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Foto z akcí
Černíkovický BezvaBĚH 2014

Rozlučka s létem

Z redakce zpravodaje
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Vážení občané Černíkovic,
další

číslo

Černíkovického

zpravodaje

přichází o pár dní dříve, než jste byli zvyklí.
Je to proto, že se blíží komunální volby a toto
téma jsme chtěli rozebrat trochu podrobněji a
usnadnit tím volební otázku.
Přinášíme obsáhlé informace, co jednotlivé
kandidující uskupení chtějí zachovat a co mají
v plánu změnit, pokud budou zvoleni. Aby
byl článek napsán nestranně, zpracoval ho pro
Černíkovický zpravodaj Tomáš Havlíček,
novinář působící mimo Rychnovsko.
Kromě toho na Vás i nyní čekají informace od
pana starosty, ze Základní školy, od hasičů a
nebude chybět ani historie v podobě Kroniky,
stránka pro děti nebo oblíbená kapitola
s našimi oslavenci.
Tak tedy hezké počtení a při volbách jen ta
nejlepší rozhodnutí!
Ing. Martin Singr

Společenská kronika
Narozeniny mimo jiné v uplynulých měsících oslavili:
65 let
Charvát Ludvík

Černíkovice 144

70 let
Lemfeld Stanislav
Domašín 58
Oubrechtová Ludmila Černíkovice 104
80 let
Šmídová Anna
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Domašín 5

81 let
Černý František
Domašín 8
Černíkovice 213
Hanuš Stanislav
Zemánková Alžbeta Černíkovice 59
84 let
Holub Josef

Domašín 13

85 let
Poláčková Božena

Černíkovice 107

89 let
Šitina Josef

Černíkovice 74

90 let
Tománková Lidmila Domašín 48
93 let
Kulhánek Miloslav

Domašín 1

Blahopřejeme!!!
Narozené děti
24.8.2014 Marek Plíštil

Černíkovice 230

Vzpomínáme
Anna Němečková

18.7.2014 (71)

Černíkovice 77

Josef Zemánek

21.7.2014 (100)

Černíkovice 66

Marie Macháňová

Černíkovice 72

20.8.2014 (85)

Omluva
V Černíkovickém zpravodaji 2/2014 jsme omylem zveřejnili nejen občany,
kteří slavili narozeniny v uplynulých měsících, ale i ty, kteří narozeniny
v následujících měsících oslaví. Bohužel se mezi těmito jmény objevil i pan František
Hloušek z Domašína, který na jaře zemřel. Tímto se omlouváme všem pozůstalým.
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Starosta informuje
Vážení občané,
jak jsem Vás informoval v minulém Zpravodaji o připravovaných akcích a to
především v MŠ - výměna vnitřního vodovodního řádu s výměnou zdravotní techniky a
úpravou protipožární, tak i hygienických předpisů, která byla naplánována na školní
prázdniny a to bez přerušení provozu, je dokončena, což bylo ke spokojenosti rodičů.
Myslím, že všude jinde by byl provoz uzavřen.
Když jsem viděl rozsah prací, uvědomil jsem si, že firma REMING s.r.o. Rychnov
nad Kněžnou se akce zhostila velice dobře i když skončila 29.8. v odpoledních hodinách a
pak nastával generální úklid, aby bylo vše hotovo na otevření 1. září. Tímto děkuji celému
personálu MŠ, ZŠ, kuchařkám, ale i maminkám, které neváhaly pomoci, aby zmíněného data
bylo vše hotovo. Děkuji, též stavebnímu dozoru panu M. Hovorkovi za perfektně odvedenou
práci. Myslím, že tato úprava se povedla a je velice zdařilá a mělo by se pokračovat v dalších
úpravách.
V současnosti probíhá výměna s úpravou patek pod zábradlí u mostu u Vítečkových.
Dále do 25.10. by měla být dokončena úprava místního hřbitova(chodníky, úprava úložiště
odpadů s jeho tříděním, výústě vody s drenáží), soukromou firmou Rolejček Solnice. Dále
dochází na úpravu velice rozsáhlé nátrže pod Kobláskou. Též dojde i k realizaci
Protipovodňového opatření SFŽP pro obec Černíkovice, k níž mělo dojít až v příštím roce,
jelikož SFŽP změnil pravidla a do 30. listopadu musí být proinvestováno 60 % nákladů,
neboť se špatně čerpají finance z EU.
Jak jistě víte, na 10. a 11. října připadají komunální volby a senátní, které jsou
dvoukolové a budou pokračovat o týden později. Kandidátní listiny obdržíte nejpozději tři
dny před konáním voleb. Asi není žádným tajemstvím, kdo kandiduje a za jaké uskupení,
ale když jsem si přečetl kandidátní listiny, tak přeji Vám občanům, aby jste měli správnou
volbu, neboť si myslím, že někteří vůbec nevědí, co je komunální politika na vesnici.
Především je to práce kolektivní, na které se podílí spousta lidí (třeba obci v něčem pomoci)
a teď vidím, že hodně kandidátů nemá ani o pořádané akce zájem.
Když se ohlédnu zpět za čtyřletým obdobím, tak zodpovědně říkám, ano, některým
zastupitelům vadilo zadlužení obce. Každý si musí uvědomit, že obec velice zestárla a nová
výstavba „Záhumna“ byla nutností, ale s tím přišly další nutné práce, rozšíření MŠ, některé
úpravy v ZŠ, MŠ a v poslední řadě výměna vnitřních rozvodů vody se zdravotní technikou a
další úpravou. Tyto práce jsou finančně náročné a nebylo by je možné udělat v co nejkratším
čase, když naše obec dostávala z rozpočtového určení daní ( od r. 1990 - 2012 od 1,5 mil.Kč
– 4,5 mil. Kč). Dělejte si pak akce za 10 mil. Kč, povodňové škody, DPS, plynofikace, ale i
větší za 22 mil. Kč , technická vybavenost „Záhumna“ a pak další menší opravy, nebo nákupy
(TATRA 815 CAS). Především vždy jde o to, aby se úvěry splácely a neohrožovalo to chod
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obce, ZŠ, MŠ a s tím se vždy obec vyrovnala.
Takže je to na Vás, občanech, jak vyberete jedenáctičlenné zastupitelstvo obce. Přeji
správnou volbu, správnou volbu i pro Senátní volby, kde je zástupce z našeho regionu.
Václav Dušek
starosta obce

Usnesení č. 22
z veřejného jednání OZ, konaného 1.7.2014 v společenské místnosti Domu s pečovatelskou
službou v Černíkovicích.
Obecní zastupitelstvo Obce Černíkovice
I.Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání OZ
2. Zprávu starosty obce
3. Závěrečnou zprávu se závěrečným účtem a přezkoumání hospodaření Mikroregionu
Rychnovsko, DOS Dolní Běla, VSCS bez výhrad, včetně jejich účetní závěrky.
II.Schvaluje
1. Rozpočtové opatření č.2
2. K podepsané smlouvě o dílo na „Výměnu vodovodního potrubí s výměnou zdravotní
techniky v MŠ“, stavební dozor pana Martina Hovorku s kontrolním dnem každý čtvrtek od
07,30 hodin.
3. Prodej pozemkových parcel které užívají jiní vlastníci a výlučným vlastníkem je obec
Černíkovice a jejich záměr o prodeji byl zveřejněn na úřední desce dne 25.11.2013 a
12.6.2014, dle přílohy a pověřuje dát vypracovat kupní smlouvy a odhady jednotlivých
pozemků.
4. Pachtovní smlouvu mezi Obcí Černíkovice a Zemědělskou společností Černíkovice, a.s. o
zemědělském pachtu k dočasnému užívání a požívání k zemědělské výrobě a pověřuje
starostu podepsáním smlouvy.
5. Vypracování nájemní smlouvy právníkem na užívané pozemky které jsou ve vlastnictví
obce Černíkovice se zpětným účinkem a které užívá pan Čiháček.
6. Navýšení rozpočtu v kapitole územní rozvoj o 100 tisíc korun na opravu vozidla Multicar.
Tato částka bude převedena z kapitoly školství. Dále schvaluje zakoupení sypače za vozidlo
Multicar ve výši 38.130,-Kč
7. Navýšení ceny zábradlí mostní konstrukce u Vítečkových o 50 tisíc korun.
8. Revokaci v Usnesení č.19 schvaluje bod 13 a schvaluje rozdíl ceny z prodeje smrkové
kulatiny v objemu 20,08 m3 v částce 41.466,-Kč firmě Matrix a.s. a firmou Matrix prodej
modřínových vysušených trámů a prken včetně DPH za celkovou cenu 60.568,-Kč ve výši
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19.102,-Kč a tato částka bude darem Římskokatolické farnosti Černíkovice na opravu závětří
kostela Povýšení sv. Kříže a na tuto částku bude sepsána darovací smlouva.
9. Pro další volební období 11-členné zastupitelstvo.
10. Zadat položkový rozpočet na navrhnutou studii úpravy hřbitova (chodníky, vyústění
vody, ukládání odpadů)
11. Mandátní smlouvu kde předmětem této smlouvy je výkon práv a povinností zadavatele
soutěže v úspoře na dodavatele el.energie a zemního plynu pro Obec Černíkovice a pověřuje
starostu Mandátní smlouvu podepsat.
12. Finanční nabídku projektovou dokumentaci, autobusová zastávka u pomníku padlých.
13. Odkup pozemkové par.č.1315 zahrada o výměře 276 m2 na vybudování autobusové
zastávky u pomníku padlých v ceně 100Kč/m2.
III.Ukládá:
1. Starostovi: Zadat položkový rozpočet na břehovou nátrž u Koblásky
2. Vyjednat odkup pozemku p.č.550/3 ostatní plocha o výměře 81m2 který je v majetku pana
Kolowrata
3.Zjistit možnost: oprav komunikace v Drážkách s dodělání kanalizace včetně cen při
opravách po jednotlivých úsecích.
Václav Dušek
starosta

Jiří Školník
místostarosta

Usnesení č. 23
z veřejného jednání OZ, konaného 11.9.2014 ve společenské místnosti DPS v Černíkovicích.
Obecní zastupitelstvo Obce Černíkovice
I.Bere na vědomí
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání OZ
2. Zprávu starosty obce
3. Zprávu o výsledku hospodaření za II. Čtvrtletí 2014
4. Zhotovení „Výměny vodovodního potrubí s výměnou zdravotní techniky v MŠ“
5. Informaci o případném obchvatu Domašína v rámci dalšího rozšíření Škodovky v
Kvasinách
II.Schvaluje
1. Rozpočtové opatření č. 3 a 4, dle přílohy
2. Dodavatele stavby z výběrového řízení na obnovu zábradlí u mostu přes řeku Bělá,
firmou MADOS MT Lupenice v ceně 227.846,46,-Kč včetně DPH a dodavatele stavby na
úpravu místního hřbitova firmou soukromou firmou Zdeněk Rolejček Solnice v ceně
422.925,-Kč včetně DPH
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3. Rozhodnutí č. 14218291-SFŽP na akci Protipovodňová opatření pro obec Černíkovice o
poskytnutí finančních prostředků na realizaci ve výši 2 356 787,-Kč a zároveň schvaluje
Výzvu k podání nabídky včetně Zadávací dokumentace a Výběrové řízení na dodávku pro
projekt pověřenou firmou Dabona s.r.o. Rychnov nad Kněžnou. Dále jmenuje 3-člennou
komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnotící komisi k této akci, Ing.Pavel
Pohl, Josef Šitina, Václav Dušek, náhr. Jiří Školník
4. Jednotnou cenu pozemku ve výši 50,-Kč/m2 při prodeji pozemků které jsou v majetku
obce a jsou užívány jinými vlastníky. Dále kupující uhradí kupní smlouvu a vklad do
katastru nemovitostí.
5. Vyčlenění jedné zrušené hrobky na místním hřbitově pro případné ukládání ostatků z
rušených hrobových míst
6. Podepsání smlouvy mezi Sociálními službami města Rychnov nad Kněžnou a obcí
Černíkovice na jednorázový finanční příspěvek ve výši 24.000,-Kč o umístění našich občanů
do domova s celodenní pečovatelskou službou v Rychnově n/Kn. Tentoíspěvek uhradí obci
Černíkovice rodiny, které žádají o toto umístění.
7. Finanční příspěvek pro Občanské sdružení Pferda v Rychnově nad Kněžnou ve výši
2.000,-Kč a 2.000,-Kč pro Stacionář sv. Františka Rychnově nad Kněžnou, které využívají
naši občané.
8. Smlouvu na provádění kontrolní inženýrské činnosti na stavbě „Výměny vodovodního
potrubí s výměnou zdravotní techniky v MŠ a proplacení částky ve výši 5.400,-Kč
III. Ukládá
Starostovi: Zajistit podepsanou smlouvou od rodiny výše uvedené v bodě 6. na uhrazení
jednorázového finančního příspěvku pro Sociální služby Rychnov nad Kněžnou.
Václav Dušek
starosta

Jiří Školník
místostarosta

Novinky z Černíkovic
Komunální volby 2014
Ve dnech 10. a 11. října se uskuteční komunální volby. Občané Černíkovic mohou po čtyřech
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letech opět projevit svůj názor a hlasovat pro kandidáty, kterým nejvíce důvěřují.
Z kandidátek vzejde jedenáct zastupitelů, kteří pak mezi sebou zvolí starostu.
Aby bylo rozhodování o trochu jednoduší, položili jsme zástupcům kandidujících sdružení
totožné otázky a následují (v abecedním pořadí) jejich doslovné odpovědi:
1. Jaký název má Vaše seskupení a jakou má historii? Jaký byl důvod kandidatury?
2. Máte na kandidátce současné zastupitele? Angažuje se někdo další ve "společenském
životě obce"?
3. Co se Vám v obci líbí a co byste v případě úspěchu ve volbách chtěli změnit?
sdružení kandidátů „Za rozvoj obce“
1. Naši kandidáti Za rozvoj obce sdílí názor, že je potřeba pokračovat v nastoleném rozvoji
obce. Ani jednomu členu není lhostejné, kam bude obec směřovat, byť se může některým
spoluobčanům zdát, že je to málo.
2. Na kandidátní listině figurují tři současní zastupitelé. Pan Václav Dušek, pan Ing. Pavel
Pohl a pan Jiří Školník. Troufám si říci, že většina členů kandidátní listiny se podílí na
společenském životě v naší obci. Minimálně prostřednictvím spolků či příspěvkových
organizací, jejichž jsou členy. Myslím, že každý, kdo se uchází o místo v zastupitelstvu obce,
by měl podporovat společenské aktivity obce a občanů a aktivně se jich účastnit, zejména
pokud je pořadatelem obec. Naši kandidáti toto kritérium splňují.
3. Je dobře, že se naše obec dostala do podvědomí lidí, někteří z nich si zde zakoupili
stavební parcely a postavili si své domy. Jsme velice rádi, že jim máme co nabídnout a že se
hned někteří zapojili do společenského a kulturního života v obci. Z projektů, které se obci
podařily, musíme vyzvednout rozsáhlou rekonstrukci v MŠ, která byla rozšířená o druhé
patro, rovněž škola se dočkala výměny oken. Podařilo se opravit komunikaci na Dubině.
Jsou bohužel i projekty, které se nám realizovat nepodařilo a tady nás zejména mrzí
neúspěšná žádost na dotaci na dětské hřiště. Z tohoto důvodu došlo pouze k doplnění herních
prvků v MŠ, které jsou přístupné veřejnosti. Rovněž se nám nepodařilo vykoupit pozemek
v centru obce, o který se majitelé nestarají (příliš vysoká cena). V současnosti se pracuje na
opravě mostu přes řeku Bělou, včetně oprav některých poškozených břehů. Je připravena
druhá etapa budování chodníků na místním hřbitově a připravena je modernizace rozhlasu
v obci, včetně zbudování rozhlasu v Domašíně.
V případě úspěchu chceme pokračovat v rozvoji obce, vše se ale bude odvíjet od financí,
které bude obec mít.
Témat je poměrně dost, chceme pokračovat v modernizaci místní infrastruktury (komunikace,
chodníky), modernizaci sportovního areálu. Zamyslet se budeme muset i nad rekonstrukcí
obecního úřadu. V návaznosti na rozšíření průmyslové zóny v Kvasinách by bylo vhodné
podpořit možnost obchvatu Domašína, který je zanesen v uzemním plánu...
Rovněž chceme využívat projekty ve spolupráci se Škoda auto a.s. a pokračovat ve spolupráci
s podnikatelskými subjekty, podnikateli a organizacemi v obci.
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Tereza Hanusová:
1. V těchto komunálních volbách jsem se rozhodla kandidovat sama za sebe jako nezávislý
kandidát, tedy pod svým jménem. Jelikož kandiduji poprvé, nelze bohužel v mém případě
hovořit o nějaké historii. Voliči mohou dát pouze na svůj názor a na to, jaká jsem. Myslím, že
je to lepší než se "skrývat" pod nicneříkajícím, ač idylickým názvem seskupení.
Důvodem mé kandidatury byly rozdílné názory s rozhodnutími, které zastupitelstvo v
některých případech učinilo. Nerada ale pouze kritizuji a říkám, co je špatně. Nadávat v
hospodě nad pivem mě také nebaví. Zastávám názor, že pokud člověk chce kritizovat, měl by
také ukázat, že to jde dělat jinak a lépe. Doufám, že se najde dostatek voličů, kteří mi účast v
zastupitelstvu umožní.
2. Jak jsem řekla, kandiduji poprvé a sama za sebe. Současné zastupitele tudíž na mé
kandidátce nenajdete. A jak se angažuji ve společenském životě obce? Když mám čas, ráda
zajdu na společenské akce kde se setkám se sousedy, spolužáky ze školy či poznám nové
obyvatele obce. Aktivněji jsem se snažila zapojit a přispět ke zkvalitnění zpravodaje.
Bezúspěšně. Doufám, že dostanu možnost v budoucnu se zapojit mnohem aktivněji a budu
tak moci přispět k příjemnějšímu a kvalitnějšímu životu v naší obci.
3. Díky studiu mám možnost srovnávat život na obci a ve městě. Lidé, kteří žijí v menších
obcích mají k sobě blíž, pomáhají si, nevedou tak uspěchaný život. Nic není ale dokonalé a i
život na obci má své nevýhody. Je občas příjemné utéci do města, kde se člověk stává více
anonymním, autobusy a MHD jezdí v několikaminutových intervalech a nikoho nezajímá, co
máte na sobě. Černíkovice pro mě ale jsou srdeční záležitostí, jelikož jsem tu vyrůstala a stále
zde bydlím.
Co bych ráda změnila v případě úspěchu ve volbách? Plánů a snů, jak bych si naši obec v
budoucnu představovala, by byla spousta. Pro začátek bych začala s tím, že bych lépe o všem
informovala občany. Ať už by to bylo pomocí zpravodaje, tak i místního rozhlasu a
webových stránek. Zastupitelé obce by měli dělat vše pro blaho obce a její občany, proto je
důležitá jejich vzájemná komunikace a samozřejmě správná informovanost občanů. Buďme k
sobě upřímní, změn je zapotřebí spousta, ale konečné rozhodnutí je Vás, na voličích.
Milan Hlavsa (sdružení nezávislých kandidátů „SNK Černíkovice – Domašín“ a „Naše
prosperující obec“):
1. Po dlouhém váhání a přemýšlení jsem se rozhodl, téměř na poslední chvíli, znovu
kandidovat ve volbách do zastupitelstva obce a společně s Luďkem Pavlem sestavit
kandidátní listinu. Mrzí mě, že kandidaturu z osobních důvodů odmítli Luděk Pavel i Mgr.
Hana Jakubcová, kteří se společně se mnou v roce 2010 “probojovali” díky Vašim hlasům do
zastupitelstva obce pod hlavičkou volební strany “Nezávislí - volby 2010”. Před 4 lety jsme
ve volbách uspěli, obdrželi jsme 1132 hlasů, tedy jen o 51 méně než volební strana SNK „Za
rozvoj obce“ a získali 3 mandáty. Mrzelo nás, že jsme nebyli jako jediní zástupci volebních
stran přizváni k první “neoficiální” schůzce zastupitelů, na které se jednalo o možnostech
obsazení funkcí starosty a místostarosty obce. Ačkoliv jsme měli ambice, vzhledem k
volebnímu výsledku, získat post místostarosty a prostřednictvím této funkce mít větší vliv na
dění v obci, nepodařilo se – tenkrát jsme totiž ani netušili, že i v malých obcích, jako jsou
Černíkovice se volební strany sdružují do koalic s cílem získat předem dohodnuté funkce.
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Byli jsme naivní??? Nevím, jsem stále přesvědčen, že tento typ účelových seskupení a dohod
do komunální politiky malých obcí nepatří.
I když se Luděk Pavel, jak už jsem uvedl, rozhodl nekandidovat, jsem mu velice vděčen za
pomoc při sestavování obou kandidátních listin. A proč jsou dvě? Stalo se, co jsme ani ve snu
nepředpokládali. Když už byla téměř sestavena jedna kandidátka “SNK Černíkovice Domašín”, oslovili nás “další zájemci”, jimž není lhostejný stav věcí veřejných a kteří byli
ochotni jít do toho s námi a v případě úspěchu věnovat svůj volný čas práci pro obec.
Podařilo se tak sestavit druhou kandidátní listinu s názvem “Naše prosperující obec”.
Chceme na tomto místě rovněž poděkovat všem spoluobčanům, kteří svým podpisem
podpořili kandidaturu našeho sdružení do zastupitelstva obce.
2. Na našich kandidátkách je celkem 21 občanů obce, z nichž v současném zastupitelstvu je
jeden zastupitel /Milan Hlavsa/. Jedná se o schopné a odborně zdatné občany různého
profesního zaměření a různých věkových kategorií – jsou zde zastoupeni mladí lidé se
spoustou neotřelých nápadů, ale i moudří občané v seniorském věku. Jsem pyšný na ochotu
mladých lidí zapojit se do komunální politiky. Rovněž mě těší fakt, že 1/3 všech kandidátů
tvoří ženy. Nepochybně jejich větší zastoupení v zastupitelstvu obce by vedlo ke změně
pohledu na některé problémy týkající se chodu obce, zejména na ty, které jsou spojeny se
sociálními tématy, jako jsou školství, sport, kultura apod. Jsem rád, že na našich kandidátních
listinách mají četné zastoupení občané Domašína, i oni mají nepochybně právo vyjadřovat se
k dění v obci.
Z našich kandidátů se každý svou měrou a svými možnostmi podílí na společenském životě v
obci. Někteří jsou členy místních sdružení (hasiči, myslivci...), jiní organizují různé akce
nebo jsou nápomocni při pořádání sportovních a kulturních aktivit v obci (BezvaBĚH, Běh
proti vodě, Myslivecký ples, Myslivecký den na Proudnici, „Ukončení prázdnin v Domašíně“
aj.).
3. Jsme rádi a vážíme si toho, že v naší obci mohou děti navštěvovat mateřskou školu, 1. až 5.
třídu základní školy, občané mohou stále využívat služeb pošty, nakoupit si v obchodě,
mohou si jít zasportovat na místní hřiště nebo zajít se svými nejmenšími na dětské hřiště k
mateřské školce, je zachována poměrně kvalitní dopravní obslužnost v obci. Rovněž máme
radost z četných aktivit pořádaných pro naše děti (např. pohybové hry, již zmíněné
„Ukončení prázdnin“ u hasičské zbrojnice v Domašíně, myslivecký ples, pálení čarodějnic,
apod.)
Naším společným cílem v novém volebním období je především hájit zájmy spoluobčanů ve
všech oblastech veřejného života. Chceme naslouchat názorům občanů, protože víme, že
jedině otevřená a vstřícná komunikace vede k řešení problémů občanů. Nedopustíme, aby
kdokoliv z občanů měl pocit, že zastupitelé rozhodují bez vyslechnutí jeho názoru.
Mnohé problémy se v naší obci již podařilo vyřešit, přesto máme chuť a vůli v započaté práci
pokračovat, navázat na práci předchozích zastupitelů, ale také některé věci dělat tak trochu
jinak.
CHCEME:
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•

účelněji rozdělovat finanční prostředky

•

věnovat větší pozornost přidružené obci Domašín

•

zlepšit vztah obce k občanům (aktualizovat webové stránky obce, zveřejňovat zápisy
z jednání zastupitelstva, zveřejňovat informace o hlasování každého zastupitele)

•

zlepšit vzájemnou komunikaci mezi obcí, ZŠ a MŠ Černíkovice a občany

•

obnovit jednání se společností ZEAS Podorlicko, a.s., Trnov ohledně výše
kompenzací spojených s provozem bioplynové stanice

•

vybudovat dětské hřiště ve sportovním areálu

PODPOŘÍME:
•

rozšíření nabídky sociálních služeb pro seniory

•

volnočasové aktivity pro rodiny, matky s dětmi a mládež

•

zajištění kvalitní výuky a materiálního vybavení v ZŠ a MŠ Černíkovice

•

kulturní, občanský a společenský život v obci

•

činnost místních zájmových organizací a spolků včetně jejich spravedlivé a vyvážené
finanční podpory

•

jednání týkající se dopravní bezpečnosti v obci, zejména pak v Domašíně

•

vybudování rozšířeného zázemí na odkoupených pozemcích u hasičské zbrojnice
v Domašíně pro potřeby konání kulturních a sportovních akcí (dětské hřiště,
volejbalové hřiště, prostory pro hasičské soutěže apod.)

NECHCEME:
•

neúměrně zvyšovat zadluženost obce (zadlužení obce k datu 30.6.2014 činilo
přibližně 8.600.000 Kč)

Josef Šitina (KDU-ČSL):
1. Kandidujeme pod hlavičkou KDU-ČSL která má dlouholetou historii.
2. Máme jak současné zastupitele, tak bývalé a máme i nová jména, která by mohla voliče
oslovit.
3. Je potřeba stále udržovat pořádek v obci. Podporovat kulturní život pořádáním různých
akcí a hlavně udržovat dobré mezilidské vztahy.

sdružení kandidátů „Za obec krásnější“
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•

Jaký název má Vaše seskupení a jakou má historii? Jaký byl důvod
kandidatury?

Jako již několik období zpět, kandidujeme pod názvem „Za obec krásnější“ a jsme sdružení
nezávislých kandidátů. Každé sdružení musí mít do voleb nějaký název, a my si pod ním
neseme představu zasahovat do dění v obci a účastnit se zásadních rozhodnutí obecního
zastupitelstva. Nejde nám o to být v hlavní roli, ale věříme, že mezi námi jsou fundovaní lidé,
kteří dokáží k problémům v obci věcně vyjádřit a nalézt řešení. O historii nemá smysl mluvit,
jsme na úrovni voleb do zastupitelstva obce a nejsme sdružení se stanovami. Nejsme fixovaní
na stálé stejné kandidáty, ale v průběhu volebních období se naše kandidátka obměňuje.

•

Máte na kandidátce současné zastupitele? Angažuje se někdo další ve
"společenském životě obce"?

Ano, na kandidátce máme MUDr. Josefa Stodůlku a Ing. Petra Vítečka. Samozřejmě se
všichni naši kandidáti účastní společenského života v obci, to přeci k bydlení na vsi
automaticky patří. Pokud máte na mysli, jestli se podílíme na pořádání kulturních,
sportovních a jiných zábavných akcí tak podílíme. Při návštěvě události, si každý z občanů
může udělat vlastní obrázek o tom, koho tam potkal v nějaké organizační roli. Ovšem do
společenského života nepatří jen zmiňované akce ale i kroužky a kluby umožňující aktivity
našim občanům. Zástupce najdeme ve všech spolcích v obci, ale to hlavní co mají společného
naši kandidáti je podpora sportovního klubu TJ Sokol Černíkovice. Všichni občané vědí, že
hlavním zaměřením je fotbalová aktivita tohoto klubu, která jde od nejmladších dětských
ročníků, až po staré gardy. Fotbal k naší vsi neodmyslitelně od roku 1963 patří, a je díky
němu známá a oblíbená nejen na úrovni okresu. I když nemůže mít oblibu u všech občanů, je
nejpočetnějším sdružením v obci a také je lidem nejvíce na očích.

3. Co se Vám v obci líbí a co byste v případě úspěchu ve volbách chtěli změnit?
Každý jistě na prvním místě hodnotí zázemí, které poskytuje naše obec pro obyvatele a jejich
děti. Myslíme si, že toto zajišťuje našim občanům velké výhody oproti okolním vesnicím, a
proto zde stále přibývá nových spoluobčanů. V tom jistě hraje roli i umístění naší obce
v blízkosti Rychnova. Pokud lidé chtějí, je v obci dostatek spolků nebo sdružení, v kterých
můžou trávit společenský život a pokud někteří využití nenajdou, mohou jej získat
v regionálních sdruženích. Obec se snaží udržovat a zlepšovat životní úroveň a pečuje o své
okolí. Snaží čerpat dotace, a to nejen z programu rozvoje venkova.
To co si snad všichni přejeme je dlouho zmiňované dětské hřiště, jehož zbudování chceme
také podpořit. Jinak si nemyslíme, že naše obec nepotřebuje zásadně něco měnit. Samozřejmě
jsou podněty, co zlepšit (místní komunikace, odpady, zimní údržba, atd.). Někteří občané se
cítí nevyslyšeni ve svých názorech, ale nelze vše splnit. Je důležité spolu o problémech
komunikovat, snažit se je vyřešit ale především udržovat dobré vztahy v naší obci.
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Téma komunálních voleb zpracoval Tomáš Havlíček

Zprávy ze ZŠ Černíkovice
Dne 1. září 2014 jsme v naší škole slavnostně zahájili školní rok 2014/2015. Máme
celkem 34 dětí: 8 prvňáčků, 6 dětí ve 2. ročníku, 7 třeťáků, 7 dětí ve 4. ročníku a 6 páťáků.
1. září 2014 jsme přivítali ve škole nové prvňáčky: Aleše Hovorku, Michaela
Kaisera, Matyáše Marka, Jakuba Šitinu, Ondřeje Školníka, Michaelu Čeplovou, Zuzanu
Hoffmanovou a Dorotu Rykrovou. Přejeme jim, aby se jim ve škole líbilo a měli jen samé
hezké známky.

Kam jsme se podívali v září:
15. září jsme navštívili v Rychnově nad Kněžnou výstavu akvarijních ryb.
V pátek 19. 9.2014 jsme využili bezplatné autobusové dopravy a vydali se společně s
předškoláky do Hradce Králové na 11. Královéhradecké krajské dožínky. Děti si prohlédli
výstavu hospodářských zvířat, ukázky výrobků zemědělských škol, ochutnali zemědělské
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plodiny a hlavně získali razítka za správné odpovědi v soutěžích. Nechyběl ani nákup
cukrovinek. Podrobonosti přineseme v dalším čísle Zpravodaje.
Loučíme se slovy básničky Zuzany Novákové:
Léto uletělo někam s vlaštovkami.
Zůstali jsme tady bez vlaštovek, sami.
Léto uletělo, jde se do školy…

PŘEHLED
Od října 2014 začínají pracovat na naší škole tyto kroužky:
V pondělí kroužek angličtiny od 13,15 do 14,15 hod. pod vedením paní Myhillové,
děti budou rozděleny na mladší a starší. Je hrazený rodiči.
V úterý se můžou děti přihlásit na hudební kroužek pod vedením paní učitelky
Holoubkové. Začíná ve 14,30 a končí v 15,30 hod. Je hrazený rodiči.
Ve středu taneční kroužek.Zatím hledáme vedoucí kroužku. Kroužek je placený
rodiči.
Ve čtvrtek můžou děti docházet na kroužek výtvarný, který povede paní Holoubková.
Kroužek začíná v 14,30 a končí v 15,30 hod. Je hrazený rodiči.
V pátek začíná ve 12,15 hod. dramatický kroužek pod vedením paní Hovorkové.
Končí ve 13,15 hod. Na něj navazuje výuka náboženství od 13,15 do 14,00 hod.
Mohou ještě nastat změny.

Mgr. Iva Dernerová

Pro naše nejmenší
Tentokrát jsme pro děti připravili doplňování. Úkolem je doplnit chybějící slova, ve spodní
části je nápověda, ale šikovné děti si jistě poradí i bez ní…
Skončilo __________, začíná __________. Na polích už je sklizené __________, na
stromech jsou zralá __________ a můžeme sbírat i __________. Ty pak v zimě můžeme
odnést do lesa, aby měla co jíst zvířátka - __________, __________ nebo i __________.
Děti začaly chodit do __________ nebo do __________. Školákům skončily
__________ a teď se musí učit __________, __________ a ____________. Ve škole děti ale
také __________, __________ a __________. O přestávkách je čas dát si _________, aby
pak byla energie na učení a paní __________ měla radost, jaké má šikovné děti ve třídě.
Na stromech jsou krásné barevné __________, které brzy opadají – až bude
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__________, nezbude na stromech ani __________. Akorát jehličnaté __________ vypadají
celý __________ stejně, v létě jsou stejné jako v zimě na __________, kdy si je každý zdobí a
dává pod ně dárky.

Praktické ženy 9, 10, 11
I po prázdninách jsme pro Vás připravily další tři kurzy Praktické ženy.
Praktická žena č. 9 se uskuteční v sobotu 25. 10. 2014 od 9:00 v místnosti DPS, kde
se seznámíme s technikou Eukauistika – zažehlené voskovky.
Kurs byl již jednou avizován, ale pro nevyhovující termín zrušen. Cena je 20,- Kč a je nutné
si s sebou přinést voskovky a máte-li k dispozici, tak obyčejnou žehličku (ne napařovací).
Předpokládaná délka kurzu je 1- 1,5 hodiny
Praktická žena č.10 proběhne v neděli 23. 11. 2014 od 9:00 také ve společenské
místnosti DPS. Kurs povede p. Jarmila Michálková z Kvasin a tentokrát se naučíme
zdobení perníčků (vánoční tvary).
Předpokládaná délka kurzu je 3 hodiny, cena včetně polev, zdobících sáčků a perníčků
je 50,- Kč. Vezměte si nějaký tácek, na kterém si své výrobky odnesete. Paní
Michálková nám přiveze ukázat své výrobky, které bude mít již připravené na
Adventní výstavu do Skuhrova n. Bělou.
Praktická žena č.11 - poslední letošní kurs je naplánován na sobotu 13. 12. 2014
opět od 9:00 a také ve společenské místnosti DPS. Jednak si zopakujeme techniku
Quillingu, tentokrát zdobení vánočních přání či ozdob na stromeček.
S sebou je nutné si přinést barevné papíry, lepidlo Herkules, nůžky, špejle nebo pero
určené ke tvarování papírků. Cena kursu je 30,- Kč. A máte možnost si přinést vlastní
polystyrénový tvar ozdobičky.
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Budeme rády, pokud si vybraný kurs dopředu zarezervujete na níže uvedených
telefonních kontaktech, kde Vám i zodpovíme případné dotazy: 774 363 111 a
606 187 646, děkujeme a těšíme se na Vás.
Mgr. Radka Šustková, Zdena Jedlinská

TJ Sokol
Starší přípravka TJ Sokol
Nová sezona začala i malým fotbalistům. Do okresní soutěže elévů jsme vstoupili
velkolepě a po pěti zápasech zatím procházíme soutěží bez ztráty kytičky. V týmu máme
pouze sedm hráčů, ale všichni ukazují chuť, vůli a svoji dávku kvality. V některých zápasech
se můžeme opřít i o malou výpomoc ze sousední Solnice, která hraje krajskou soutěž, kam
mnozí z našich hráčů jezdí také vypomáhat. To je myslím pouze k prospěchu věci, utkání
s lepšími soupeři jim přinese mnoho pozitivního.
V posledním měření sil jsme v neděli 14. září na domácím hřišti porazili celky
Rychnova nad Kněžnou a Opočna. Obě těžká utkání jsme zvládli jako tým i přesto, že se nám
fotbalově příliš nedařilo. V prvním týdnu soutěže jsme však absolvovali první kolo
v Doudlebách, kde byla soutěžní klání okořeněna spojením v memoriál p. Rokla, který jsme
vyhráli. Kluci byli samozřejmě nadšeni nejen z výhry, ale i z pohárů a cen, které dostali.
Chválit jednotlivce nechci, hrajeme jako tým!
Jakub Jedlinský
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Kultura
Přátelské posezení důchodců - pozvánka
V pátek 14. 11. 2014 se uskuteční od 9 hodin přátelské posezení seniorů
z Černíkovic, Domašína a Třebešova opět v KD Černíkovice. Tradičně se se svým
vystoupením pochlubí děti z MŠ a ZŠ Černíkovice, dále pro velký a kladný ohlas
připravuje pan Locker krátký filmový průřez akcemi pořádanými v naší obci, ale
tentokrát i ukázky ze sousedního Třebešova.
Pokusíme se dodržet tradici a při tomto setkání uspořádat soutěž o Nejlepší jablečný
výrobek. Budeme rádi, když se se svými výrobky této akce zúčastníte a tím i poté
ochutnáte a ohodnotíte výrobky ostatních. (Soutěže se mohou zúčastnit i ostatní
občané – jak je již dobrým zvykem).
Svoz a odvoz bude zajištěn
8,15 hod. + 8,35 hod.

Třebešov - náves

8,25 hod. + 8,45 hod.

Černíkovice – pomník, Kovpal

8,25 hod. + 8,45 hod.

Domašín – pod Dubinou, náves

U starších seniorů možná domluva na telefonním čísle 494 384 124 nebo
pečovatelka 604 344 810.
Zdena Jedlinská

SDH Černíkovice
Z Činnosti SDH Černíkovice
V jarních měsících se většinou připravujeme na soutěže. Jak mladí tak dospělí. Letošní
okrskové kolo se konalo 17. května v Třebešově. Zde jsme vyhráli a postoupili do okresního
kola, které se konalo 1. června v Kvasinách. Zde jsme skončili na 7. místě.
Mladí hasiči se zúčastnili 23. - 25. května okresního vyhodnocení celostátní hry PLAMEN
2014 v Ještěticích. Počasí už bylo letní, ale v sobotu navečer nás překvapil silný déšť a tak
většina sborů odjela s dětmi spát domů. V neděli byla louka sice promáčená, ale závody
mohly pokračovat. Zde naše družstvo obsadilo v kategorii mladší 9. místo.
Zástupci našeho sboru se zúčastnili i s technikou 5. července oslav založení sboru v
Třebešově a 12. července v Libli.
V sobotu 19. června jsme pořádali již 2. ročník Černikovického BezvaBĚHu. Oproti loňsku
jsme termín z neděle posunuli na sobotu, utvořila se nová kategorie na 1km, grilovala se kýta
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a klobásy, ale zájemce to stejně nepřilákalo. Myslím tím hlavně domácí borce, kteří mají
zájem o běh nebo jen o zábavu a příjemné posezení. Příští ročník, pokud ho budeme pořádat,
bychom chtěli posunout až do září. Nejspíš na Černíkovické posvícení. Ale to se ještě uvidí.

V sobotu 13. září pořádal sousední sbor soutěž v
netradičním požárním útoku "O Třebešovského beránka". Letošní účast byla veliká,
přihlásilo se 12 družstev. My jsme si vylosovali 3 a tak jsme šli poměrně brzy na start.
Nasadili jsme nejlepší čas, který překonali až domácí borci asi o 3 vteřiny.
Do druhého kola jsme si půjčili stříkačku od sousedů z Domašína a o pár setin jsme
Třebešováky předběhli. Tento čas už nikdo nepřekonal a "beránek" byl náš.
Za výbor SDH Černíkovice
starosta sboru
J. Šitina

Černíkovický BezvaBĚH
SDH Černíkovice i letos pořádal Černíkovický BezvaBĚH. Teprve druhý ročník nabídl
zajímavou trať, hezké odměny zejména od společností ZEAS Podorlicko, Gres a Království
hraček Bambule i spoustu aktivit pro děti. Bohužel stejně jako loni termín vyšel na jeden
z nejteplejších dní v roce a to podstatně ovlivnilo účast.
Ze všech nejrychlejší byl Jiří Čivrný. Nejlepší východočeský běžec současnosti zaběhl i
přes těžké podmínky vynikající čas 23:29, což je také nový traťový rekord. Čtvrté místo
v hlavním závodě obsadil Martin Singr z Černíkovic. V ženách obhájila vítězství Anna
Krátká, ale svůj loňský čas nepřekonala. Byla o půlminutu pomalejší
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Dětí bylo pouze 17 (loni 25) a i v hlavním
závodě bylo méně účastníků, letos pouze 21, loni 30. Ani nově vypsaný nesoutěžní běh na 1
kilometr situaci neza-chránil. Pro loňský rok tak bude termín změněn na září, ideální se zdá
být polovina měsíce, kdy se koná posvícení. Měla by přibýt i kategorie „hobby“, která bude
pro „neběžce“ a novinek bude třeba ještě více, ale to je zatím předčasné…
Martin Singr

SDH Domašín
V plánu činnosti našeho sboru v posledních létech nikdy nechybí akce Rozloučení
s prázdninami a létem. Proto jsme i letos dodrželi tradici a na sobotu 30. srpna pozvali k naší
zbrojnici především děti a jejich rodiče a pozvána byla samozřejmě také široká veřejnost.

Po 16. hodině se tedy u zbrojnice sešla velká účast
příchozích, pro které bylo připraveno bohaté občerstvení, tak jak je tomu u nás již zvykem.
Grilovala se kuřata, smažily se langoše, podával se Hasičský guláš i párek v rohlíku, a když
se tohle všechno snědlo, přišel vhod i krajíc chleba se sádlem a cibulí. Samozřejmě bylo
dostatečně postaráno o to, aby bylo dobré jídlo čím zapít. Byl dostatek nealko nápojů a pro
pivaře byla vedle tradičně čepované svijanské jedenáctky rozšířena nabídka o dvanáctku
Rampušáka. Víno a ohnivá voda také nechyběly. Dobré náladě a pohodě tedy nic nestálo
v cestě.
Pro děti byly připravené soutěže a hry, které řídila společně se svým osvědčeným týmem
paní Dáša Pekáčová. Soutěžilo se v házení létacími talíři do kruhu, ve střelbě ze vzduchovky,
luštily se vědomostní hádanky a křížovky a soutěžilo se ve zručnosti. Že se při tom užilo
hodně legrace a děti se okolo zbrojnice pořádně proběhaly, není třeba dodávat. Za svoji
snahu byly odměněny cenami a sladkostmi, které zajistil obecní úřad a tentokrát také VOZP.
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Ještě chceme vzpomenout, že děti měli své soutěže i při jarním Pálení čarodějnic, což jsme
v minulém Zpravodaji opomenuli.
Pod pergolou pak panovala skvělá nálada, kterou hlavně podpořily dvě kytary a zvláštní,
lidovou tvořivostí zhotovený nástroj, sestávající z umělohmotného sudu a na jednoduchém
hmatníku napnutém motouzu, fungující jako basa. Veselé trio, nazývající se Hubert, Petr a
Jarda po chvíli rozezpívalo pergolu a není divu, že se tak posezení protáhlo až do třetí hodiny
ranní, a prý se některým ještě i tehdy nechtělo domů.
Podle vyjádření obsluhy, bylo toto rozloučení s létem největší v jeho již dosti dlouhé
historii. Výbor proto děkuje našim hostům, že se k naší zbrojnici opět přišli pobavit, všem
našim členům, kteří při zabezpečení akce pracovali, dále organizátorům a vedoucím dětských
soutěží a v neposlední řadě také obecnímu úřadu a VOZP za ceny do dětských soutěží!

V sobotu 13. září pořádali hasiči v sousedním Třebešově již 8. ročník netradiční soutěže
nazvané Třebešovský Beránek, kterého se poprvé zúčastnili také naši borci. Je to zajímavá
soutěž s pozměněnými pravidly oproti klasickým okrskovým soutěžím. Startuje se z lavic na
pomyslném automobilu, je pozměněn způsob nasání vody, stříká se třemi proudy, z nichž se
jeden dokonce stříká přes vrchol bariéry. Je to zábavná soutěž, která si již získala svou
oblíbenost, vždyť letos startovalo 12 družstev a hlavně je při tom legrace.
Družstva byla přivítána starostou místního sboru, bratrem Karáskem i starostkou obce
Třebešov, paní Cabalkovou. Lesk slavnostnímu přivítání dodal pan senátor Antl, který do
Třebešova zavítal v rámci svých předvolebních setkání.

Naše družstvo, které chtělo při své premiéře hlavně
získat zkušenosti, se nakonec umístilo na pěkném 6. místě, takže panovala spokojenost.
Soutěž vyhrálo v poslední době výborné družstvo z Černíkovic, kterému v druhém kole naši
vypomohli zapůjčením stříkačky, když ta jejich začala nečekaně zlobit. Domníváme se, že nic
nestojí v cestě naší účasti i v dalších ročnících této pěkné soutěže.
Závěrem ještě chceme popřát štěstí a zdraví naším bratrům Petru Medzibridskému, který se
dožil 25 let, a Stanislavu Lemfeldovi staršímu, který statečně oslavil sedmdesátku!
Výbor SDH Domašín

Přistěhovali se…
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Brandejsovi
Tomáš Brandejs a Katka Kábrtová tu bydlí od června roku 2013. Pan Brandejs pochází
z Lična, vystudoval Střední školu obor management a v současnosti pracuje v rodinné firmě
Vratové Systémy CZ s.r.o.. Slečna Kábrtová pochází kousek od České Skalice, vystudovala
Střední školu obor Poštovní manipulant a nyní pracuje v Rychnově nad Kněžnou na České
poště.
Již nějaký čas byli rozhodnutí, že si chtějí postavit rodinný domek a tak hledali vhodnou
parcelu. Pan Brandejs přes Černíkovice jezdil do práce a o nových stavebních parcelách se
dozvěděl z plakátů v obci. Líbila se jim nejen cena pozemku, ale především rovný terén.
Další plus viděli v tom, že budou mít kousek k rodičům a kratší dojíždění do práce.
Jsou velmi rádi, že je tu klid, nejsou blízko rušné komunikace, mají to kousek na fotbalové
hřiště a je tu obchod a Česká pošta. Vítají Mateřskou školku a Základní školu, které jednou
v budoucnu rádi využijí.
Do budoucna by si přáli buď častější svoz tříděného odpadu nebo více popelnic na tento
odpad. Dále jako mnoho dalších spoluobčanů z nové zástavby si nechtějí zakládat kompost a
proto by uvítali kontejner na posekanou trávu. Nabízí se i otázka, zda by nemohli trávu
dovážet do Bioplynové stanice, která je k těmto účelům přímo stvořená.

Kučerovi
Rodina Petra a Jany Kučerových tu bydlí od dubna letošního roku. Mají 2 letého syna
Miloše, který bude už příští rok chodit do školky.
Pan Kučera pochází z Hradce Králové, vystudoval dvě Střední školy Automobilní s obory
Automechanik a Autoelektrikář a v současnosti pracuje ve Škoda Auto a. s. Kvasiny jako
Operátor výroby.
Pani Kučerová pochází kousek od Nového Bydžova, vystudovala Střední odborné učiliště
Obchodní obor prodavačka. Nyní je se synem Milošem na rodičovské dovolené a předtím
pracovala v Kvasinách ve firmě M. Preymesser jako logistka.
Bydleli spolu v Rychnově nad Kněžnou, ale po nějaké době se rozhodli si postavit vlastní
rodinný domek a tak začali shánět vhodnou parcelu. Od kamaráda, který si tu rovněž staví
rodinný dům se dozvěděli o stavebních parcelách. Oslovila je nejen rozumná cena pozemku,
ale také klid, krátká vzdálenost do práce a občanská vybavenost.
Velmi oceňují již zmíněnou občanskou vybavenost jako je Česká pošta, vrakoviště, železářství,
místní obchod potravin, Mateřskou školku a Základní školu.
Negativně hodnotí zápach z Bioplynové stanice a velmi častý hluk přes den i přes noc ze
společnosti Kovpal – nejen z pracovních činností firmy, ale také velmi hlasité poslouchání
rádia ve večerních a nočních hodinách.
Ocenili by v nové zástavbě dětské hřiště, kde by se mohly děti scházet, protože jich je
v naší ulici už opravdu hodně a další budou přibývat. Z jedné ze stran pozemku by uvítali
přesun včelích úlů dále od plotu, protože v době sběru pylu mají plnou zahradu včel. Jejich
syn je bohužel alergický na bodnutí hmyzem a tak jim pak včely pochopitelně přináší spoustu
starostí navíc.

Vávrovi
Rodina Petra a Jarmily Vávrových tu bydlí od června loňského roku. Mají ročního
chlapečka Péťu a pětiletou dceru Barunku.
Pan Vávra pochází z malé obce poblíž města Poličky a nyní pracuje jako technický
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pracovník údržby svařovny ve Škoda Auto a. s. Kvasiny. Jeho žena pochází z Pardubic a nyní
je na mateřské dovolené.
Když se rozhodli, že by si rádi postavili rodinný dům, hned věděli, že chtějí bydlet na
vesnici. Z několika nabízených lokalit se nakonec rozhodli pro Černíkovice. V jejich
rozhodování hrála velkou roli vybavenost obce, tzn. školka, škola, obchod se širokým
sortimentem, pošta a samozřejmě veřejná doprava. Byli se tu podívat a zaujala je nejen
velikost a cena parcel, ale také klidná lokalita a výhled na hory.
Oceňují dobrou údržbu silnic a chodníků v zimních měsících a sekání travních ploch přes
léto. Také jsou rádi za zrcadlo u pošty, díky kterému je výjezd ze zástavby bezpečnější.
Do budoucna by z důvodů pracovní doby v zaměstnání uvítali delší pracovní dobu ve
školce a ve školní družině. Dále by byli rádi, kdyby obecní cesta pro pěší a cyklisty vedoucí
ze zástavby k hlavní silnici byla zpevněná alespoň štěrkem, aby byla použitelná za každého
počasí.

Kronika
V roce 1866 podalo předsednictvo obce Domašín k okresnímu výboru v Rychnově nad Kněžnou
následující spis
Slavné zastupitelstvo okresu Rychnovského !
Do majetku obce Domašínské patří též pastviště pod čísl. 425 per 1jitro 946 sáhů a čísl. 456 per 2jitra
1364 sáhů,obě tato čísla jsou v hromadě mají poměrně asi 15 kroků šířky a asi ¼ hodiny cesty délky
číslo 425 hraničí na půlnoc s vrchnostenskou půdou, na poledne s pozemky rolníků Dusila č7 Josefa
Dusila č8 Fr. Hlavsy č9 Fr. Dusila č10 a Ant. Šabaty č 13. Po celé délce jest nasázeno 120 třešňových
stromů, jež při prostřední úrodě 100zl ročně čistého užitku nesou, který výše jmenovaní rolníci
každoročně mezi sebe rozdělí,aniž by do obecní pokladny jakého podílu odváděli, ačkoli tato na
všechny pozemky vypadající daně vyplácet musí.
Tento užitek sobě jmenovaní rolníci následujícím způsobem osvojili:
Asi před 60ti nebo 70ti lety bylo ve zdejší obci zavedeno,že každý,kdo se oženiti mínil na této obecní
půdě několik ovocných stromů vsaditi povinen byl. Na tento závod se ale brzo zapomnělo. Rolníci ale
tohoto použili a proti svému poli nasázeli tolik stromů, kolik se vešlo. Poněvadž jest naše obec chudá a
výloh čím dál více přibývá, došlo již několikrát přes toto k řeči. Obecní zastupitelstvo vždy jen ze
jmenovaných pozůstává se, proto vše marné, a není nikoho, kdo by se obce byl ujal.
Níže podepsané představenstvo kladouc v okresní zastupitelstvo všechnu důvěru žádá ve vší
poníženosti by toto zkracování obecního majetku nejlaskavěji uznati ráčilo.
Dne 27. prosince 1866
Josef Hromádko představený
Václav Hlavatý radní
Franz Mořengl radní
Josef Holub výbor
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Každý, kdo dočetl, poznal, že dopis úřadům tenkrát mohl psát vzdělaný člověk. Jitra, sáhy, korce jsou
staré plošné míry pro pozemky. Obě strany pak schůze zastupitelstva dne 5. ledna 1867 svolala ke
smírnému řešení.

Zubní pohotovost
Kominické služby
V pátek 10. 10. 2014 budou k dispozici všem zájemcům z našich obcí kominické služby od
firmy Melou z Dobrušky. Cena je opět sjednána na 300,- Kč za čištění včetně dokladu
funkčnosti. Zájemci se mohou hlásit na OÚ tel. 494 348 124.

tiráž

Fotografie poskytli: Mgr. Iva Dernerová, SDH Domašín, SDH Černíkovice, Ing. Martin
Singr
Zpravodaj zpracoval: Ing. Martin Singr
cernikovicky.zpravodaj@email.cz
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