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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významné životní jubileum v prvním čtvrtletí roku 2020 oslavili tito naši
spoluobčané:
50 let
PEKÁČ Roman
Domašín
PROCHÁZKA Roman
Černíkovice
SMOLA Jiří
Černíkovice
ŠAFRÁNKOVÁ Šárka
Černíkovice
ŠEFLOVÁ Milena
Domašín
ZAHRADNÍKOVÁ Š. Pavlína Domašín
55 let
DONÁT Tomáš
ZEVEL Lubor

Černíkovice
Černíkovice

60 let
KRUPKOVÁ Lenka
SLAVÍKOVÁ Pavla
STODŮLKOVÁ Věra
ZVONIČKOVÁ Marta

Černíkovice
Černíkovice
Černíkovice
Černíkovice

65 let
KOBLÁSOVÁ Marie

Černíkovice

70 let
NEHYBOVÁ Jaroslava
OUBRECHT Jiří

Černíkovice
Černíkovice

75 let
HOFFMAN Josef
TROJÁKOVÁ Mária

Černíkovice
Černíkovice

80 let
ZVONIČKOVÁ Marta

Černíkovice

81 let
DUSILOVÁ Olga

Domašín

82 let
BENEŠOVÁ Jaroslava
KOLLEROVÁ Zdeňka

Domašín
Černíkovice

84 let
HLAVÁČEK Josef
VAŠÁTKOVÁ Alena

Domašín
Černíkovice
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89 let
AUGUSTINOVÁ Zdenka

Černíkovice

94 let
PAVLOVÁ Eliška

Domašín 3

K vašemu životnímu jubileu vám přejeme pevné zdraví, spokojenost a osobní
pohodu.
Vítáme nové občánky naší obce:
STEJSKAL Tadeáš
BOBIŠOVÁ Sofie
DOLEŽALOVÁ Alžběta
BURIÁN Martin
KOVAŘÍČEK Ondřej
MACHÁČKOVÁ Tereza
VÍTEČEK Vojtěch
BRANDEJSOVÁ Veronika

Černíkovice
Černíkovice
Domašín
Černíkovice
Černíkovice
Černíkovice
Černíkovice
Černíkovice

prosinec 2019
prosinec 2019
leden 2020
únor 2020
březen 2020
březen 2020
duben 2020
duben 2020

Vážení rodiče, vám i vašemu děťátku přejeme, aby vyrůstalo ve zdraví, lásce a
klidu.
Vzpomínáme na naše zemřelé spoluobčany:
ŠMÍDA Josef
MACHÁŇ Václav

Domašín
Černíkovice

16. 11. 2019 (88 let)
2. 4. 2020 (65 let)

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

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI (SPOZ)
Ve Sboru pro občanské záležitosti došlo ke změnám. Jubilantům již nepřijdou
poblahopřát paní Věra Myšáková a paní Věra Švecová, svoji práci pro SPOZ
ukončily. Tímto jim za jejich dlouholetou činnost velice děkujeme! Nově Vám
k životnímu jubileu popřejí paní Ivana Chaloupková a paní Libuše Kylarová.
Rodiče našich nejmenších, nově narozených občánků,
nebojte, na vaše dětičky jsme nezapomněli. Dle nařízení vlády se
v současném nouzovém stavu nesmí konat žádné slavnostní
obřady. Jakmile toto opatření pomine, vítání občánků se uskuteční
a my vás rádi přivítáme v obřadní síni obecního úřadu.
3

Toto stejné opatření platí i pro osobní blahopřání jubilantům. Až nám situace
dovolí, budeme Vás kontaktovat a členky SPOZ Vás navštíví a přinesou malý dárek.
Děkujeme za pochopení.
Bc. Klára Stillerová

USNESENÍ Č. 12
z veřejného jednání OZ, konaného v pondělí 27. února 2020 ve Společenské
místnosti DPS v Černíkovicích.
Zastupitelstvo Obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání
2. Zprávu starostky obce
3. Hospodaření obce k 31. 12. 2019 a k 31. 1. 2020
4. Rozpočtové patření č. 10
5. Předložené vyúčtování „Dotace z rozpočtu Obce Černíkovice 2019“ (příloha č.
4/us12)
II. Schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 1
2. Vratku ve výši 7.596,- Kč z nevyčerpané Dotace z rozpočtu obce Černíkovice
od Mysliveckého spolku Bělá Černíkovice, Černíkovice 92.
3. A) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Černíkovice na
rok 2020 spolku TJ Sokol Černíkovice, z. s., sídlo Černíkovice 200 ve výši
250.000,- Kč (neinvestiční) a 50.000,- Kč (investiční) a pověřuje starostku
podpisem.
B) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Černíkovice na
rok 2020 Mysliveckému spolku Bělá Černíkovice se sídlem Černíkovice 92,
ve výši 25.000,- Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
C) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Černíkovice na
rok 2020 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Domašín u Rychnova nad
Kněžnou se sídlem Domašín 62 ve výši 35.000,- Kč a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
D) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Černíkovice
na rok 2020 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska-Sbor dobrovolných
hasičů Černíkovice se sídlem Černíkovice 55, ve výši 20.000,- Kč a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
4. Žádost Kultury Rychnov nad Kněžnou, s.r.o., o individuální dotaci poskytnutou
z rozpočtu Obce Černíkovice na rok 2020 a pověřuje starostku podpisem
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih (dokumentů) do
výměnného fondu v rámci regionálních knihovnických služeb.
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5. Investiční záměr s názvem „Černíkovice - Výstavba nové základní školy“
s tím, že obec zabezpečí zdroje na financování spoluúčastí z vlastních zdrojů,
případně úvěrem.
6. Podání žádosti z dotace v rámci výzvy „VPS–228-2 -2020 Podpora rozvoje a
obnovy materiálně technické základny regionálního školství“ na „Černíkovice
- Výstavba nové základní školy“.
7. Cenu dle nabídkového listu na zpracování žádosti o dotaci z Ministerstva
financí ČR a přípravu a organizační zajištění výběrového řízení na akci
„Černíkovice-Výstavba nové základní školy“ a pověřuje starostku podpisem
Příkazní smlouvy s firmou DABONA, s.r.o., Rychnov n. Kněžnou.
8. Plnou moc firmě DABONA, s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou k zastupování u projektu s názvem „Černíkovice-Výstavba nové
základní školy“ a pověřuje starostku podpisem
9. Podání žádosti ŠKODA AUTO, a. s., vnější vztahy, Mladá Boleslav o
finanční podporu projektů pro rok 2020.
10.Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IP-12-2011744/VB/2, Černíkovice, p. č. 62/2- přípojka kNN a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
III. Ukládá starostce
1. Dořešení přístřešku zastávky autobusu směr Lično – Rychnov (jednomodulová
zastávka NINA).
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta

ZPRÁVA STAROSTKY OBCE
Vážení spoluobčané,
s přicházejícím jarem se Vám dostává do rukou první letošní zpravodaj. Česká
republika se ocitla v náročné a zcela neznámé situaci. Celý stát je v nouzovém stavu a
v karanténě. Současná situace je doufám výjimečná, a proto prosím udržujme si
pozitivní mysl a nezapomeňme, že jaro je tady.
První lednovou sobotu se obě obce zapojily do Tříkrálové sbírky, během níž
byla vybrána úctyhodná částka, velké poděkování patří nejen všem koledníkům a
jejich doprovodu, ale i všem občanům za jejich štědrost.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o podání dvou žádostí o dotaci. Již 17. ledna byla
podána žádost na rekonstrukci komunikace z POV Královéhradeckého kraje pod
názvem „Černíkovice-místní komunikace 15 C“ Drážka. Dne 13. března 2020 byla
podána druhá žádost o dotaci, tentokrát na Ministerstvo financí s názvem projektu
„Černíkovice-výstavba nové základní školy“. V současné době ještě nevíme, zda
jsme uspěli či nikoliv.
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Úspěšně se podařilo 28. února 2020 zkolaudovat „Novou autobusovou
zastávku u Pomníku padlých Černíkovice“. Do provozu byla zástupcem krajského
úřadu uvedena až 23. března 2020 (víme, že někteří s těmito termíny mají problém,
ale bohužel skutečnost je taková). Autobusová zastávka ale po dohodě s firmou
AUDIS BUS Rychnov nad Kněžnou fungovala již před těmito termíny. Celkové
náklady na tuto akci byly 990.566,- Kč a z toho 600.000,- jsme obdrželi na základě
žádosti o finanční příspěvek od ŠKODA AUTO, a.s., Mladá Boleslav, vnější vztahy Atraktivita regionu na rok 2019 - téma dopravní bezpečnost. Tímto ještě jednou firmě
ŠKODA AUTO, a.s., děkujeme za spolupráci a finanční podporu.
V plánu na letošní rok bylo rovněž pokácení dřevin - stromů ohrožujících
zdraví a bezpečnost v obci, tento úkol je splněn a na tato místa plánujeme výsadbu
nových dřevin. V březnu proběhla oprava - výměna poškozeného zábradlí v obci
Domašín, firmou MADOS MT, s. r. o., Lupenice. Na měsíc duben je naplánována
přeložka vodovodního řádu v parku před základní školou a vykácení přerostlých
dřevin. Dále jsme požádali firmu AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou o
měření hydrantů v obcích Černíkovice a Domašín. V obecních lesích bylo vysázeno
celkem 10 070 sazenic dubů, buků, borovic, olší, jedlí a javorů. Okolo všech nových
porostů jsou vybudovány oplocenky.
V letošním roce byly podány opět dvě žádosti o finanční podporu od ŠKODA
AUTO, a.s., Mladá Boleslav, vnější vztahy. První žádost se týká dopravní
bezpečnosti – vybudování „Chodníku podél komunikace III/3205“ v obci Domašín,
výše podpory je 520.000,- Kč. Druhá žádost se týká veřejných prostor – jedná se o
nevyužité nebytové prostory v prvním patře OÚ, kde proběhne rekonstrukce a
vybudování nového sociálního zázemí pro mladé hasiče. Výše podpory je 80.000,Kč. S dofinancováním těchto akcí je počítáno v rozpočtu obce pro rok 2020.
Chci vám všem do těchto nelehkých dnů popřát hodně zdraví, sil a naděje. Zdá
se, že tohle všechno budeme ještě potřebovat.
Děkujeme všem, kdo pomáhají
15.3.2020 19:42 - Zdeni, máme tu volné jedny ruce a velmi dobré manažerské
schopnosti…Nevíme, kde se ptát… kdybys ty o něčem věděla… nákupy důchodcům ve
vsi apod. Zjišťujeme smysluplnost bavlněných roušek… pak bychom možná dali
dohromady šicí a distribuční team… kdybys věděla o odbytu roušek… díky Lenka
16.3. Lenko, o roušky máme obrovský zájem, na náklady obce… rozdáme všem
občanům… Zdena
Těmito dvěma sms zprávami začala neuvěřitelná spolupráce mezi manžely
Korečkovými a obecním úřadem… Nevím, jak velký tým švadlenek manželé
Korečkovi oslovili, nevím přesně, kolik roušek tým švadlenek našil a kolik
Korečkovi textilních roušek rozvozili na různá oddělení rychnovské nemocnice, ale
co víme přesně, je, že na naše občany vždy zbylo. Již 17. března jsme rozdali našim
občanům 100 ks textilních roušek, následující den to bylo už 203 ks, 19. března jsme
již byli (i jako obec) trochu velkorysí a přenechali jsme sousedním obcím 80 ks
roušek, 20 roušek jsme předali na LDN Opočno a 40 roušek místním podnikatelům a
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jejich zaměstnancům. V sobotu 21. 3. se začaly objevovat i našité dětské roušky. Po
víkendu jsme měli pro občany k dispozici dalších 188 ks roušek. Je neuvěřitelné,
obdivuhodné a dojemné, jakou vlnu solidarity akce „rouška“ spustila. „Šije celá
země“ parafráze na populární pořad v televizi mluví za vše, snad každá domácnost
v této zemi šila roušky. Nebudu pro jistotu vyjmenovávat všechny, kdo se nejen pro
obec do šití roušek zapojili, nerada bych na někoho zapomněla, ale manžele
Korečkovi zmínit musím. Děkuji-děkujeme všem z celého srdce.
Na stránkách obce, pomocí rozhlasu a na facebooku „Černíkovice RK“ se
občané dozvěděli o možnosti služby zajištění nákupů základních potravin a léků nebo
jen pomoci se zaplacení složenek na poště, vždy (stále) stačí zavolat na obecní úřad.
Obec zakoupila také dezinfekci Desam®OX, kterou jsme rovněž rozvezli do všech
domácností. Celý svět bojuje s nákazou – koronaviru COVID-19, celá země se ze dne
na den ocitla v nouzovém stavu. Opět je na nás všech, jak si s touto situací poradíme.
Není důvod podléhat panice, stačí použít selský rozum. Vláda sice vydala celou řadu
opatření, ale pokud omezíme pohyb na veřejnosti, budeme k sobě tolerantní a
ohleduplní, tak věřím, že vše společně zvládneme.
Zdenka Jedlinská

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Tříkrálová sbírka 2020
Již několik let je v naší obci dobrým zvykem, že se
s novým rokem připojujeme k významné akci – Tříkrálové
sbírce. Letošní Tříkrálová sbírka, pořádaná Farní charitou
Rychnov nad Kněžnou, proběhla ve 36 obcích, kde se
podařilo do 156 zapečetěných pokladniček vybrat
1.025.188 Kč.
Děkujeme
všem
dobrovolníkům,
vedoucím
skupinek, koledníkům a všem, kteří se podíleli na
organizaci a zajištění sbírky. A v neposlední řadě patří velké poděkování i štědrým
dárcům, díky nimž se letos v našich obcích vybralo rekordních 45.142,-Kč (40.182,Kč Černíkovice, 4.960,-Kč Domašín).
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2020 bude použit podle schváleného záměru na
obnovu vybavení Stacionáře sv. Františka pro seniory a lidi s mentálním postižením a
kombinovaným postižením. Dále poputuje pomoc k rodinám s více dětmi ve městě a
regionu, rodinám s postiženým dítětem a rodinám v nouzi. Část výtěžku bude také
poskytnuta na realizaci humanitárních projektů v Indii v oblasti Bangalore-Karnataka
a Belgaum a na pomoc při mimořádných situacích.
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Omezení úředních hodin
V návaznosti na Usnesení Vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č.
215 o přijetí krizového opatření obecní úřad omezuje úřední hodiny pro veřejnost, a
to:
v pondělí 9.00 - 12.00 hodin
ve středu 14.00 - 17.00 hodin.
Platby za odpady a psy nebo stočné provádějte především bezhotovostním způsobem,
a to na účet č. 3844612/0300 (VS: čp.). Děkujeme za pochopení.
Pošta Černíkovice
V období od 23. 3. 2020 do odvolání má pošta v Černíkovicích také dočasnou
změnu hodin pro veřejnost:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

12:30 - 14:30
08:00 - 10:00
12:30 - 14:30
08:00 - 10:00
08:00 - 10:00

Další dočasné změny – platí do odvolání
• bohoslužby v kostele Povýšení sv. Kříže se nekonají
• knihovna v Černíkovicích je uzavřená
• sběrný dvůr v Solnici je pro veřejnost uzavřen
• MUDr. I. Klícha má zrušené odpolední ordinační hodiny, návštěva po
předchozí telefonní domluvě v době 9.00 – 12.00 hod
Dezinfekce
Obec Černíkovice má stále k dispozici alkoholovou
dezinfekce Anti-COVID od společnosti Čepro. Dezinfekce je
určená jak na ruce, tak i na povrchy. Pokud budete mít o dezinfekci
zájem, navštivte výdejní okénko na obecním úřadě a do vlastní
přinesené lahvičky vám dezinfekci nalijeme.
Mobilní aplikace V OBRAZE
Chcete být snadno a rychle informováni o aktuálním
dění v obci? Proto pro vás máme mobilní aplikaci do vašeho
chytrého telefonu. Aplikace vám přináší přehled aktualit z
webu naší obce, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte
se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie
nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce. Do aplikace se
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nemusíte registrovat, neposkytujete žádná osobní data.
Co k aktivaci aplikace potřebujete?
• mít chytrý telefon nebo tablet s operačním systémem Android či iOS
• přístup na internet
• místo v úložišti telefonu cca 13 MB
Aplikaci si můžete stáhnout načtením QR kódu na našich webových stránkách
nebo ve vašem Google play či App Store.
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.
2020. Tento den byl splatný i poplatek ze psů (100,-Kč za
jednoho, 200,-Kč za druhého a dalšího psa). Poplatky můžete uhradit bezhotovostně
na účet č. 3844612/0300, do variabilního symbolu uveďte vaše číslo popisné.
V letošním roce se sběr nebezpečných odpadů a
elektroodpadu uskuteční v úterý 12. 5. 2020. 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 22. – 24. 5. 2020 proběhne sběr
velkoobjemového odpadu. V obci budou přistaveny
kontejnery, do kterých můžete tento odpad odložit.
Můžete zde uložit matrace, nepotřebné hadry, boty,
koberce. Do těchto kontejnerů nepatří recyklovatelné
suroviny (železo, sklo, papír, pneumatiky, elektrické
spotřebiče). 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.
Letos základní škola NEBUDE sbírat starý papír, proto se toho mimořádně
ujme obecní úřad. Mimořádný sběr papíru proběhne v pondělí 20. 4. od 9.00 do 17.00
hodin a v úterý 21. 4. od 9.00 do 14.00 hodin. Kontejner na papír bude přistavený na
novém parkovišti u obecního úřadu (za bránou).
V současné mimořádné situaci může dojít ke změnám ve svozech těchto
odpadů. O všech změnách vás budeme informovat.
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AQUA SERVIS zavádí zálohy na vodné a stočné
V minulém roce jsme vás informovali o tom, že firma AQUA SERVIS zavádí
zálohy na vodné a stočné z důvodu rovnoměrného rozložení plateb. Firma postupně
také přistoupí na snižování odečtů až na 1x ročně, proto je dobré si zálohy zavést,
nebudete tak muset počítat s jednorázovou finanční zátěží.
Do schránek jste už dostali formulář – přistoupení k zálohám a také formulář
k aktualizaci smluv. Vyplněné formuláře i nadále můžete odevzdávat v kanceláři
Obecního úřadu Černíkovice, kde si je pracovník AQUA SERVIS vyzvedává.
Bc. Klára Stillerová

OCHRANA OBYVATELSTVA
V minulém zpravodaji jsme začali s informacemi
obyvatelstva, ve kterých budeme ještě pokračovat.

z oblasti ochrany

JAK JE ZAJIŠTĚNA OCHRANA OBYVATEL V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ?
Ukrytí obyvatelstva
I v době míru může vzniknout situace (např. při
úniku nebezpečných látek do ovzduší v důsledku havárie
v chemickém provozu), kdy je nezbytné okamžitě se
chránit ukrytím. V takovém případě se využívají
především improvizované úkryty, kterými mohou být
obytné domy, škola, úřady, obchody, kino apod.
Samozřejmě v takovém úkrytu je potřebné provést dílčí
úpravy, jako je zavření a utěsnění oken a dveří, vypnutí
ventilátorů. Takovým způsobem se lze chránit i před
prudkou bouří či vichřicí.
Z dob minulých jsou ještě na území České
republiky stálé úkryty, které byly koncipovány jako ochrana před nebezpečím války,
např. při radiačním útoku. Vzhledem ke stáří a časové náročnosti zprovoznění se tyto
úkryty při úniku nebezpečných látek nevyužívají.
Evakuace
Evakuace je přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického
zařízení a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do
bezpečných míst, kde je pro evakuované obyvatelstvo zajištěno náhradní ubytování a
stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.
Vztahuje se na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s
výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace
nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost. Přednostně se evakuace plánuje
pro děti do 15 let, pacienty ve zdravotnických zařízeních, osoby umístěné v
sociálních zařízeních, osoby zdravotně postižené a doprovod uvedených osob.
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O způsobu provedení evakuace se dozvíte z vysílání Českého rozhlasu, České
televize nebo z místního veřejného rozhlasu. Přepravu osob ze zdravotnických a
sociálních zařízení, škol apod. řídí personál příslušného zařízení dle evakuačních
plánů.

Evakuace Centra sociální péče Žamberk

Evakuační autobus HZS Pardubického kraje

Evakuační zavazadlo
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ nutného opuštění bytu v
důsledku mimořádné události nebo nařízené evakuace. Měli bychom jej mít
připravené pro každého člena rodiny, přihlížíme přitom ke specifickým osobním
potřebám jeho uživatele. Zvláštní pozornost vyžaduje příprava evakuačního
zavazadla pro děti. Doporučená váha evakuačního zavazadla je pro dospělé 25 kg a
pro děti do 10 kg.
Obsah evakuačního zavazadla:
• základní trvanlivé potraviny, nejlépe konzervy, balený chléb a hlavně pitná
voda,
• předměty denní potřeby, jídelní miska a příbor,
• osobní doklady, peníze, cennosti, pojistné smlouvy,
• přenosné rádio s rezervními bateriemi,
• toaletní a hygienické potřeby,
• léky, svítilna,
• náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnka, přikrývka nebo spací pytel,
• kapesní nůž, zápalky, další drobnosti.

Evakuační
zavazadlo
označte
visačkou se jménem a adresou.
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Nouzové přežití obyvatelstva
Nouzové přežití jako jeden z úkolů ochrany obyvatelstva je opatření následující
ve většině případů po evakuaci. Rozumíme jím základní opatření pro zabezpečení
životních potřeb obyvatelstva postiženého následky mimořádných událostí nebo
krizových situací.
Patří k nim:
• nouzové ubytování
• nouzové zásobování potravinami
• nouzové zásobování pitnou vodou
• poskytování základních služeb obyvatelstvu
• nouzové zásobování elektrickou energií
V případě vzniku závažné mimořádné události se v rámci těchto opatření
počítá i s humanitární pomocí od nadací či občanských sdružení a solidárními akcemi
od nepostiženého obyvatelstva. Pro komplexnější rychlou humanitární pomoc lze
využít i tzv. kontejnery nouzového přežití.

Kontejner nouzového přežití

Stan pro nouzové přežití
Zdroj: Příručka pro občany
Bc. Klára Stillerová

ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ ČERNÍKOVICE
10. 3. 2020 nás při běžném vyučování zastihla tato zpráva:
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol
Opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní přítomnost při vzdělávání
nebo studiu. Opatření se týká všech žáků a studentů. Netýká se osobní přítomnosti
zaměstnanců ve školách a školských zařízení. Opatření platí do odvolání. Přestože se
opatření výslovně netýká mateřských škol a lesních mateřských škol, doporučujeme
zvážit omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.
V součinnosti se zřizovatelem Obcí Černíkovice bylo rozhodnuto o uzavření
Mateřské školy Černíkovice 195, 517 04 Černíkovice s účinností od 19. března 2020
do odvolání.
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Co to pro nás znamená…
Snažili jsme se hledat řešení vzniklé situace, která je obtížná jak pro rodiče a
děti, tak i pro nás. Je nám jasné, že ne všichni se mohou věnovat domácí výuce
několik hodin, a my nemáme moc možností, jak rodičům ulehčit. Společně jsme se
snažili hledat optimální systém, jak dětem i rodičům pomáhat.
Je jasné, že dlouhodobé znemožnění školní výuky bude mít své následky, ale
přináší i nové možnosti – učení se režimu, práci s textem, samostudiu a samostatnosti
(samozřejmě s ohledem na věk dětí), a i šanci na hezky strávené společné chvíle s
dětmi.
Připravujeme dětem studijní materiály a rodičům návod, jak s dětmi pracovat.
Jsme k dispozici k osobním konzultacím i na telefonu. Učíme se, jak nastalou situaci
co nejlépe řešit.
Máme všichni – ač nedobrovolně – možnost vyzkoušet si něco nového.
Děkujeme rodičům za jejich obětavou a náročnou spolupráci.
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ
Upozorňujeme rodiče, že zápis dětí do 1. ročníku ZŠ v Černíkovicích se
koná ve čtvrtek 16. 4. 2020. Zápis letos proběhne vzhledem k „Mimořádným
opatřením“ bez dětí. Vyplněné tiskopisy přineste osobně do ZŠ, nebo je můžete
vhodit do schránky u vchodových dveří. Děkujeme!
Informace a tiskopisy dostanete v MŠ nebo v ZŠ.
Zápis do MŠ proběhne stejným způsobem 6. 5. 2020.
Předškoláci ve škole
27. 1. přišlo do naší školy více žáků
než
obvykle.
Navštívilo
nás
12
předškoláčků z MŠ. Přišli se podívat na své
bývalé kamarády a prohlédnout si jejich
novou třídu. Školáci se rádi pochlubili vším,
co se ve škole naučili. Četli ze Slabikáře,
psali nové písmeno R a řešili další úkoly.
Bylo to hezké setkání a těšíme se na vás do
1. třídy.
Bubnování a muzikoterapie
Netradiční hudební výchovu jsme si
užili v úterý 14. 1. 2020. Naši školu navštívil
hudebník a muzikoterapeut Mgr. Michal
Štursa, který dětem představil různé hudební
nástroje z celého světa. Hudebním ukázkám
děti spontánně tleskaly a užívaly si vlastní hru
na všechny předvedené nástroje. Zazněla
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indiánská flétna, kalimba, tibetské mísy, činelky a zvonky, zvonkohry Koshi, djembe
a šamanské bubny. Po krátkém nácviku společného bubnování jsme zvládli s naším
lektorem hudební vystoupení ve stylu indiánské hudby.
Soptíkovo lyžování
Od 17. 2. do 21. 2. 2020 se 21 žáků ze
školy a 8 dětí ze školky zúčastnilo kurzu
Soptíkovo lyžování ve Skiareálu Olešnice v
Orlických horách. I když byl sníh jen na
sjezdovce, výcvik splnil svůj účel. Děti se
naučily sjet kopec a zdatnější lyžaři si pěkně
zalyžovali. Děkujeme instruktorům za
trpělivost a počasí za to, že nás až tak moc
nepotrápilo.
Karlovarský Skřivánek
V pondělí 17. 2. 2020 proběhlo v Novém Městě nad Metují oblastní kolo
pěvecké soutěže Karlovarský Skřivánek 2020. Dle pravidel soutěže musí zaznít píseň
lidová a umělá. Děti z naší školy se zúčastnily
soutěže v kategorii A1 (děti nestudující zpěv) a
děti v kategorii A2 (děti studující zpěv v ZUŠ).
Naše holčičky - Ema Patzenhauer získala 1. místo
a okouzlila písní - Vyletěla holubička a písní s
hudebním podkladem - Babičko, nauč mě
charleston, kde v mezihře pletla svetr ... a skvěle!
Anička Dynterová získala 3. místo v této kategorii
s písněmi Koulelo se, koulelo a písní Teče voda,
teče. Ve druhé kategorii bylo přihlášeno 22 dětí,
které studují zpěv ZUŠ. Naše děti zabodovaly!!!
Terezka Dynterová s písněmi A ja taka dzivočka a
pohádkovou písní Hádej od Ondřeje Brzobohatého
svým
příjemným
vystoupením
pohladila
(vybojovala 2. místo) a Martin Dušek s písněmi Čí
je děvče a O šípkových růžích rozněžnil sál - získal 3. místo!!! Do soutěže jsme
přihlásily 4 děti a všechny se umístily na předních místech!!! Děkuji Vám za píli,
snahu a za výbornou reprezentaci naší školy v Černíkovicích. Jste šikulky!!!
Rychnovský zvoneček
Každoroční přehlídka dětských recitátorů proběhla v pátek 21. 2. 2020 v
rychnovském Déčku. Před tříčlennou odbornou porotou vystoupily děti z několika
škol našeho okresu ve třech kategoriích (I. žáci 1. – 3. ročníku, II. žáci 4. – 5. ročníku
a III. žáci 2. stupně ZŠ).
14

Všichni účastníci přehlídky si v příjemné atmosféře mohli porovnat své výkony
s ostatními a o přestávce si popovídat o tom, jak vzniká kniha s ilustrátorem Radkem
Štíchou, jedním z autorů právě vycházející knihy pro děti Nártoun Olin.
Černíkovické děti nám opět udělaly velkou radost. V I. kategorii byl jedním ze čtyř
oceněných recitátorů Štěpán Plíštil, žák 2. ročníku (z celkového počtu 13 účastníků).
Velká pochvala za pěkné vystoupení náleží i Davidovi Otmanovi ze 2. ročníku,
kterého však potrápila tréma. Ve II. kategorii soutěžilo 17 dětí, porota opět ocenila
čtyři žáky, z toho byli dva z naší školy! Těmito úspěšnými recitátory jsou Jakub
Donát ze 4. ročníku a páťačka Adéla Šitinová.
Děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy!
Vesmír na dosah ruky
Ve středu 4. 3. 2020 jsme se v rámci akcí
pořádaných ŠKODA
AUTO zúčastnili
výukového programu mobilního planetária ve
Společenském
domě
v
Solnici.
Díky moderní 3D technologii a kulovitému
stanu si děti udělaly výlet do vesmíru. Mladší děti
s animovanými zvířecími průvodci, starší s
odborným komentářem a doplňujícím průvodním
slovem odborníka.
Podívali jsme se zblízka na některé ze
sousedních planet, zvenku na naši galaxii, na
barevnou krásu mlhovin, prošli jsme se s
kosmonauty po povrchu Měsíce, viděli jsme
starty a lety několika kosmických lodí, byli jsme
hosty v orbitální stanici.
V dílničkách jsme si vytvořili model Sluneční soustavy a foukací raketu.
Plavecký výcvik v Dobrušce
Od čtvrtka 5. 3. 2020 se všichni žáci ZŠ a předškoláci měli účastnit plaveckého
výcviku v Dobrušce – 10 lekcí po 90 min. Bohužel, vše je jinak a my nevíme, zda
v letošním školním roce plavání dokončíme. A to se týká i mnoha dalších
naplánovaných akcí.
Karneval
Poslední víkend před uzavřením školy jsme stihli zorganizovat náš tradiční
dětský karneval. Jako vždy jsme si ho pěkně užili. Děkujeme všem za pomoc a za
pěkné ceny do tomboly.
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A teď to nejdůležitější:
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.
Mgr. Iva Dernerová

Z ČINNOSTI SDH
Příchod nového roku je spojen s bilancováním. Náš sbor zhodnotil svoji
činnost za loňský rok na volební valné hromadě 25. ledna v bistru Na Hřišti. Přivítali

jsme zde také zástupce jednotlivých sborů našeho okrsku, okresního výboru, MS
Bělá, TJ Sokol a starostku obce Zdenku Jedlinskou. Naplánovali jsme činnost pro
letošní rok, který je pro nás půlkulatým výročím 135 let od založení sboru. Letošní
rok je také rokem volebním a byl zvolen nový výbor - starosta: Josef Šitina, náměstek
starosty: Zdeněk Šitina st., velitel: Zdeněk Šitina ml., zástupce velitele: Tomáš Klár,
jednatel: Petr Dusbaba, referent materiálně technický: Ludvík Charvát, pokladník: Jiří
Hovorka, vedoucí mládeže: Markéta Štěpánková, organizační referent: Tomáš
Klapal, referentka žen: Irena Čeplová, kronikář: Barbora Klapalová, revizor: Michal
Zeman, referent ochrany obyvatelstva sboru: Kristýna Vodrážková, členové výboru:
Viktor Štěpánek a Josef Šanta.
Schůzi tradičně zpříjemnilo vystoupení mladých hasičů, promítání fotek z
uskutečněných akcí a soutěží a v neposlední řadě sladké dobroty přichystané našimi
hasičkami.
Členové našeho sboru se účastnili valné hromady okrsku v Třebešově. Okresní
shromáždění bylo kvůli současné situaci zrušeno.
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Mladí hasiči se 15. 2 zúčastnili Dopoledne plného her s plněním Odznaků
odbornosti, které se konalo v Solnici.
První březnovou sobotu jsme uspořádali Hasičský bál. Večerem nás tradičně
provázela skupina Pokrok. Účast
byla velice dobrá a o zábavu nebyla
nouze. Své štěstí jste mohli
vyzkoušet v tombole. Letos se nám
podařilo
shromáždit
bohatou
tombolu s více než 400 cenami. Je
to zásluha především přátel našeho
sboru, a chtěli bychom tak
mnohokrát poděkovat všem, kteří
nám darem do tomboly přispěli, ať
už to jsou firmy, či jednotlivci.
Rádi bychom také poděkovali všem, kteří si zakoupili vstupenku na náš Hasičský bál
přesto, že se nezúčastnili, a přispěli tak na činnost našeho sboru.
Naše mládež se také tento den zúčastnila soutěže Provozská uzlovka. Starší se
umístili na 7. místě, mladší družstvo na 12. místě.
V neděli 8. března pomáhali naši členové s organizací a přípravami dětského
karnevalu. Mladí hasiči nakreslili obrázky do soutěže „Požární ochrana očima dětí“,
ve které náš sbor loni nasbíral spoustu úspěchů. Přejeme dětem, aby letos také uspěli.
Termín pro odevzdání byl zatím kvůli vyhlášené karanténě odložen.
Přejeme všem občanům pevné zdraví a těšíme se na brzké setkání na některé z
našich plánovaných akcí.
Výbor SDH Černíkovice

SDH Domašín
1/2020
Na počátku každého roku zahajujeme naši činnost výroční valnou hromadou a
nejinak tomu bylo i v tom letošním, z dnešního pohledu podivném, roce 2020. 18.
ledna jsme se v naší klubovně sešli společně s pozvanými hosty – paní starostkou
Zdenkou Jedlinskou, zástupcem OSH bratrem Josefem Šitinou, starostou okrsku č. 7
bratrem Janem Hartmanem a zástupci dalších sborů okrsku – abychom si vyslechli
výroční zprávu našeho bratra starosty Luďka Pavla. Ten nás podrobně seznámil
s činností sboru v roce 2019 a lze jen souhlasit s jeho hodnocením, že tento rok byl
pro SDH Domašín úspěšný. Výbornou zprávou je i to, že do sboru vstoupili dva
mladíci: Stanislav Lemfeld junior a Matěj Šimerda. Členství ve sboru také konečně
přijaly dvě dámy, bez jejichž pomoci si naše akce již dlouho nedovedeme představit,
dnes již naše sestry: Dáša Pekáčová a Marie Pavlová.
Vzhledem k tomu, že stávajícímu výboru skončilo 5leté volební období, bratr
Pavel připomněl hlavní události v životě našeho SDH od roku 2015, především
okrskovou soutěž na Dubině a oslavy 140 let od založení sboru. Závěrem zprávy
poděkoval končícímu výboru za práci, poděkoval všem aktivním členům za činnost,
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zde pochválil bratry Romana Pekáče a Josefa Hovorku, poděkoval za pomoc našim
sponzorům, především obecnímu zastupitelstvu a paní starostce Jedlinské.
Po přečtení dalších zpráv byl na programu jednání další důležitý bod: volba
nového výboru našeho SDH. Ten byl částečně rekonstruován a byl zvolen v tomto
složení:
Pavel Luděk
Pekáč Roman
Krištuf Jaroslav
Šimerda Martin
Trebatická Alice
Lemfeld Stanislav
Hovorka Josef
Trebatický Štefan
Hubálek Roman
Jakubec Karel
Šmída Josef
Danda Petr

starosta
hospodář a náměstek starosty
velitel
strojník
preventiva
člen
člen
člen
člen
člen – kronikář
člen
revizor a velitel soutěžního družstva

Novému výboru přejeme co nejvíce zdaru při jeho práci. Po diskuzích a
přečtení usnesení výročka pokračovala občerstvením a družnou zábavou.
Ve zmíněném usnesení bylo výboru uloženo pořádání všech tradičních akcí
jako v minulých letech. V současné době výbor stojí tedy před problémem, co
s pálením čarodějnic. Z důvodu šíření infekce koronaviru je vyhlášen nouzový stav a
i my se musíme a chceme z toho vyplývajícími zákazy a příkazy řídit. Nebude-li
tento stav k 30. 4. odvolán, nemůže se akce konat. Spoluobčany budeme o dané
situaci informovat i prostřednictvím obecního rozhlasu. Budeme se potom muset
poradit, možná i s obecním úřadem, co provedeme s tou velkou hromadou roští za
pergolou. To je tedy aktuální úkol pro nový výbor.
V naší zprávě chceme také poděkovat našim kamarádům z Černíkovic za
uspořádání velmi pěkného Hasičského bálu, na kterém si byli někteří naši členové
zatančit.
Chceme rovněž dát na vědomí, že máme ve sboru dva nové padesátníky –
bratry Romana Pekáče a Daniela Hodka. Oběma děkujeme za jejich aktivní činnost a
práci pro sbor a do dalších let jim přejeme co nejvíce zdraví a štěstí a také dostatek
elánu do další činnosti ve sboru.
Závěrem přejeme našim členům, jejich rodinám a všem spoluobčanům,
abychom společně současnou nepříjemnou situaci úspěšně přečkali, aby se nám co
nejdříve objevilo to pomyslné světlo na konci tunelu, a mohli jsme se tak v klidu
radovat z jarního sluníčka.
Výbor SDH Domašín
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MYSLIVECKÝ SPOLEK BĚLÁ ČERNÍKOVICE
Nejdříve bychom chtěli všem čtenářům a
občanům Černíkovického zpravodaje popřát hodně
zdraví, spokojenosti, pracovních úspěchů v roce
2020.
Skončila sezóna honů a pro myslivce začala
starost o přikrmování spárkaté zvěře, podávání soli
do slanisek a léčení parazitů u srnčí zvěře, ale také
krmení pernaté zvěře a drobného ptactva, kterého
velmi ubývá. Dělají se naháňky na škodnou, hlavně
na lišky, kterých je všude přemnoženo. Loví se také kuna lesní a skalní. Též se loví
zvěř černá, která se už přibližuje v noci k obydlím a rozrývá louky, ale i zahrady a
parky. Zvěři srnčí je třeba dopřát klid a zbytečně ji nevyhánět ze svých obvyklých
stanovišť. Jak můžeme pozorovat, srnci nasazují nové parůžky, u srn se probouzí
zárodky nového života. Provádí se sčítání veškeré normované zvěře a podle toho se
tvoří plány chovu a lovu na příští loveckou sezónu, t j. od 1. dubna 2020 do 1. dubna
2021.
Myslivecké spolky konají výroční schůze, kde se bilancuje práce za uplynulý
rok, a plánuje, co je třeba udělat v roce následujícím. Dne 14. března OMS Rychnov
nad Kněžnou měl pořádat okresní přehlídku loveckých trofejí v Kulturním domě v
Tutlekách. Vzhledem k vládou nařízeným opatřením se nekonala.
Minulý rok byl pro náš myslivecký spolek poměrně úspěšný jak po stránce
kulturní, tak po stránce lovecké. Podařilo se nám ulovit mimo jiné 3 kusy dančí zvěře
a 1 muflona. Vydařilo se několik akcí pro veřejnost, myslíme si, že si na své přišly i
děti při nočním lovu ryb s přespáním na chatě. Přispěli jsme jim také na ceny na
dětský karneval. Několikrát naši chatu navštívila i základní škola. Velice rádi
přivítáme děti i v tomto roce 2020. Připravujeme opět Myslivecký den spojený s
chytáním ryb v červnu na našem rybníčku.
Jinak můžeme koncem února a v březnu pozorovat přílet špačků, skřivanů,
čejek a divokých holubů. Na rybníku se objevili racci a na obloze jsou vidět divoké
husy táhnoucí na sever ze svých zimovišť. Jaro se blíží a příroda se probouzí.
MS „Bělá“ Černíkovice

TJ SOKOL ČERNÍKOVICE
Vážení příznivci černíkovické kopané!
V dnešním obtížném období vás chci seznámit s děním ve
fotbalovém klubu.
A tým trénoval od 20. ledna s celkem slušnou účastí,
zúčastnili jsme se zimního turnaje s dobrými výsledky (dorost
Libchavy 10:2, Borohrádek 6:2, Doudleby 3:3, Voděrady 7:0) a
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těšili se na novou sezónu. Byla připravena i dvě přípravná utkání na travnatém hřišti,
ta se ale kvůli nařízením vlády už neuskutečnila. Jediný nový hráč je David Hanuš ze
Solnice. Měli jsme nyní hrát už první soutěžní utkání s Kosteleckou Lhotou, bohužel
soutěž je pozastavena a nikdo neví, zda se bude pokračovat, jestli se bude postupovat
a sestupovat, jistě pro nesehranost utrpí i kvalita okresního fotbalu. Tým A je na 4.
místě s 29 body, stále jsou i postupové ambice.
Kádr týmu hrající zimní ligu:
Křoustek - Pavel, Mondík, Víteček, Kopecký /Kravetz/ - Vašata Matěj, Plašil
/Orlov/, Stodůlka /Kučera/, Hanuš Jakub - Hanuš David, Vašata Marek. Gólman
Zahradník je dlouhodobě nemocen, Kotevych odešel domů na Ukrajinu, Šenkýř
přestal trénovat.
Zdraví je ale jiná hodnota, fotbal je jen zábava, i když jsme společně s
fanoušky natěšení. V TV to není ono, virtuální fotbal má asi budoucnost, reálná derby
mají ale jinou "šťávu".
Žáci i hráči přípravek trénovali bez přestání prakticky celou zimu na UT, přijali
pozvání do několika turnajů (Rokytnice, Rychnov) s velmi dobrými výsledky. Naši
nejmladší reprezentanti (předpřípravka) se kvalifikovali koncem února do finálového
turnaje, ten se však neuskutečnil.
Začíná se vyplácet dobrá práce s dětmi, není daleko doba, kdy se někteří
prosadí snad i ve věhlasných klubech. Hráči, kteří zůstanou "doma", jistě zkvalitní
stárnoucí kádr A týmu, bude se opět na co dívat. Obdiv a dík zaslouží rodiče i trenéři.
Opět se obracím na rodiče, jejichž děti by chtěli začít hrát fotbal, najděte doménu
www.fotbalcerníkovice.cz.
Klub v nynějším trudném období, kdy je zakázáno trénovat, vyhlásil soutěž o
nejhezčí fotbalovou roušku (najdete také na výše uvedeném webu), můžete se podívat
a zkusit poznat své ratolesti, asi tam překvapivě není žádný sparťan!
Na výroční členské schůzi byl zvolen nový výbor, novým předsedou je
pan Roman Dušek, ostatní i nově kooptované členy najdete také na internetu.
Děkujeme za práci odcházejícímu předsedovi p. Švecovi a přejeme mu pevné zdraví.
Je v plánu zakoupit nový zahradní traktor na údržbu hřiště, máme již přislíben
finanční příspěvek z obce a od sponzorů, tímto všem děkuji. Předběžně nám byla
slíbena i podpora z fy Škoda na přestavbu kabin, vzhledem k zastavení práce pro
pandemii ovšem nevíme, zda budou vůbec nějaké volné finanční prostředky. Kabiny
budeme muset ale stejně alespoň opravit. Hřiště je nyní připraveno na sezónu, jestli
ovšem nějaká bude, kvalitní vybavení mají všechny týmy.
Jistě jste se také zúčastnili zabijačkových hodů, příprava byla náročná, všem
pomocníkům, obsluhujícím i vedoucímu řezníkovi panu Šedivému patří dík za práci,
akce se všem líbila.
Závěrem chci všem poděkovat za spolupráci, všem přeji pevné zdraví, dětem
žádné problémy po návratu do školy, rodičům zachování dobrého zaměstnání a všem
nám ukončení pandemie a tohoto i fotbalového "polovězení".
MUDr. Josef Stodůlka, člen výboru
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PROBĚHLÉ AKCE
Novoroční pochod
Velmi nás těší zájem občanů o tento již tradiční „Novoroční pochod“,
který je jistě příjemným osvěžením
nejen pro tělo, ale i mysl … letošní
první akce byla jiná, od prvního ročníku
probíhal vždy přípitek v parčíku u
školy, ale letos došlo ke změně, se
kterou
nepočítal
ani
zkušený
kameraman, pan Locker, a očekával
účastníky na již tradičním místě.
Chtěli jsme se pochlubit novou
autobusovou zastávkou, která byla
vybudována na druhém konci obce u
pomníku. K našemu velkému překvapení
dorazil neskutečný počet příznivců
tohoto výšlapu, a to 153. Po již
tradičním kalíšku teplého punče a přání
do nadcházejícího roku, se všichni
mohli vydat na cestu. Trasa tentokrát vedla zpět obcí Černíkovice a po
„spojovačce“ do sousedního Domašína. Výborné občerstvení pro nás připravili
domašínští hasiči, pro ně to byla trochu zatěžkávací zkouška, ale obstáli na
jedničku. Do hasičárny dorazilo „pouhých“ 123 účastníků. Menu se nezměnilo.
Po výborné polévce si každý mohl opéci špekáček. Akce se opět vydařila,
poslední účastníci odcházeli, jak už to v Domašíně bývá až za tmy. Ještě jednou
Domašínským děkujeme.
Zdenka Jedlinská

Z ČERNÍKOVICKÉ KRONIKY – ROK 1974
V minulém roce zemřel pan Bořivoj Augustin, náš dlouholetý kronikář. Psaní
Kroniky obce Černíkovice se poté ujala paní Mgr. Pavlína Školníková, za což jsme
velice rádi, a přejeme jí hodně zdaru v tomto nelehkém úkolu. Zde vám přináší svůj
první výpis z kroniky.
JZD Rudý říjen
Vzpomínání na rok 1974 začneme hned 1. ledna 1974, to je totiž úřední den
vzniku Jednotného zemědělského družstva Rudý říjen. A protože mezi občany našich
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obcí je spousta pamětníků této události, dovolte mi zabývat se hospodařením družstva
podrobněji.
Tímto dnem se totiž sloučila družstva obcí Solnice, Libel, Domašín a
Černíkovice, a družstvo tak začalo hospodařit na 1 268 ha zemědělské půdy. Podle
záznamu v kronice se dále dozvídáme, že v JZD pracovalo 233 osob, pokud
připočítáme i důchodce, dostaneme se na číslo 317 osob.
Na polích se pěstovaly hlavně obiloviny, a to na 550 ha, dalšími plodinami
byly cukrovka (70 ha), řepka (50 ha), domašínská jablka (15 ha), jahody (8 ha) a
kukuřice (100 ha).
JZD Rudý říjen chová 500 ks dojnic na třech místech (Černíkovice, Domašín,
Libel) a dodává 1 400 000 l mléka za rok. Zároveň dodává 3 200 q hovězího a
vepřového masa.
Rok 1974 však zemědělcům nepřál, co se týkalo počasí, celý rok je poměrně
chladno a hlavně deštivo. Problémem se stává sušení trávy, a tak JZD musí využít i
novou sušičku, která byla postavena ve spolupráci s JZD Lično, poblíž křižovatky
mezi Ličnem a Černíkovicemi.
Nedaří se sklidit ani obilí, moderní technika se nedostala do polí, a proto na
mnoha místech přišly na řadu zase staré dobré kosy. Díky tomu klesly výnosy.
Kronika uvádí v roce 1974 průměrný výnos 35,6 q z ha (oproti roku 1973 41, 2 q z
ha). Deštivé počasí bylo velkým problémem i pro sklizeň cukrovky, kdy zase selhala
moderní technika. Sklízet cukrovku pomáhali občané obce a vojáci ručně! Otavy se v
tomto roce usušit ani nepodařilo, na podmáčené louky se nepodařilo techniku ani
dostat. Deštivý rok přál naopak švestkám, které se prý v tomto roce urodily ve
velkém množství, na rozdíl od třešní a jablek.
Počasí roku 1974
A protože jsem začala popisem JZD, které bylo dost závislé na počasí,
podívejme se, jaké počasí právě v tomto roce bylo. Dobové záznamy uvádějí, že v
lednu byla mírná zima bez sněhu, teploty vyšplhaly i k +12 °C. V únoru se daly
provádět i některé zednické práce, silničáři mohli dokonce vyasfaltovat silnici přes
Domašín k Rychnovu. Březen přinesl teploty až +20°C. V dubnu se ochladilo
(teploty i -8°C), od května začalo vydatně pršet a byla poměrně zima. Deštivý ráz
počasí vydržel prakticky až do podzimu. První sníh sice napadl v listopadu, ale rychle
roztál a Vánoce byly na blátě.
Nepřipomíná vám tento ráz počasí něco? Ani v roce 1974 nebyla ladovská
zima… a asi i tehdy o bílých Vánocích lidé snili…
O dalších zajímavých událostech spojených s rokem 1974 si povíme příště…
S použitím kroniky obce napsala Mgr. Pavlína Školníková
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Pálení čarodějnic
Datum: 30. 4. 2020
Pokud situace dovolí, je na čtvrtek 30. 4. 2020 v obou obcích
naplánováno pálení čarodějnic, které pořádají dobrovolní hasiči.
V Černíkovicích bude pálení ve sportovním areálu a v Domašíně
proběhne u hasičské zbrojnice.
Rybářský den
Datum: červen 2020
Myslivecký spolek Bělá Černíkovice na červen plánuje
tradiční Myslivecký den spojený s chytáním ryb. Připraveno také
bude výborné občerstvení, převážně z myslivecké kuchyně.
Rybářský den se bude konat na myslivecké chatě na Proudnici.
Noční Glóriák
Datum: červen 2020
Na závěr školního roku, 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).
Upozorňujeme, že konání všech akcí záleží na tom, jak se bude vyvíjet
současná pandemická situace a jakými vládními nařízeními a opatřeními se
budeme muset řídit.

TISKOVÁ ZPRÁVA ŠKODA AUTO
Zaměstnanec ŠKODA AUTO závodu Kvasiny vyhrál KAROQ v rámci
motivační akce Zlepšovatelství
Možnost ovlivnit nejen procesy ve společnosti a podílet se na jejím
zdokonalování. Tak by se dal popsat motivační program Zlepšovatelství známý
jako ZEBRA, díky kterému mají zaměstnanci ŠKODA AUTO možnost aktivně
se podílet na zlepšování pracovních podmínek, procesů, postupů, kvality a
udržování konkurenceschopnosti společnosti v automobilovém průmyslu.
Společnost ŠKODA AUTO společně s Odbory KOVO program Zlepšovatelství
dlouhodobě podporuje.
V závodě Kvasiny mohli zaměstnanci v období 9/2018 až 8/2019 podávat
zlepšovací návrhy v rámci akce „Zlepšujeme Kvasiny cestou kvality,“ která měla za
úkol podpořit právě takové zlepšovací návrhy, které se přímo týkají zvýšení kvality
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výroby a předcházení či odstranění závad. Velkou motivací pro ně byla možnost
získání atraktivních cen za podání zlepšovacího návrhu.
Všichni zaměstnanci, jejichž zlepšovací návrhy podané v době probíhající
motivační akce představují pro závod ŠKODA AUTO Kvasiny výrazně pozitivní
dopad finančního i nefinančního charakteru a zároveň splňují podmínky kampaně,
byli zařazeni do losování o hlavní cenu – vůz ŠKODA KAROQ.
Jméno výherce vylosovali organizátoři motivační akce dne 14. 1. 2020 za
přítomnosti notáře. Ke slavnostnímu předání pak došlo dne 13. 2. 2020 v hale Centra
kvality v závodě Kvasiny.
Nové SUV předali členové představenstva společnosti ŠKODA AUTO
Michael Oeljeklaus, člen představenstva zodpovědný za Výrobu a logistiku, a
Bohdan Wojnar člen představenstva zodpovědný za Řízení lidských zdrojů spolu
s předsedou Odborů KOVO Kvasiny Martinem Lustykem, místopředsedou Odborů
KOVO Mladá Boleslav Josefem Zmrhalem, vedoucím závodu Kvasiny Milošem
Halbichem, vedoucím Řízení kvality výroby vozů závodu Kvasiny Tomášem
Boháčkem a Koordinátorkou útvaru Zlepšovatelství Annou Beranovou.

I další autoři úspěšných zlepšovacích návrhů se mohli těšit z hodnotných cen –
pět vstupenek na mistrovství světa v ledním hokeji či pět voucherů na wellness
víkend.
Také v minulosti mohli zaměstnanci závodu Kvasiny za své zlepšovací návrhy
získat zajímavé ceny. Například v rámci akce Zlepšujeme Kvasiny…medvědí silou
získal výherce hlavní ceny nové SUV ŠKODA KODIAQ.
Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Tomáš Kotera
Martina Gillichová
Vedoucí komunikace
Tisková mluvčí závodů Kvasiny a Vrchlabí
tomas.kotera@skoda-auto.cz
martina.gillichova@skoda-auto.cz
T +420 326 811 773
T +420 730 862 526
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ŠKODA AUTO
• letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků
individuální mobility, a je tak jednou z nejstarších dosud aktivních
automobilek na světě,
• v současnoti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů :
CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ
a KODIAQ,
• v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 milionu vozů,
• od roku 1991 patří do koncernu Volkswagen, jednoho z globálně
nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA AUTO v koncernovém
svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a
převodovky,
• provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na
Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále
také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
• zaměstnává celosvětově zhruba 42 000 pracovníků a je aktivní na více než 100
trzích,
• v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k
"Simply Clever společnosti nabízející nejlepší řešení mobility".

ZUBNÍ POHOTOVOST
Zde je aktuální rozpis zubní pohotovosti. Vzhledem k epidemiologické situaci
představenstvo OSK rozhodlo, že sloužit budou pouze ošetřující zubaři do 55 let
věku. V průběhu roku se rozpis může měnit, aktuální najdete na našich webových
stránkách - http://www.cernikovice.cz/obec-1/zubni-pohotovost/.
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek – 8.00 – 13.00 hod
datum
10.04.
11.04.
12.04.
13.04.
18.04.
19.04.
25.04.
26.04.
01.05.
02.05.
03.05.
08.05.
09.05.
10.05.
16.05.

jméno

MUDr. Handl Jindřich
MDDr. Havlíček Ondřej
MUDr. Loukota Jan
MDDr. Machková Terezie
MDDr. Matoušková Lucie
MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Motyčka Martin
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Podolská Jana
MDDr. Rýdlová Zuzana
MUDr. Salamin Akram
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Štulík Richard
MDDr. Učňová Petra
MUDr. Valešová Pavla

adresa

telefon

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445 , České Meziříčí
Komenského 127 , Opočno
Jana Pitry 448, Opočno
Kvasinská 129 , Solnice
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. Orl.
Tyršova 515 , Opočno
Kvasinská 129 , Solnice
Tyršova 515 , Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 531 955
734 324 600
494 621 665
731 980 112
602 152 873
494 323 152
775 224 093
721 200 244
494 371 783
777 667 353
773 766 699
777 667 353
494 515 693
721 200 244
494 622 114
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17.05.
23.05.
24.05.
30.05.
31.05.
06.06.
07.06.
13.06.
14.06.
20.06.
21.06.
27.06.
28.06.
04.07.
05.07.
06.07.
11.07.
12.07.
18.07.
19.07.

0''U=GUiKDO=GHQČN
0DVDU\NRYD.RVWHOHFQDG2UOLFt
0''U$QGČORYi-DQD
-DQD3LWU\2SRþQR
0''U%RUĤYNRYi9HURQLND SROLNOLQLND3XOLFNi'REUXãND
08'U+DQGO-LQGĜLFK
3DQVNi5\FKQRYQDG.QČåQRX
0''U+DYOtþHN2QGĜHM
=iKXPHQVNiýHVNp0H]LĜtþt
MUDr. Loukota Jan
.RPHQVNpKR2SRþQR
0''U0DFKNRYi7HUH]LH -DQD3LWU\2SRþQR
0''U0DWRXãNRYi/XFLH .YDVLQVNi6ROQLFH
08'U0LĜHMRYVNi'DJPDU 7ĜHEt]VNpKR.RVWHOHFQDG2UOLFt
0''U0RW\þND0DUWLQ
.RPHQVNpKR5\FKQRYQDG.QČåQRX
0''U3HWUiN7RPiã
1iPČVWt'U/W]RZD9DPEHUN
08'U3RGROVNi-DQD
SROLNOLQLND0tURYpQiP7êQLãWČQ. Orl.
0''U5êGORYi=X]DQD
7\UãRYD2SRþQR
MUDr. Salamin Akram
.YDVLQVNi6ROQLFH
08'U6YČWOtN)LOLS
7\UãRYD2SRþQR
08'UâWXOtN5LFKDUG
SROLNOLQLND5\FKQRYQDG.QČåQRX
0''U8þĖRYi3HWUD
1iPČVWt'U/W]RZD9DPEHUN
08'U9DOHãRYi3DYOD
SROLNOLQLND3XOLFNi'REUXãND
0''U=GUiKDO=GHQČN
0DVDU\NRYD.RVWHOHFQDG2UOLFt
0''U$QGČORYi-DQD
Jana Pitr\2SRþQR

721 460 150
731 980 112
494 622 114
494 531 955
734 324 600
494 621 665
731 980 112
602 152 873
494 323 152
775 224 093
721 200 244
494 371 783
777 667 353
773 766 699
777 667 353
494 515 693
721 200 244
494 622 114
721 460 150
731 980 112

KONTAKT:
Černíkovice 55 · 517 04 Černíkovice
Tel./fax: 494 384 124
e-mail: podatelna@cernikovice.cz
Fotograﬁe poskytli:
Mgr. Iva Dernerová, Ing. Tomáš Klapal
Zpravodaj zpracovala:
Bc. Klára Stillerová
cernikovicky.zpravodaj@email.cz
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