ně
nové, současné výrazové prostředky.
Úspěch ve výtvarné soutěži
V pátek 9. 2. 2018 se několik
chlapců a dívek ze čtvrté a páté třídy
vydalo do rychnovského gymnázia. Byli
pozváni na slavnostní předání cen
vítězům 2. ročníku výtvarné soutěže pro
žáky ZŠ a víceletých gymnázií. Někteří
uspěli ve tvorbě na téma ,,Co bych si
přál/a, aby v naší obci/v našem městě
bylo vybudováno nebo vylepšeno, aby
se nám lépe žilo, sportovalo,
nakupovalo…, jiní se věnovali tématu
,,Kreslená pohádka z naší vesnice/z
našeho města (nově vymyšlená a napsaná pohádka, nebo již existující pohádka,
pověst…).
V kategorii 9 – 10 let získaly 1. místo Jasmína Kohoutová a Nela Štěpánová s
kresleným seriálem o černíkovické bílé paní, druhé místo patří Dorotce Rykrové za
návrh pohádkového dětského hřiště.
V kategorii 11-12 let se na 2. místě umístili Ondřej Školník, Jiří Hovorka a
Tomáš Rufr s návrhem moderní školy. Gratulujeme!
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Černíkovičtí skřivánci opět zazářili
13. 2. jsme opět zamířili reprezentovat naši školu do Opočna na oblastní kolo
XIII. ročníku pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. Každoročně je to pro nás
příjemný zážitek. Nejen, že se o nás organizátoři výborně starají, ale zatím vždy byly
děti velice úspěšné.
Letos naši školu reprezentoval
nováček Patrik Čihák, který okouzlil
porotu svým klidem a bezchybným
výkonem a získal 3. místo, dále Laura
Šustková, která za svůj příjemný a
vyrovnaný projev vybojovala také 3.
místo, Míša Čeplová před soutěží
bojovala s nemocí, ale přesto
zazpívala moc pěkně a odjížděla s
čestným
uznáním
a
nejstarší
zpěvačkou byla Jasmína Kohoutová,
která se za velmi kvalitní pěvecký
výkon umístila také na 3. místě.
Všechny děti soutěžily v kategorii A1, tedy žáci narozeni po 31. 8. 2006, kteří
se nevěnují studiu sólového zpěvu nebo hlasové výchovy, kde bylo zapsáno celkem
18 zpěváků, takže konkurence i rozdíly ve výkonech byly veliké a porota neměla
jednoduchou práci.
Děkuji všem zúčastněným za shovívavost při mých drobných chybách v
klavírním doprovodu, které je neznejistěly (mimochodem, i tak se pozná dobrý
zpěvák) a příjemné dopoledne, které bylo zakončeno takovým úspěchem. Na našich
dětech je vidět obyčejná radost z hudby, a to je i pro mě ta největší odměna. Přeju
všem, aby jim to do budoucna stále tak krásně zpívalo a možná zase za rok…
Lyžování se Soptíkem
Od 24. 2. do 2. 3. se některé děti ze
ZŠ a MŠ zúčastnily odpoledního
lyžařského výcviku ve skiareálu Olešnice
v Orlických horách. Výuka nelyžařů začala
na hřišti s lanem, po zvládnutí základních
potřebných dovedností se skupinky
posunuly na dětskou pomu, pokročilejší na
velké vleky a sjezdovku. Mráz nás štípal
do tváří, ale my jsme se nedali a výcvik
jsme zvládli na jedničku!
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Dětský karneval 2018
V neděli 4. 3. 2018 zahájili tradiční dětský karneval v Černíkovicích piráti.
Kluci a holky ze 3. - 5. třídy se pro své
předtančení inspirovali filmem Piráti z
Karibiku. Po velkém průvodu masek,
kterých bylo 90, nastal taneční rej,
soutěže a nakupování losů. Tombola
byla díky mnoha rodičům a
sponzorům
velmi
bohatá.
Poděkování za další úspěšný ročník
patří nejen všem, kteří přišli v
nápaditých maskách, ale i paní
ředitelce Ivě Dernerové a paní Marii
Šitinové a všem paním učitelkám a
dětem z MŠ a ZŠ, které připravovaly výzdobu a organizaci karnevalu.
Děkujeme i hasičům za pomoc při úklidu a panu Štěpánkovi za zajištění hudby a
bezplatné zapůjčení sálu.
Recitační soutěž
V březnu Adélka Bubeníčková, Laura Šustková a Jiří Hovorka reprezentovali
školu na dvou recitačních soutěžích v Rychnově nad Kněžnou. 2. 3. se uskutečnil
„Rychnovský zvoneček“ a 14. 3. okresní kolo Celostátní přehlídky dětských
recitátorů. Z okresního kola nám Laura a Jirka postupují do krajského kola v Hradci
Králové. Děkujeme paní Mgr. Janě Hovorkové za přípravu dětí na tyto soutěže.
Vynášení Moreny
Vynášení Smrti nemělo s křesťanskou liturgií nic společného. Jeho původ
musíme hledat v pohanských obřadech. Smrt představuje zimu, kterou už lidé chtěli
mít za sebou, těšili se na jaro, slunce a teplo. Proto ji symbolicky odnášeli. I my jsme
se rozloučili se zimou a poslali ji v podobě Moreny po řece Bělé pryč.
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Zápis dětí do 1. třídy 12. 4. 2018
Upozorňujeme rodiče, že zápis do 1. třídy ZŠ Černíkovice proběhne ve čtvrtek
12. 4. 2018 v budově základní školy od 16.00 hodin a do MŠ Černíkovice 3. 5. 2018
v 1. patře mateřské školy od 15.00 hodin.
Tiskopisy k vyplnění budou rozeslány.
Mgr. Iva Dernerová a kolektiv

Z ČINNOSTI SDH
SDH Černíkovice
Hasičský rok začíná již v lednu, a to výroční valnou
hromadou, na které společně zhodnotíme události roku
minulého a naplánujeme činnost pro rok nadcházející. Sešli
jsme se v kulturním domě 20. ledna v hojném počtu.
Zúčastnili se nejen členové našeho sboru, ale také zástupci
jednotlivých sborů našeho okrsku, okresního výboru, MS
Bělá, TJ Sokol a starostka obce Zdenka Jedlinská.
O rozveselení schůzovní atmosféry se postarali naši nejmenší členové, kteří
vystoupili s pásmem hasičských vtipů a básniček. Celou schůzi jsme završili večeří a
dalším drobným pohoštěním, které nachystaly naše sestry hasičky, kterým tímto
děkujeme.
Jedním bodem VVH bylo i hlasování o přijetí nového člena, a to Silvie
Urbanové. Hlasovaní bylo jednomyslné, a tímto ji vítáme v našich řadách.
Náš sbor byl letos pořadatelem okrskové výroční valné hromady, která se
uskutečnila 24. února v bistru na hřišti. Naši členové se také zúčastnili okresní
výroční valné hromady v Bolehošti.
Bohužel jsme se 1. února rozloučili v obřadní síni v Dobrušce s naším
dlouholetým členem, bratrem a hlavně kamarádem Josefem Chaloupkou, který byl
nositelem věrnostní medaile za 40 let, čestných uznání SDH a OSH, vzorný hasič
třetího stupně, člen výboru našeho sboru a také člen výboru okrsku. Rozloučit se
s ním přišli nejen členové našeho sboru, ale i mnoho bratrů a sester z celého okresu.
A při jeho poslední cestě ho doprovodila i siréna zásahového vozidla Tatra, o které se
mnoho let vzorně staral.
Začátkem února nás zastihla i dobrá zpráva. Do hasičské rodiny Báry a Tomáše
Klapalových přibyla malá Magdalénka. Rodičům i malé přejeme mnoho zdraví a
radosti.
První březnová sobota byla jako každý rok vyhrazena hasičskému bálu. Letošní
termín tak připadl na 3. března. Večerem nás tradičně až do ranních hodin provedla
kapela Pokrok, která hrála písničky k tanci i poslechu a po osmělení návštěvníků také
písničky na přání. Své štěstí jste mohli vyzkoušet v tombole, do které se nám letos
povedlo nashromáždit více než 400 cen. Je to zásluha především přátel našeho sboru
a chtěli bychom tak mnohokrát poděkovat všem, kteří nám darem do tomboly
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přispěli, ať už to jsou firmy, či jednotlivci. Rádi bychom také poděkovali všem, kteří
si zakoupili vstupenku na náš hasičský bál, přestože se nezúčastnili, a přispěli tak na
činnost našeho sboru.
V neděli 4. 3. pomáhali naši členové s organizací a přípravami dětského
karnevalu. Děkujeme všem sestrám a bratrům, kteří se aktivně zapojují do činnosti
našeho sboru a příprav našich akcí.
Výbor SDH Černíkovice

SDH Domašín
1/2018
Rok 2018 je pro náš sbor rokem velmi důležitým, protože v něm oslavíme již
140. výročí jeho ustavení.
Této významné události také věnoval část své zprávy na lednové
výroční valné hromadě bratr starosta
Luděk Pavel. Upřesnil termíny oslav:
budou ve dnech pracovního volna 5. a
6. července a jejich součástí bude
rovněž sraz rodáků. Vyzval zároveň
členy sboru ke zvýšené aktivitě, aby se
vše včas připravilo a potřebné zajistilo.
Ve své zprávě dále obšírněji pojednal o
činnosti sboru v roce 2017, zejména
pořádání okrskové soutěže na Dubině,
která byla rovněž součástí výše
zmíněných oslav. Naše přátele a
příznivce ujistil, že i přes starosti, které
budou se 140. výročím, uspořádáme všechny tradiční společenské akce jako
v předcházejících letech.
Od výroční valné hromady již uplynulo několik týdnů, při nichž výbor na
svých schůzkách upřesňoval scénář oslav, například zajištění hudebních produkcí,
výstavu techniky, výstavu veteránů, konečnou podobu našeho praporu, potřebu
brigádnické činnosti atd. atd.
Věříme, že se i za pomoci sponzorů a obecního úřadu, vše dobře zvládne, aby
občané Domašína, rodáci, naši hosté, široká veřejnost a v neposlední řadě sami
členové sboru byli spokojeni!
Chceme touto cestou rovněž poděkovat našim přátelům z Černíkovic za
pořádání velmi pěkného hasičského bálu, na kterém si byli zatančit a pobavit se
někteří naši členové, samozřejmě s manželkami, v čele s bratrem starostou.
Výbor zároveň zve širokou veřejnost na tradiční Pálení čarodějnic 30. dubna u
naší hasičské zbrojnice.
Ještě dáváme na vědomí, že se náš člen, bratr Petr Holoubek, dožil 55 let. Při
této příležitosti mu velmi děkujeme za činnost, zejména za sponzorování našich akcí
a do dalších let mu přejeme hodně zdraví, štěstí a dobré pohody!
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Závěrem přejeme našim členům, aby přípravy oslav zvládli na výbornou a
všem našim spoluobčanům hodně zdraví a co nejvíce tolik potřebného jarního
sluníčka.
Hasiči SDH Domašín prosí občany, aby po skončení akce Pálení čarodějnic
již nenaváželi ke zbrojnici rostlinný odpad! Prostor potřebujeme mít vyklizený na
oslavy 140. výročí založení sboru.
Děkujeme!
Výbor SDH Domašín

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ BĚLÁ ČERNÍKOVICE
Začátek každého roku je v našem mysliveckém
spolku už tradičně ve znamení velkých příprav
tradičního mysliveckého plesu, ten letošní měl
pořadové číslo 37. Na návštěvníky plesu čekala 20.
ledna bohatá myslivecká tombola, včetně půlnočního
losování o hlavní ceny, v jídelně se podávala
myslivecká kuchyně. O hudební produkci se
postarala skupina Uniduo z Hradce Králové a mezi
přestávky byla zařazena dvě předtančení, kdy
tanečníci Kristián Vit a Kristýna Škardová z taneční školy TAK DANCE KROK
z Hradce Králové předvedli ukázky standardních a latinskoamerických tanců.
Návštěva plesu byla velmi dobrá a my jsme rádi za vaši přízeň. Z tohoto místa
bychom chtěli ještě jednou poděkovat štědrým sponzorům, kteří nám věnovali ceny
do tomboly.
Poslední lednovou sobotu jsme uspořádali v naší honitbě lov na škodnou, při
této příležitosti jsme ulovili jednu lišku.
Druhou akcí, sice ne s tak dlouhou tradicí, kterou jsme uspořádali, byly
zabijačkové hody na naší myslivecké chatě na Proudnici. Na letošní hody jsme si
nechali zabít dva vepře, výroba zabijačkových pochutin trvala celý pátek, přesto
některé výrobky jako kroupy, jitrnice byly rychle prodány. Návštěva této akce
předčila naše očekávání, proto se omlouváme za zdržení při výdeji. Touto akcí se
pokoušíme přiblížit kdysi naprosto běžnou věc na vesnicích - domácí zabijačku.
Letos nám bohužel moc nepřálo počasí, což se podepsalo na přístupové cestě k chatě
i na tom, že se nedalo sedět venku, byť jsme měli zapůjčený teplomet.
Naše bilancování proběhlo na výroční členské schůzi dne 31. března, při němž
členové a pozvaní hosté byli informování o činnosti sdružení v roce 2017 a zároveň
byl předložen plán činnosti na letošní rok.
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Na závěr naší krátké zprávy máme pro příznivce myslivosti pozvánku na
chovatelskou přehlídku trofejí ulovených v honitbách okresu Rychnov nad Kněžnou
za rok 2017. Letos se přehlídka uskuteční v Kulturním domě v Lukavici, a to od 21.
4. do 27. 4. 2018.
Poslední akcí, na kterou si vás dovolujeme v rámci našeho spolku pozvat, jsou
tradiční rybářské závody, které se uskuteční 9. června 2018. Přijďte si buď zarybařit,
nebo alespoň posedět a ochutnat něco z tradiční myslivecké kuchyně. Všichni jste
srdečně zváni.
Výbor MS Bělá

TJ SOKOL ČERNÍKOVICE
Vážení přátelé černíkovického fotbalu, chtěl bych
vás seznámit s novinkami v našem sportu. Jako obvykle
začnu nejmenšími.
Letos jsme začali se soutěžemi nejmladší kategorie
2011 a mladší. Děti hrají ve 3 bez brankáře a v prvním
turnaji už získali první body. Zajímavé je, že většina týmů
je z větších měst, kde mají dostatek dětí, jsme rádi, že se k
nim řadíme, a rádi uvítáme i novice. Trenéry této kategorie
jsou Jan Plašil a Pavel Kopecký.
Problém je s mladší přípravkou (2009-10), kde je jen
málo dětí, proto budou někteří hráči přeřazeni ke starším.
Starší přípravka (2007-8) trénovala celou zimu jak v hale, tak na UT,
zúčastnila se úspěšně i halového turnaje v Rokytnici, má dostatek kvalitních hráčů i
brankáře, zde si slibujeme velkou budoucnost. Trenér Roman Dušek.
Mladší žáci (2005-6) rovněž prošli kvalitní zimní přípravou v hale a na UT, i
oni hráli v turnaj v hale v Rokytnici, prosadit se jim pomáhají hráči Rychnova
ročníku 2006, s nimiž jsou spojeni , a i v této kategorii jsme získali několik nových
posil. Trénuje je Josef Cejpek.
Podařilo se nám také uskutečnit turnaj ml. žáků na naší UT, vítězem se stalo
mužstvo Borohrádku B, naši byli třetí.
Doma jsme pořádali na UT i turnaj starší přípravek, domácí tým vyhrál. Děti
byly dovybaveny sportovním materiálem, dostaly i nové dresy.
V poslední části se budu věnovat mužům. Vzhledem k tomu, že nám odešlo
několik hráčů po sestupu z B třídy na přestup či na hostování, kádr byl
doplněn Radkem Mondíkem z Lípy a 5 ukrajinskými hráči slušné fotbalové kvality
(zaměstnanci Škoda Auto, a.s), všichni jistě pozvednou úroveň hry. Trénovali jsme
v hale (velmi dobře obsazený turnaj Třebeš), na UT i venku od 15.1., účast byla k
naší spokojenosti i přes pracovní směny ve Škodě. Zúčastnili jsme se domácího
zimního turnaje (2. místo) a hlavně dosáhli dobrých výsledků s týmy z vyšších
soutěží (Solnice 3:3, Libchavy 1:1, Častolovice 4:4), dosáhli jsme i prvního
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mistrovského vítězství 4:0 nad Rokytnicí. Těšíme se další zápasy a snažíme se co
nejlépe připravit na další sezonu, abychom znovu bojovali o přední příčky nebo
postup do B třídy a bavili diváky. Nyní jsme na 6. místě.
Závěrem chci popřát pevné zdraví a spokojenost k 70. narozeninám našemu
předsedovi p. Švecovi a k padesátinám šéftrenérovi mládeže p. Cejpkovi.
Děkuji všem, kteří nám pomáhají s mládeží, s přípravou hřiště, obecnímu úřadu
a sponzorům za finanční podporu. Slibuji, že vám budeme předvádět ve všech
kategoriích dobrý fotbal. Navštivte naše zápasy, náš areál a dobře fungující bistro pod
vedením pánů Duška a Voborníka. Všem přeji zdraví a žádné sportovní úrazy.
MUDr. Josef Stodůlka, člen výboru

PROBĚHLÉ AKCE
Novoroční pochod
Již tradičně jsme si šli na Nový rok protáhnout těla pochodem kolem
obce. Letos se sešel opravdu velký počet účastníků – 122 šlapajících, včetně
dětí a 9 kočárků. Dokonce byl překonán i loňský počet. Za přesné spočítání
děkujeme panu Lockerovi. Sraz byl v parčíku před školou, kde byl na zahřátí a
posilněnou připraven teplý punč nebo čaj. Popřáli jsme si do nového roku pevné
zdraví a spokojenost a vyrazili jsme. Za příjemného počasí jsme prošli obcí,
kolem pošty jsme zamířili k černíkovickému rybníku a po stezce podél lesa dále
až na druhý konec obce. Pěkná novoroční procházka byla zakončená v KD u pana
Štěpánka, kde už byla připravena teplá gulášová polévka a špekáčky, které si
děti mohly hned opéct.
Děkujeme účastníkům a těšíme se na další ročník!
Byli jsme v divadle…
V sobotu 10. března jsme se opět vydali do Prahy do divadla. Pro
tentokrát jsme vybrali muzikál Mýdlový princ v divadle Broadway. Jedná se o
muzikál se silnými lidskými příběhy doprovázený známými písničkami od Václava
Neckáře. O tento muzikál byl velký zájem, proto jsme ještě dokupovali další
vstupenky, a jelikož bychom se tak všichni nevešli do autobusu, na cestu do
Prahy jsme využili i obecní 9místní automobil.
Odjezd autobusu byl naplánován na 8.00 hodin ráno, jelikož představení
začínalo už ve 14.00 hodin. Byl krásný jarní den, plný sluníčka, který lákal
k procházce po Praze. Pravidelní účastníci si vždy vymyslí vlastní program a
volný čas využijí dle svých představ.
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Nikdo se v Praze neztratil a ve 14.00 hodin jsme všichni byli na svých
místech v divadle a nedočkavě čekali na začátek představení. Měli jsme krásná
místa v předních řadách a na herce jsme tak koukali opravdu zblízka. V muzikálu
účinkovali Martin Dejdar, Ivana Jirešová, Václav Kopta, Olga Lounová, Denny
Ratajský, Jaromír Nosek a další. Představení bylo opravdu povedené a i podle
ohlasů se všem moc líbilo.
Děkujeme všem zúčastněným, jsme rádi, že nám zachováváte přízeň a
vyrážíte s námi za trochou kultury!
Bc. Klára Stillerová

Z ČERNÍKOVICKÉ KRONIKY – ROKY 1970 - 1973
Navazuji na článek v minulém zpravodaji, kde byly vyjmenovány společenské
organizace v letech 1970 – 1973.
ČSŽ – Český svaz žen sdružuje 35 žen, které se často přičinily o zdárný průběh
akcí pořádaných jak jejich svazem, tak místním národním výborem. K 15. září 1973
bylo otevřeno kadeřnictví v adaptovaných prostorách JZD (u zámku). Bylo zde hodně
brigádnické práce, ženy odpracovaly asi 180 hodin, nyní je kadeřnictví navštěvováno
jak ženami, tak i muži. Mužům se ovšem kadeře nedělají, ti se jen stříhají. Vedoucí
tohoto kadeřnictví je Zdenka Holoubková z Domašína. Jinak pracuje v Rychnově,
sem dochází jen v sobotu.
Dokončuje se též instalace elektrického mandlu, do provozu bude dán až v roce
1974.
Velkou zásluhu mají ženy i na práci při úpravě kulturního domu. Odpracovaly
zde asi 300 brigádnických hodin, většinou to byly úklidové práce. Do vínku si vzaly
návštěvy přestárlých osob v obci, to také činily. Už po čtyři roky se spoluzúčastňují
při oslavě MDD (Mezinárodní den dětí) v parku. Na starost si berou občerstvení dětí,
a to vždy k jejich spokojenosti.
Během této doby ženy uspořádaly kurs vaření pod vedením odborného
kuchařského mistra pana Sobka z Náchoda. Dále byly provedeny dva kursy šití pod
odborným vedením členky Vamberecké krajky. O oba kursy byl velký zájem, vaření
se zúčastnilo asi po 35 osobách, kursu šití po deseti ženách.
V roce 1972 byl svazem žen zorganizován zájezd do pardubického divadla na
„Slováckou princezku“. Herci byli z Karlínského divadla. Asi 30 lidí jelo autobusem
sportovců „Hurvínkem“.
Společně se svazáky uspořádaly ženy pouťovou zábavu v nově upraveném a po
dvouletém uzavření znovu otevřeném kulturním domě. Kulturní a školská komise při
MNV tuto zábavu přidělila složkám, které se ve velké míře podílely na jeho úpravě.
SSM – Svaz mládeže je jedna ze složek, které se velkou měrou zúčastňují na
práci v obci. Po bývalém statku dostali v roce 1970 do vínku při zakládání své
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organizace dřevěnou budovu, která sloužila jako kurník pro slepice. Svazáci se pustili
s velkým elánem do práce a mají z kurníku nádhernou klubovnu. Kdyby
nezasvěcenému někdo řekl, že je to bývalý kurník, neuvěřil by.
Však taky se mezi svazáky dost dlouho říkalo, že se jde do kurníku. Do užívání
byla klubovna dána ještě v témže roce 1970. Mládež se zde scházela k různým
rokováním, nebo jen tak si popovídat a pobavit se.
V roce 1971, 72 i 73 provedli mladí sběr železa v obci. Pokud byla vyhlášena
nějaká brigáda pro obec nebo národní směna Národní fronty vždy se zúčastnili v
hojné míře. Největší počet brigádnických hodin mají na úpravě kulturního domu,
téměř 500 hodin. Za to jim byla přidělena první zábava, společně se Svazem žen –
pouťová jako odměna od MNV. Tato zábava bývá nejvíc navštěvována, a tak finanční
zisk je potom dobrý.
Při zakládání Svazu bylo přihlášeno 9 členů, na konci roku 1973 má 24 členů.
Z řad svazáků se dvě dívky Olga Šťovíčková a Růžena Tomasová věnují nejmladším
dětem, scházejí se pravidelně každý týden.
Za celkovou činnost SSM byli naši svazáci na výroční schůzi odměněni od
okresního výboru SSM festivalovým květem na počest 10. světového festivalu
mládeže a studenstva.
Naši mládežníci se zúčastnili dvou turnajů v mikrokopané, z jednoho si přivezli
pohár a diplom za druhé místo. Že se o práci mladých ví, svědčí i to, že při otevření
klubovny byl jim OV SSM zapůjčen nábytek a část vybavení klubovny.
Tolik o ženách a mládeži, příště o dalších.
Z kroniky vypsal B. Augustin

Z DOMAŠÍNSKÉ KRONIKY – ROK 1960
Tento rok byl převážně mokrý, zima byla velice mírná. Senoseč byla pro špatné
počasí špatná, protáhla se až do konce července. Seno se špatně sušilo, hodně pohnilo
a celkově bylo špatné jakosti.
Podzimní práce byly velmi zpožděny, pro stálé deště byla práce velmi těžká.
Brambor bylo málo, řepy, zvlášť cukrovky (Domašín ji seje asi na 17 ha) zase úroda
nadprůměrná - 350 q. Sklizeň se protáhla až do prosince. Pomáhaly brigády
z továren, u nás hlavně Orlic. strojírny Skuhrov. Ovoce zůstalo pro nedostatek času
nakonec na stromech, za zmínku stojí, že jablka se trhala ještě v prosinci.
Připravuje se výstavba nového kravína, v srpnu se se stavbou započalo. Stavbu
provádí stavební četa JZD Domašín s pomocí Jar. Žida z Lokota.
Významnou událostí se stalo sloučení dosavadní samostatné obce Domašína
s obcí Černíkovice. Samostatnou obcí byl Domašín asi 700 let.
Požárníci v červnu pořádali slavnost na oslavu nově postavené zbrojnice.
Slavnost se odbývala u Pavlů čp. 11 na zahradě, kde byl taky taneční parket.
Slavnosti se zúčastnily školní děti z Černíkovic a Třebešova, vedené svými
učitelkami. Předvedly velmi zdařilé cvičení a hry. Sbor jest vybaven velmi dobře,
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staré auto vyměnil za novější s příplatkem 11 000 Kč.
Vodovod byl prodloužen na horní konec vesnice a vede dále do Černíkovic (do
kravína se vodovod zaváděl až v roce 1961, vykopávku pro vodovod provedl z větší
části bagr, ještě o rok později se téhle vymoženosti dočkali na Dubině).
Karel Jakubec

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Pálení čarodějnic
Datum: 30. 4. 2018
Na pondělí 30. 4. 2018 je v obou obcích naplánováno pálení
čarodějnic, které pořádají dobrovolní hasiči. V Černíkovicích bude
místo upřesněno a v Domašíně proběhne u hasičské zbrojnice.
Rybářský den
Datum: 9. 6. 2018
V sobotu 9. června se uskuteční další tradiční akce, tentokrát si
přijdou na své milovníci rybaření, a nejen ti. Připraveno bude také
výborné občerstvení, převážně z myslivecké kuchyně. Rybářský den
se bude konat na myslivecké chatě na Proudnici.
Dopravní dětský den
Datum: 10. 6. 2018
Na neděli 10. června je připraven dopravní dětský den pro
děti. Od pošty v Černíkovicích se bude startovat (vycházet) od
14.00 do 15.30 hodin, kola a jiné dopravní prostředky nechte
doma, nebudou potřeba. Zajištěno bude také občerstvení a drobné
ceny pro děti. Všichni jste srdečně zváni!
Zájezd do divadla
Datum: 24. 6. 2018
Zveme Vás na zájezd do Prahy do divadla v neděli 24.
června 2018. Vyrazíme na muzikál „Šíleně smutná princezna“
v divadle Studio DVA. V hlavních rolích se představí Berenika
Kohoutová a Jan Cina, dále se můžete těšit na Miroslava
Mejzlíka/Oldřicha Navrátila, Jana Krause, Bohumila Klepla či
Danielu Kolářovou/Annu Šiškovou. Muzikál je vhodný pro děti od
7 let. Už nyní se můžete hlásit v kanceláři obecního úřadu.
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Noční Glóriák
Datum: 29. 6. 2018
Na závěr školního roku pátek 29. června, bude pro děti
připravena stezka odvahy „Noční Glóriák“, která prověří
statečnost dětí a jejich rodičů. Jako každý rok bude sraz
účastníků okolo 19.00 hodiny v parku, kde bude připraveno i
občerstvení. Na stezku se bude samozřejmě vycházet až za
tmy (kolem 22.00 hod).
Oslavy SDH Domašín
Datum: 5. – 6. 7. 2018
Začátkem července se budou konat oslavy 140 let od založení SDH Domašín,
součástí bude i sraz rodáků, výstava techniky, veteránů a mnoho dalšího.
Těšíme se na Vás!!!

TISKOVÁ ZPRÁVA
Firma ŠKODA AUTO, a.s., nás požádala, zda
bychom mohli uveřejňovat její tiskové zprávy. Zde je
tedy jedna z nich.

ŠKODA AUTO nabízí prohlídky závodu v Kvasinách
 Dvouhodinová bezplatná exkurze zavede návštěvníky do svařovny a montáže vozů
 Jedna z nejmodernějších automobilek v Evropě prošla rozsáhlou modernizací a
rozšířením
 Závod v Kvasinách se pyšní bohatou historií, vozy značky ŠKODA se zde vyrábějí
už více než 70 let
Výrobní závod ŠKODA AUTO v Kvasinách je po rozsáhlé modernizaci a
rozšíření otevřen veřejnosti. V průběhu tříměsíční pilotní fáze navštívilo závod již
téměř 900 zájemců. Během dvouhodinové komentované prohlídky mají účastníci
možnost seznámit se s historií i současností závodu. Průvodci je provedou nejen
reprezentačními prostory, ale také svařovnou a konečnou montáží. Exkurze jsou
bezplatné.
„Jsme hrdí na bohatou historii výroby automobilů v Kvasinách, stejně tak
jako na její současnost,“ popisuje Jiří Černý, vedoucí výroby vozů v závodě ŠKODA
AUTO v Kvasinách. „Závodem v Kvasinách proto provázejí návštěvníky naši
zkušení zaměstnanci. Výhodou je, že mají k automobilce osobní vztah a mají o ní co
říci, a to nejen ze současnosti, ale především z její bohaté historie. Průvodcovské
služby tak v tuto chvíli zaštiťuje například pan Bohuslav Čtvrtečka. Pro automobilku
s okřídleným šípem ve znaku pracoval celkem 46 let, a to nejen v Kvasinách, ale i v
Chile, kde se podílel na výrobě modelu OCTAVIA COMBI. Dalším z průvodců je
pan Vladimír Holoubek, zkušený Škodovák, který se více než 50 let věnuje sbírání,
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zaznamenávání a ukládání informací z historie kvasinské automobilky,“ dodal dále
Černý.
Závod v Kvasinách si loni připomněl 70 let od doby, kdy z jeho linky sjel
historicky první vůz značky ŠKODA. Již od roku 1934 byly ve východočeském
výrobním závodě vyráběny automobily, o 13 let později zahájila automobilka
ŠKODA v Kvasinách výrobu vozu ŠKODA SUPERB – již tehdy vlajkovou loď
značky. V následujících letech zde kromě jiného vznikly modely FELICIA (1958 1964), 110 R Coupé (1970 - 80), PICK-UP (1995 - 2001), první a druhá generace
modelu SUPERB, ŠKODA ROOMSTER nebo ŠKODA YETI.
V současné době zažívá závod ŠKODA AUTO v Kvasinách největší
modernizaci a rozšíření ve své historii.
Od roku 2015 investovala společnost ŠKODA AUTO přibližně jedenáct
miliard korun do rozšíření kompetence závodu v Kvasinách pro výrobu vozů SUV.
Kvasinský závod dává práci přes 8 tisícům lidem a patří tak k nejdůležitějším
zaměstnavatelům v regionu. Vyrábějí se zde modely ŠKODA SUPERB, ŠKODA
KODIAQ a od roku 2017 i nejnovější kompaktní SUV ŠKODA KAROQ, které na
začátku ledna letošního roku získalo ocenění Auto roku v ČR od odborné novinářské
poroty. Od roku 2019 bude z výrobní linky v Kvasinách sjíždět také první vůz značky
ŠKODA s elektrickým pohonem. Bude jím ŠKODA SUPERB s plug-in hybridním
hnacím ústrojím.
Během pilotní fáze prohlídek závodu, která probíhala od října do prosince
2017, navštívilo výrobní závod automobilky ve východočeských Kvasinách téměř
900 zájemců ve více než 80 exkurzích. Přibližně dvouhodinová exkurze zavede
návštěvníky do svařovny a montáže vozů.
Prohlídky jsou realizovány prostřednictvím ŠKODA Muzea. Pro zájemce
jsou zdarma a vedle češtiny je možné využít také prohlídku v německém jazyce.
Kapacita prohlídky je omezená na 10 až 15 osob. Konkrétní termín návštěvy si
zájemci mohou rezervovat online na webové stránce ŠKODA Muzea.
Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Tomáš Kotera,
Martina Gillichová,
Vedoucí Komunikace podniku
Tisková mluvčí
T +420 326 811 773
T +420 730 862 526
tomas.kotera@skoda-auto.cz
martina.gillichova@skoda-auto.cz
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ZUBNÍ POHOTOVOST - ROZPIS SLUŽEB
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 – 12.00 hod
datum
07.04.
08.04.
14.04.
15.04.
21.04.
22.04.
28.04.
29.04.
01.05.
05.05.
06.05.
08.05.
12.05.
13.05.
19.05.
20.05.
26.05.
27.05.
02.06.
03.06.
09.06.
10.06.
16.06.
17.06.
23.06.
24.06.
30.06.
01.07.
05.07.
06.07.
07.07.
08.07.
14.07.
15.07.
21.07.
22.07.
28.07.
29.07.

jméno lékaře
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Majer Rostislav
MUDr. Malátková Ludmila
MDDr. Matějková Denisa
MDDr. Motyčka Martin
MDDr. Andělová Jana
MDDr. Havlíček Ondřej
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Ptačovská Eva
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
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Veselská Renata
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MDDr. Andělová Jana
MUDr. Bahník František
MUDr. Beránek Jan
MDDr. Borůvková Veronika
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Handl Jindřich
MDDr. Havlíček Ondřej
MUDr. Havlová Marie
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbáčová Eva

adresa ordinace
Komenského 127 , Opočno
Voříškova 169 , Vamberk
U Stadionu 954 , Rychnov nad Kněžnou
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445 , České Meziříčí
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
Jana Pitry 448, Opočno
Záhumenská 445 , České Meziříčí
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
Masarykova 729 , 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
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí
Jana Pitry 448, Opočno
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
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
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telefon
494 621 665
602 514 715
608 382 500
494 515 696
734 324 600
775 224 093
731 980 112
734 324 600
721 200 244
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
603 933 466
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
494 622 114
494 371 781
721 460 150
731 980 112
494 323 152
494 371 088
494 622 114
494 383 417
494 515 694
494 531 955
734 324 600
739 046 899
494 323 958
494 532 330

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

ČERNÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ - vydává obec Černíkovice.
Náklad – 300 výtisků.
Tisk: Studio eMD, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, www.emd.cz
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