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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významné životní jubileum ve druhém čtvrtletí roku 2021 oslavili tito naši
spoluobčané:
50 let
BULUŠKOVÁ Martina
CABALKA Václav

Černíkovice
Domašín

55 let
MATĚJKA Václav

Černíkovice

60 let
HAJNÁ Jana
KLAPALOVÁ Eva
STODŮLKOVÁ Jana
ŠITINOVÁ Marie

Domašín
Černíkovice
Černíkovice
Černíkovice

65 let
KYLAR Miloš
ZEMÁNKOVÁ Ludmila

Černíkovice
Černíkovice

70 let
BARTOŇOVÁ Dáša
ŠEDIVÝ KAREL

Černíkovice
Černíkovice

81 let
ŠITINOVÁ Marie

Černíkovice

82 let
BURIAN Josef

Černíkovice

83 let
HLAVSA Ladislav

Černíkovice

86 let
BRANDEJSOVÁ Zdenka
TOMASOVÁ Růžena

Černíkovice
Černíkovice

87 let
ŠANTOVÁ Hana
VAŠÁTKO Karel

Černíkovice
Černíkovice

91 let
VANICKÁ Marie

Domašín

K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme pevné zdraví, spokojenost a osobní
pohodu.
2

Vítáme nové občánky naší obce:
DOLEŽAL Rudolf
GRONYCH Daniel

Domašín
Černíkovice

červen
červen

Vážení rodiče, Vám i Vašemu děťátku přejeme, aby
vyrůstalo ve zdraví, lásce a klidu.
Bc. Klára Stillerová

USNESENÍ Č. 20
z veřejného jednání OZ, konaného 28. června 2021 v prostorách OÚ Černíkovice.
Zastupitelstvo Obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání.
2. Zprávu starostky obce.
3. Hospodaření obce k 31. 5. 2021 a rozpočtová opatření č. 2, 3.
4. Schválení zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
v otevřeném řízení dle §56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejné zakázky
s názvem „Černíkovice-výstavba nové tělocvičny, včetně příslušenství“ ze dne
17. května 2021.
5. Závěrečný účet DSO Vodovodního svazku Císařská studánka za rok 2020,
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO VSCS za rok 2020
bez výhrad.
6. Závěrečný účet DSO Svazků Dolní Bělá za rok 2020, včetně Zprávy o
výsledku
přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Dolní Bělá za rok
2020 bez výhrad.
7. Závěrečný účet DSO Mikroregion Rychnovsko za rok 2020, včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Rychnovsko za rok
2020 bez výhrad.
8. Dodatek číslo 4 – pachtovní smlouvy o zemědělském pachtu číslo 168/2014 se
Zemědělskou společností Černíkovice, a.s., se sídlem Černíkovice čp. 141.
9. Zaslání objednávky na provedení přeložky vedení CETIN do nové základní
školy s přepojením mateřské školy dle cenové nabídky.
II. Schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 4
2. Závěrečný účet obce Černíkovice za rok 2020 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením bez výhrad (bez zjištěných chyb a nedostatků).
3. Účetní závěrku obce Černíkovice za rok 2020. Kladný hospodářský výsledek
bude použit na splácení úvěru a na financování investičních akcí v roce 2021.
4. Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Černíkovice k 31.12.2020.
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5. Hospodářský výsledek PO Základní škola a Mateřská škola Černíkovice celkový výsledek hospodaření v přebytku převést do rezervního fondu (viz.
příloha č. 6/us20).
6. Finanční dar na obnovu mechaniky varhan ve výši 40.000,- Kč z rozpočtu obce
Římskokatolické farnosti Černíkovice a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
7. Finanční dar na transparentní účet č. 123-3116420297/0100 Jihomoravského
kraje ve výši 100.000,- Kč na pomoc obcím postiženým živelnou pohromou.
III. Ukládá
1. Připravit podklady pro prodej pozemku 550/12 dle předloženého znaleckého
posudku firmou GasNet Služby, s.r.o., s tím, že náklady spojené s prodejem
platí kupující. Kupní cena činí 11.400,- Kč.
2. Obnovit jednání s firmou Energomontáže Votroubek, s.r.o., Rychnov nad
Kněžnou k akci „IE-12-2008145 Černíkovice, západ, RK_0530, vn, TS, nn“
stavba nového kabelového vedení.
3. Projednat obnovu a dodržování podmínek pro pořádání kulturních akcí v KD
Černíkovice a zaurgovat úhradu pohledávek.
4. Řešit podnět pana Čiháčka na nevhodné zpevnění místní komunikace p. č. 448
k. ú. Domašín u Černíkovic.
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta

ZPRÁVA STAROSTKY OBCE
Vážení spoluobčané,
věřím, že je před námi čas normálních letních
dovolených a školních prázdnin. Věřím, že se vše
navrací k normálu, a my tak začneme žít způsobem
života, na který jsme byli léta navyklí.
Dovolte mi jako každý rok malé ohlédnutí za naší
prací… Na cyklostezkách bylo vybudováno celkem 8 laviček, u většiny z nich jsou
umístěny odpadkové koše. V Domašíně v serpentýnách zbývá doplnit informační
tabule. Obcí podaná žádost o dotaci z 5. výzvy MAS Sdružení Splav, fishe 26,
Obnova venkovských obcí - byla podpořena částkou 637.331,- Kč, což znamená 76%
z požadované částky na vybavení „Nové základní školy“. Na základě žádostí obec
získala dvě dotace na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů a na ochranu lesa,
obě z MZe v celkové výši 41.550,- Kč. Ukončena je realizace stavby „Doplnění
relaxační zóny u Pomníku padlých“, neinvestiční peněžní dar poskytla ŠKODA
AUTO, a.s., DSO Mikroregionu Rychnovsko, který byl rozdělen členským obcím
svazku. Obec Černíkovice obdržela 11.112,- Kč. Ráda bych alespoň takto poděkovala
panu Josefu Michaličkovi za zhotovení krásných „dřevěných sedátek“.
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Poslední sobotu v červnu jsme se stali spolupořadateli již druhého ročníku
Černíkovické 12h. Počasí všem závodníkům přálo a akce, až na jeden zřejmě „hloupý
žert“, byla velmi zdařilá.
Výstavba nové základní školy probíhá podle harmonogramu, v současné době
probíhají terénní úpravy. Bohužel budování nového parkoviště vyšlo termínem do
konce školního roku, tím měli nejen děti, kantoři ale i ostatní občané znepříjemněný
přístup na komunikaci ke kostelu, za případné komplikace se ještě jednou
omlouváme. O prázdninách dojde ještě k omezení dopravy ve směru na Byzhradec,
bude zde vybudován nový chodník pod parkem u nové ZŠ. I zde bude nutná
opatrnost a shovívavost k dané situaci. Rodiče přivážející děti do mateřské školy
budou po prázdninách parkovat na parkovišti před novou budovou ZŠ. Věřím, že naši
školáci nastoupí v září do dokončené nové školy. O termínu slavnostního otevření a s
ním spojeného dne otevřených dveří vás budeme včas informovat.
Stavba obchvatu Domašína je rovněž v plném proudu, za obec byla podána
žádost o stavební povolení na již zmiňovaný chodník, vedoucí v těsné blízkosti
kruhového objezdu, z důvodu bezpečnosti obyvatel. Na chodníku vznikne i nová
autobusová zastávka a v křižovatce obratiště autobusů.
NECHÁPEME, asi hloupý žert
Díky nějakému vtipálkovi, který přeškrtal a předělal „šipky“ dopravního
značení při akci „Černíkovická 12h“, bylo několik účastníků navedeno na jinou trasu.
Tato nepříjemnost se stala mezi Třebešovem a Černíkovicemi – „eurocesta“ do
Domašína, značení navedlo závodníky až na nový obchvat. Je to smutné nebo „k
vzteku“, organizátoři se snažili mít trasu dobře označenou, uklizenou, dokonce i
výtluky na cestě pod Třebešovem a k letišti v Černíkovicích opraveny …a pak stačí
jeden „dobrák“ a je veškeré snažení pryč… Opravdu nechápeme!
Milí spoluobčané, přeji nám všem, abychom si v následujícím období odpočinuli,
užili si volný čas s rodinami, dětmi a nabrali nové síly do druhé poloviny roku. Pokud
vyrazíte na cesty, vraťte se živí a zdraví domů.
Zdenka Jedlinská, starostka

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
Dne 12. 7. 2021 oslavil krásné sté narozeniny
dlouholetý domašínský občan, pan Miloslav
Kulhánek. Do Domašína se přistěhoval se svou ženou
Věrou z Jablonného nad. Orlicí. V Domašíně pak
spolu vychovali své tři děti: Milana, Věru a Janu.
Velkou část svého života, až do odchodu do
zaslouženého důchodu, pracoval v Rychnově n. Kn.
pro podnik Oseva Choceň.
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Jeho velkým koníčkem bylo, do cca 94 let, zahradničení i chov domácích zvířat.
Dcera Jana nám vyprávěla, že ještě loňského roku pomáhal doma při svazování
kukuřičných klasů. Pan Kulhánek byl a je velice společenský a plný dobré nálady.
Proto se často účastnil, pokud to jeho zdraví dovolovalo, společenských akcí
pořádaných v hasičské klubovně v Domašíně, kde byl vítaným společníkem.
Přejeme panu Kulhánkovi k jeho vzácnému životnímu jubileu nejen hodně
zdraví, ale i nadále hodně úsměvů a optimismu, protože optimismus a úsměv jsou
bezplatnou a účinnou terapií pro spokojený život.
Milena Nováková, Eliška Hovorková - SPOZ

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Dodatkové tabule na autobusových zastávkách v Královéhradeckém kraji
V průběhu roku 2021 budou všechny autobusové zastávky v kraji označeny
dodatkovou tabulí s informacemi.
Na dodatkové tabuli jsou uvedeny základní informace o zastávce, jako je název
zastávky, číslo zóny IREDO, do které je zastávka zařazena, číslo odjezdové hrany.
Dále však také dodatková tabule obsahuje QR kód, který přináší také dynamické
informace. Načtením QR kódu pomocí mobilního telefonu lze zjistit nejbližší odjezdy
autobusů z dané zastávky, polohu spoje a jeho případné zpoždění.
Jakékoliv dotazy směřujte na Call centrum IREDO 491 580 333 nebo
www.dopravakhk.cz.
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Dodržování nedělního klidu
Znáte to, v neděli odpoledne si uvaříte kávu, posadíte
se na zahradu a hodláte konečně po celém týdnu relaxovat.
Když vtom se rozezní zvuk sekačky či motorové pily a
rázem je po klidu…
Pojďme k sobě být alespoň trochu ohleduplní,
abychom si mohli nedělní nebo sváteční den užít v klidu bez
rušícího hluku. Děkujeme!
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
V prosinci roku 2020 vyhlásil prezident Miloš
Zeman datum konání voleb do Poslanecké sněmovny na
území České republiky na pátek 8. října a sobotu 9. října
2021. První den probíhá hlasování od 14:00 do 22:00,
druhý den od 8:00 do 14:00 hodin.
Poslanecká sněmovna má 200 členů, kteří jsou
voleni na 4 roky. Zvolen poslancem může být každý právoplatný volič, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 21 let.
Kandidátní listiny musí strany a koalice odevzdat pro každý kraj příslušným
krajským úřadům do 3. srpna. Ten může až do 20. srpna rozhodnout o registraci či
odmítnutí kandidátky i škrtnutí konkrétního kandidáta.
Systém voleb
Na počátku rozdělování mandátů je volební klauzule, která stanovuje
procentuální podíl, který musí subjekt získat, aby měl nárok na zastoupení v
poslanecké sněmovně. Pro stranu nebo hnutí je stanovena hranice 5 %, 7 % je pro
dvoučlenné koalice, 11 % pro vícečlenné. Strany, hnutí a koalice, které nedosáhly
daného procenta, nepostupují do Sněmovny a nezískají žádný mandát.
Voliči si budou poslance vybírat ve 14 krajích jako doposud. Rozdělení
mandátů se uskuteční ve dvou skrutiniích, tedy dvoukolově. Nejdříve mezi volební
uskupení, která se do Sněmovny dostala, rozdělí Český statistický úřad mandáty v
krajích. Součet hlasů pro úspěšné strany se má nově vydělit počtem krajských
mandátů zvýšeným o dva, přičemž strany mají obdržet poslance podle svého
výsledku v kraji.
Zbylé nerozdělené mandáty se pak na celostátní úrovni přidělí ve druhém
skrutiniu pomocí takzvané Hagenbach-Bischoffovy kvóty. Volební uskupení je
postupně získají v těch krajích, kde jim zůstalo nejvíce hlasů. Obsazení mandátu
konkrétním kandidátem je pak závislé na kandidátní listině dané strany v příslušném
kraji a na přednostních hlasech.
Výsledky voleb může ovlivnit možnost voliče označit 4 kandidáty na
hlasovacím lístku přednostními hlasy. Pokud kandidát získá nejméně 5 % z
celkového počtu platných odevzdaných hlasů pro daný politický subjekt v rámci
volebního kraje, mandát přednostně připadne jemu. Je-li kandidátů, kteří přesáhli
procentuální hodnotu 5 % více, rozhoduje množství získaných preferenčních hlasů,
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pokud se počet preferenčních hlasů mezi kandidáty rovná, rozhoduje původní pořadí
na hlasovacím lístku.
Volební lístky se jmény jednotlivých kandidátů dostanou voliči do schránek
nejpozději tři dny před konáním voleb.
Voličský průkaz
Volič, který v době voleb není v místě svého trvalého bydliště nebo z jiného
důvodu chce volit v jiném volebním okrsku, si může zažádat o voličský průkaz, a to
buď písemně, nebo osobně na obecním úřadu. Na voličský průkaz pak zle volit
odkudkoliv z České republiky, ale i z příslušného úřadu v zahraničí.
O voličský průkaz lze žádat nejdříve v den vyhlášení voleb, nejpozději pak
do sedmi dnů před jejich konáním (do 1. 10. 2021). Žádost lze vyřídit osobně,
poštou nebo elektronicky. Voličský průkaz je možné si vyzvednout osobně, nechat si
jej zaslat na určitou adresu, nebo jeho vyzvednutím pověřit blízkou osobu, která
zároveň bude disponovat plnou mocí voliče s úředně ověřeným podpisem. V žádosti
je nezbytné uvést jméno, datum narození, trvalé bydliště a telefonický nebo emailový
kontakt. Zároveň uveďte i to, jak si chcete průkaz vyzvednout.
Projekt sdílení jízdních kol
Společnost ŠKODA AUTO
pomohla městu Rychnov nad
Kněžnou
realizovat
projekt
sdílených kol určený především
pro obyvatele regionu. Ve
spolupráci se společností Nextbike
mají místní občané z Rychnova,
Solnice a Kvasin k dispozici
celkem 14 stojanů, kde si mohou
vypůjčit a bezpečně vrátit celkem
40 sdílených bicyklů. Projekt má
za cíl nejen usnadnit obyvatelům
blízkých měst cestování na krátké vzdálenosti, ale i zvýšit zájem o životní prostředí,
podpořit zdravý životní styl a odlehčit místní dopravě. Výstavbu infrastruktury
zajistily municipality Rychnov nad Kněžnou, Solnice a Kvasiny, společnost ŠKODA
AUTO financuje provoz služby. I díky tomu mají uživatelé prvních 15 minut zdarma,
dalších 30 minut jízdy stojí pouze 12 Kč, což je nejnižší cena pronájmu z více než 20
českých měst, kde jsou sdílená kola Nextbike dostupná. Společnost ŠKODA AUTO
klade velký důraz na spolupráci s regiony a v rámci své společenské odpovědnosti se
zaměřuje na podporu místních komunit, rozvoj ekologické dopravy i ochranu
životního prostředí.
Impulsem pro spuštění projektu sdílených kol byl výsledek průzkumu
veřejného mínění, který proběhl prostřednictvím online platformy Trendaro. Mezi
hlavní přednosti patří snadná a efektivní doprava ve městě a jeho bezprostředním
okolí, zároveň je jedním z cílů také odlehčení místní dopravě. Nový projekt je v
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souladu s koncepty chytré mobility, které společnost ŠKODA AUTO aktivně
podporuje. Sdílení kol rovněž vytváří nové vazby mezi obyvateli a zvyšuje zájem o
okolí a ochranu životního prostředí. V Mladé Boleslavi se díky projektu sdílených kol
podařilo v roce 2020 uspořit téměř 17 tun emisí CO2.
Obyvatelé z Rychnova nad Kněžnou, Solnice a Kvasin si mohou kola vypůjčit
a vrátit na jednom z celkem 14 stojanů, které slouží k bezpečnému zajištění sdílených
bicyklů. Stojany byly rozmístěny na nejvíce vytížená místa, jako jsou vlakové
nádraží, autobusové zastávky, obchody nebo nemocnice. Dvě stanoviště jsou také
přímo u závodu společnosti ŠKODA AUTO v Kvasinách.
K vypůjčení stačí registrace zdarma a chytrý telefon s nainstalovanou aplikací
Nextbike, kde jsou uvedena všechna stanoviště v okolí. Od začátku je v Rychnově a
okolí k dispozici 40 jízdních kol vybavených přehazovačkou, LED osvětlením a
speciálními pneumatikami se zvýšenou ochranou proti defektu. Bicykly jsou českého
původu a mají nastavitelnou výšku sedla a jednoduché ovládání, aby je mohli
využívat zájemci všech věkových skupin.
Provoz služby financuje ŠKODA AUTO a pro Rychnovsko byl stanoven velmi
výhodný tarif: prvních 15 minut jízdy je zdarma, dalších 30 minut stojí pouze 12,-Kč.
Jedná se o nejnižší cenu pronájmu z více než 20 českých měst, kde jsou sdílená kola
Nextbike již dostupná. Uživatelé si mohou tatáž kola vypůjčit například také v
blízkém Hradci Králové, Pardubicích, Praze, Brně, Olomouci či Prostějově. Půjčovny
Nextbike působí i v zahraničí a Rychnovsko se tak zařadilo do sítě více než 200 měst
a mikroregionů, kde jsou tato sdílená kola k dispozici.
Společnost ŠKODA AUTO klade velký důraz na spolupráci s regiony a v
rámci své společenské odpovědnosti se zaměřuje na podporu místních komunit,
rozvoj infrastruktury a ekologické dopravy či ochranu životního prostředí. V okolí
svého výrobního závodu v Kvasinách se automobilka dlouhodobě věnuje mimo jiné
také pomoci zdravotním a sociálním službám, zvýšení úrovně technického vzdělávání
a dopravní bezpečnosti.
Do současné doby bylo uskutečněno již více než 1000 výpůjček. Projekt si již
nyní našel pevný okruh stálých uživatelů (430), který se stále rozšiřuje. 90 %
výpůjček je do 15 minut, tedy výpůjčky zdarma. Nejfrekventovanější stanice je
vlakové nádraží Rychnov nad Kněžnou.
Bc. Klára Stillerová

ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ ČERNÍKOVICE
Zprávy ze ZŠ Černíkovice
Že školní rok 2020/2021 byl mimořádný, nemusím nikoho přesvědčovat. Díky
koronaviru jsme zažili netradiční výuku doma, kdy se na podzim v roce 2020 rodiče
stali učiteli a v lednu na distanční výuku najela 4. a 5. třída a od března se k nim
přidaly i nižší ročníky. Online výuka skončila 12. dubna. Děkuji paní učitelce
Hedvice Myhill, že nám pomohla v počátcích, Pavla Mňuková dávala zprávy na
facebook a paní Rejzková zase předávala zkušenosti. Také děkuji rodičům za pomoc
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s výukou a kontrolou. Společně jsme výuku zvládli celkem úspěšně, dané učivo jsme
probrali a nemáme žádné resty.
Projekt Šablony II.
V srpnu by měl skončit projekt Šablony II. – 1 milion korun jsme obdrželi na
financování školní asistentky v MŠ, ZŠ, na projektové dny ve škole i mimo školu.
Vše se nám podařilo splnit, jen Čtenářský klub jsme museli posunout do dalšího
školního roku, a to do pololetí.
Zápis do MŠ a ZŠ
V dubnu proběhl zápis do školy (8 dětí), v květnu do školky (12 dětí). Příští
rok do ZŠ nastoupí 42 žáků a do MŠ 51 dětí. Spojeny budou 1. a 3. ročník, 4. a 5.
ročník a 2. třída bude samostatná.
Akce, které se nám podařilo uskutečnit
- Čarodějnice
- Přednáška o pravěku
- Zoo Dvůr Králové
- Středověký skanzen Uhřínov
- Záchranná stanice Jaroměř
- Dětský den - zmrzlina v Solnici
- Návštěva dětí z MŠ
- Fotografování na konci školního roku
Loučení se školou
V pátek večer 25. 6. 2021 se páťáci spolu s rodiči loučili s naší školou. Večerní
program začínal divadelními představeními, pokračoval kvízovou soutěží a končil
stezkou odvahy.
Páťáci: ,,Nám se líbilo hlavně divadlo – O duchovi a líné babičce. Potom bylo
Máme rádi Česko (školu). Čtyři týmy vybíraly z odpovědí A, B, C. Týmy byly
smíchané z rodičů a dětí, ale jeden tým byl plný kluků, takže prohrál. Na stezce jsme
sbírali lístečky s šifrou a museli jsme se proplížit kolem strašidelného strážce.
Podařilo se nám šifru vyluštit a našli jsme poklad. Všechny to moc bavilo. (Jakub
Donát a Dominik Divíšek)
Nová škola
Ve škole probíhá velké balení pomůcek a všech potřebných věcí, PPL nestačí
přivážet nové objednané pomůcky, lavice a věci do nové školy. Snad vše dobře
dopadne a my se sejdeme 1. září 2021 v nové škole. Za to patří dík naší paní
starostce, zastupitelům obce a všem lidem, kteří tuto stavbu mají na starosti.
DĚKUJEME!!!!
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Přejeme všem krásné letní měsíce a v září na shledanou!!!
Zapsala Mgr. Iva Dernerová

Pro pobavení zveřejňujeme dopis páťákům na rozloučenou od paní Hedviky Myhill:
Pohádka pro páťáky
Za

devatero

horami,

devatero

řekami

a

jedním

automobilovým

závodem, stála jedna školička. Byla krásně maličká. Nebyla to školička
ledajaká. Byla to školička kouzelná…
A v té školičce vládla jedna mocná královna jménem Iva. Pilná byla jako
včelka a kolem sebe měla houf dvorních dam. Dvorní dáma Maruška
měla na starost čistotu, pořádala občas i burzy s oblečením a rozdávala
láskyplné pohlavky. Další dvorní dámou byla Jana – ta byla velmi
moudrá a mimo spoustu dalších věcí ovládala i hod pantoflí. Také byste
tam potkali dvorní dámu Jíťu, která byla slyšet vždy a všude a zpívala si
snad i na záchodě. Dále tam byla dvorní dáma Péťa, přezdívaná
„Kudla“… Ostrá ale vůbec nebyla. Naopak, byla vždy moc milá a
přívětivá. Pak tam také byla dvorní dáma Pavla - ta byla moc hodná,
občas se jen rýpala v jídle a tuze ráda fotila. Občas tam také zavítala
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dvorní dáma Kristýna. Ta si teď však dala malou pauzu a rozhodla se,
že si radši bude nějakou dobu hrát s dětmi doma. Poslední dámou byla
dvorní dáma Hedvika. Ta byla trochu drzá a tuze ráda psala bláznivé
příběhy.
No, a v té školičce byla také pátá třída, kterou navštěvovalo pět
Sněhurek a osm trpaslíků.
Sněhurky byly moc milé a šikovné. I když studovaly na Sněhurky, každá
měla své jméno.
Chodila tam Sněhurka Lucka Zemanová, která se neustále proháněla na
koňském hřbetě a po nocích četla Harryho Pottera, do kterého byla až
po uši zamilovaná. Trpaslíci ji v současné době až tak nezajímali, i když
ona je moc.
Sněhurka Terezka Dynterová neustále zkoušela proniknout do myšího
světa. Byla totiž i jako myška tichá. Ovládala hru na klavír a spoustu
trpasličích srdcí.
Sněhurka Terezka Oubrechtová byla ještě ke všemu i Zlatovláskou a líbila
se nejednomu trpaslíkovi. Též ovládala hru na klavír, angličtinu měla
v malíku a na dalších prstech ty trpaslíky.
Sněhurka Péťa Horáková byla velmi milá, uměla hrát „bembas“, a když
ji nějaký ten trpaslík zlobil, rozmáchla se pálkou tak, že dotyčný trpaslík
přistál až na Měsíci.
Poslední Sněhurkou byla Marťa Máca Vavřínková, která milovala TikTok,
Stranger Things a další americkou Sněhurku jménem Millie Bobby
Brown. Též uměla na piano zabrnkat

a tuze se líbila jednomu

trpaslíkovi… Jen se podívejte, jak se ten dotyčný červená.
A jak to bylo s trpaslíky?
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Chodil tam trpaslík Honza Ráza Rázek – velký sportovec a fotbalista,
který neustále kvůli čemukoli protestoval. Ale my víme, že to je jinak
poklad… Jen se musí vykopat…
Trpaslík Matěj Číha Čihák, občas přezdívaný „Pochodující encyklopedie či
slovník“, byl též velký sportovec a fotbalista. A když se mu sem tam
něco nepodařilo, dokázal se proměnit v „Hulka“, ale převážně v barvě
červené.
Trpaslík Matěj Stejska Stejskal byl hravý trpaslík. Lákala ho nová
technologie a sem tam se nechal vyfotit i do módních časopisů… Takže
Sněhurky bacha!!!
Další do týmu fotbalistů byl trpaslík Tom Štěpán. To byl též trpaslík
jako řemen. Pusu měl „proříznutou od ucha k uchu“… To asi, aby ta
pusa stihla říct co nejvíc. Měl však i milou tvář, která u něj začala
převažovat.
Trpaslík Péťa Pacík Patzenhauer byl též zdatný fotbalista. Školu měl
v malíčku a učení v krvi. Ovládal štětec i jehlu a sem tam zapěl píseň o
globálním oteplování.
Trpaslík Jakub Donut (v angličtině koblížek) Donát byl též sportovní typ.
Fotbal ho však nezajímal. Radši si nasadil brusle a šel na led hrát hokej.
A když nehrál hokej, tak se činil po stránce spisovatelské.
Trpaslík Domča Divíšek, přezdívaný též Ron Weasley, se neustále něčemu
divil… Hlavně proč mu to jojo neskáče a koloběžka sama neběží… A také
„On byl nějaký úkol?“. Ale jinak byl děsně fajn.
Posledního trpaslíka byste si možná i spletli se Sněhurkou. Háro měl
totiž dlouhé. Jmenoval se Sidney Myhill, ovládal dva jazyky, hru na
klavír a náramně si rozuměl nejen s trpaslíky, ale i se Sněhurkami.
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No, a jelikož těch Sněhurek bylo na trpaslíky málo, a trpaslíků naopak
na Sněhurky moc, rozhodli se všichni, že se vydají do světa.
A my bychom jim proto rádi popřáli – trpaslíkům hodnou Sněhurku!
Sněhurkám šlechetného trpaslíka! Ať se vám všem na té cestě dobře
šlape! A kdybyste se někdy náhodou ztratili, nezapomeňte, že nejen
trpaslíci nosí s sebou své lucerničky. Každý si totiž svou lucerničku, to své
světýlko nosíme ve svém srdíčku. Proto neváhejte a posviťte si! A
nezapomeňte posvítit i těm, kteří trochu bloudí! Třeba jim tím
zpříjemníte cestu a nebudou se už pak bát! Třeba jim tím pomůžete
najít ten správný cíl! Prostě, buďte dobrými Sněhurkami a dobrými
trpaslíky! Zkrátka, buďte dobrými lidmi!!!
A někdy si na nás tady v té maličké školičce vzpomeňte! My na vás
nezapomeneme nikdy!!!

Zprávičky z duhové školky
Po rozvolnění Covid opatření 12. dubna
2021 se dveře duhové školky znovu otevřely
pouze předškolním dětem. Nástup pro mnohé
nebyl zpočátku jednoduchý, protože i takto
malé děti se musely 2x týdně testovat.
Naštěstí tato nepříjemnost netrvala dlouho. Při
nástupu všech dětí do MŠ dne 26. dubna 2021
bylo testování zrušeno a nám nebránilo nic v
cestě za všedními i nevšedními okamžiky prožité ve školce nebo mimo ni.
Hned první "kulturní vlaštovkou" byl interaktivní workshop paní Adamcové s
názvem Motýli. Děti si tak mohly na vlastní kůži prožít život v kukle nebo pozorovat
motýly pod mikroskopem. V květnu jsme se těšili i z loutkové grotesky s názvem
Prostě žába, kterou nám excelentně ztvárnila paní herečka Jana Vyšohlídová z
divadla U staré herečky.
Mezinárodní den dětí se tentokrát konal na školní zahradě MŠ, kde na děti
čekala různá sportovní a zábavná stanoviště. Soutěží se také zúčastnili Natálie
Šťovíčková a Filip Hovorka - studenti Střední pedagogické školy v Litomyšli a také
bývalí žáci MŠ a ZŠ Černíkovice. Praktikanti si během června v naší Mateřské škole
plnili povinnou pedagogickou praxi a nám učitelkám vypomáhali při konání
kulturních akcí.
V letošním školním roce jsem si dopřáli i školní výlet do Babiččina dvorečku,
15

který je nedaleko Chrudimi v malé vísce Licibořice. Život na statku, několik druhů
ochočených zvířat a krásná příroda kolem, neočarovala jenom děti, ale i celý
pedagogický sbor. Věřím, že jsme toto místo nenavštívili naposledy. Je zde stále co
objevovat.
Školní výlet nebyl ale třešničkou na závěr školního roku. Na devět předškoláků
ještě čekala zkouška odvahy, včetně přespání ve školce a slavnostní pasování na
školáky. Vyřazení předškoláků se uskutečnilo v přítomnosti rodičů. Paní učitelky
Ola a Pavla připravily dětem krásný ceremoniál za doprovodu melodie z pohádky Tři
oříšky pro Popelku. Přejeme dětem, aby do školy vykročily pravou nohou a
neztrácely úsměv na tváři. Rodičům přejeme splněná očekávání a ještě jednou
děkujeme za krásné dárky.
V předposledním týdnu jsme se pomalu loučili s našimi šikovnými praktikanty,
kterým děkujeme za nové inspirace a přejeme jim mnoho úspěchů na jejich životních
cestách. Loučili jsme se také opět se zvláštním školním rokem, kdy jsme už
zapomněli na nějaká opatření. A tak jsme ještě ve školce přivítali námi oblíbené
divadlo JOJO s pohádkou Vyprávění z pralesa. Věřte nám, že jsme se zase smáli, až
jsme se za břicha popadali, a taky jsme zpívali a řádně tleskali.
V posledním týdnu jsme si rozdávali výkresy, povídali si, na co se těšíme o
prázdninách a také jsme pasovali 10 kuřátek na sovičky.
Přejeme všem krásné léto, hlavně hodně zdraví a od září se opět těšíme na všechny
děti a na malá kuřátka, která do školky nově nastoupí.
Za celý kolektiv MŠ Stáňa Kopecká

Z ČINNOSTI SDH
Letošní rok byl pro hasiče hodně odpočinkový. Kvůli omezením spojeným
s pandemií se nemohlo uskutečnit mnoho tradičních akcí. V druhé čtvrtce roku se tak
nekonalo čarodějnické odpoledne s pálením vatry, dětský den, ani okrsková soutěž.
V hasičském sportu jsme si vše vynahradili s našimi dětmi. Ty se 12. 6.
zúčastnily hry Plamen v Dobrušce. Družstvo mladších se umístilo na 8. místě a
družstvo starších na 2. místě.
Probojovalo se tak spolu s družstvem
z Houdkovic do krajského kola
v Hradci Králové, kde se umístily na
krásném 9. místě.
Dorostenky se 5. 6. v Křovicích
zúčastnily okresního kola hry
Plamen, kde se umístily na 5. místě.
A v neděli 6. 6. se zúčastnily soutěže
v běhu na 100 m s překážkami
v Náchodě.
Již
druhým
rokem
se
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v Černíkovicích uskutečnil vytrvalostní závod – Černíkovická dvanáctihodinovka.
Náš sbor při této akci připravil zázemí pro soutěžící u hasičské zbrojnice a pomáhal
při zajištění bezpečnosti na trati. Počasí nám přálo a celá akce se vydařila.
Všem občanům bychom chtěli popřát krásné, slunečné léto plné zážitků.
Výbor SDH Černíkovice

SDH Domašín
2/2021
Činnost našeho sboru byla i v jarních měsících utlumena, sešli jsme se pouze
při třech brigádách. Důvodem byla přetrvávající nařízení vlády ohledně covidové
epidemie, z toho důvodu se nekonaly ani okrskové soutěže v požárním sportu.
24. dubna jsme tedy provedli úklid zařízení, včetně jeho okolí, zkontrolovali
stav techniky, a hlavně jsme bez účasti veřejnosti spálili velkou hromadu roští
připravenou na čarodějnice.
5. června jsme opět uklízeli ve společenském prostoru i ve zbrojnici a
provedli malé potřebné opravy a úpravy i na technice.
30. června jsme se věnovali hlavně revizi kuchyně, především opravě
chlazení, aby vše dobře sloužilo. V červnu totiž došlo k rozvolnění covidových
opatření a naše zařízení může být opět využíváno pro soukromé akce. Zájemci o
jeho zapůjčení se mohou domluvit s naším bratrem starostou Luďkem Pavlem.
Jsme rádi, že je o naši „hasičárnu“ trvalý zájem, prosíme ale o ohleduplnost
k zařízení a rozumné dodržování nočního klidu.
Jedinou akcí, kterou chceme v létě připravit, je tradiční rozloučení
s prázdninami na konci srpna a již nyní na ni rádi zveme širokou veřejnost.
Doufejme, že nám covid naše plány nezhatí.
Závěrem děkujeme našim aktivním členům za práci při jarních brigádách a celému
sboru, našim sponzorům a všem spoluobčanům přejeme příjemné léto, hezkou
dovolenou a dětem krásné prázdniny.
Výbor SDH Domašín

TJ SOKOL ČERNÍKOVICE
Vážení fotbaloví příznivci,
moje zpráva bude velmi krátká, protože herní sezóna ani
nezačala a dospělí hráli jen turnaj "O zlatou roušku".
Odehráli jsme 5 zápasů se střídavými výsledky (hráli
jsme 5 zápasů, vyhráli jsme doma s týmy Lukavice a
Borohrádku, doma prohráli s Doudlebami, venku jsme prohráli
v Kostelecké Lhotě a v Častolovicích).
Opačné výsledky podávali naši mladí hráči-vyhráli s
přehledem všechny kategorie, máme dostatek trenérů, nějaké
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kluky bychom přivítali k doplnění hlavně starších kategorií, kde je potřeba více
hráčů. Jak řekl jeden fanoušek-nejlépe by bylo, kdyby všichni naši malí talenti
nezůstali v Černíkovicích, ale aby hráli ligu, a to nejlépe anglickou nebo německou.
Již v polovině června vyhráli svoji soutěž starší žáci pod vedením p. Cejpka,
porazili i silný Borohrádek a získali zlatý pohár.
Kluci budou hrát nyní krajskou soutěž dorostu v souklubí se Solnicí, takže po
dlouhé době uvidíme dorostenecký fotbal i v naší obci.
Na konci června se hrály závěrečné turnaje ostatních kategorií. Své turnaje
vyhráli mladší žáci pod vedením p. Duška, starší přípravka (p. Čihák) rovněž vyhrála
a nechala za sebou i zkušené "krajské borce" z Týniště. I v některých těchto
věkových kategoriích připravujeme souklubí se Solnicí.
Mladší přípravka postavila do Okresního finále 2 týmy, B tým p. Kopeckého
vyhrál, A tým p. Plašila byl třetí.
A naše nejmenší naděje - předpřípravka? Oba týmy nezklamaly, A tým vyhrál,
"béčko" bylo druhé (trenéři Hovorka Martin, Šrámek).
Nyní trochu z jiného soudku – už je hotová rekonstrukce kabin a sprch.
Děkujeme za práci všem, kdo pomohli, nejvíce práce odvedli p. Cejpek a Hovorka
Michal. Máme nový plynový kotel, dále se pracuje na rozšíření kabin pro všechna
naše mužstva. Cena práce všech zúčastněných je vysoká - jsme spokojeni s účastí,
děkujeme sponzorům za podporu. Bude rovněž instalovaná nová čistička, opravili
jsme drobná poškození na travnatém hřišti, byly vyměněny poškozené sítě na umělé
trávě.
Připravujeme opět už osvědčený srpnový fotbalový tábor, děti se už těší, je
velké množství přihlášených.
Sezóna začíná pro A tým pohárem 25.7., děti začínají později. Těšíme se na
Vaši podporu.
Zatím přejeme všem našim hráčům, příznivcům a sponzorům pěkné léto a dovolenou,
dětem pěkné prázdniny, všem přejeme sport bez úrazů a konečně sezónu bez covidu.
MUDr. Josef Stodůlka, člen výboru

MYSLIVECKÝ SPOLEK BĚLÁ ČERNÍKOVICE
Vážení čtenáři zpravodaje,
začalo jaro, pro myslivce nový myslivecký rok. Hodnotí se sezóna z minulého
roku, která byla dle možnosti v něčem úspěšná a v něčem neúspěšná. Lovů na
drobnou zvěř bylo velice málo, zato škodné – lišek, psíků mývalovitých, kun,
divočáků bylo uloveno spousta. Zvěř přestává navštěvovat krmná zařízení a přechází
na zelenou potravu. Důležité je, aby byl ve slaniskách dostatek soli. Myslivci čistí
krmná zařízení a asanují je vápnem, aby se zničili parazité. V přírodě můžeme
pozorovat a poslouchat přílet ptactva z teplých krajin, kde přezimovalo. Jde o čápy,
kukačky, sluky, holuby a čejky, kterých je už velmi málo. Rodí se muflončata, ze
škodné liščata, psíci a jiní. Loví se převážně škodná a divočáci. Srnci vytloukají
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parůžky a zvěř přelínává na letní srst. Opravují se posedy i krmná zařízení a staví se
nové. Posedy se umísťují v lese i na polích se souhlasem majitele pozemku. Osévají
se myslivecká políčka. V květnu můžeme pozorovat narozená srnčata a koncem
tohoto měsíce začínají zemědělci se sečením trav. Myslivci procházejí louky s
loveckými psy a vyhánějí zvěř ven. Instalují se také plašiče a před sečením se musí
posbírat. Jinak musíme stále připomínat volné pobíhání psů a koček ve volné přírodě,
aby zvěř nebyla rušena při kladení mláďat. Měsíc červen je vyhlášený za Měsíc
myslivosti a ochrany přírody. Letos je obzvláště nutné dát přírodě klid, nevynášet ani
se nedotýkat mláďat, neboť si je matka najde.
Začátkem července byl na myslivecké chatě uspořádán myslivecký den,
spojený s chytáním ryb pro dospělé i děti. Pro veřejnost krásné posezení s dobrým
jídlem a pitím. Vše se jako obvykle snědlo a vypilo. Je dobré, že obecní úřad nechal
instalovat odpadkové koše podél eurocesty k rybníku a kolem lesa. Odhozeného
nepořádku rozhodně ubylo.

Občanům Černíkovic a Domašína přejeme pěkné léto a krásnou dovolenou.
MS „Bělá“ Černíkovice
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Z ČERNÍKOVICKÉ KRONIKY – 1977
Vedle barevné mateřské školky se v naší obci rodí krásná moderní základní
škola, proto vzpomínání na rok 1977 začneme různými stavebními pracemi, které
v obci v tomto roce proběhly. Připomeňme si, co nového bylo vybudováno, a hlavně
si zkusme porovnat, kolik v té době jednotlivé stavební úkony stály (samozřejmě
vzhledem k tehdejším cenám…).
Rada MNV (místního národního výboru) se hned od začátku roku zabývala
AKCÍ Z, a to akcí kanalizace, chodník. Celá kanalizace měla začínat u školy a končit
u Císařových. Dílo bylo naplánováno na 625 000,- Kč. Trubky o průměru 50 cm
pokládali občané obce, kterých se kanalizace týkala, do výkopu hlubokého 250 cm.
Celá tato akce byla naplánována na dva roky.
Na jaře tohoto roku byla také dokončena oprava fasády zámku, který byl do té
doby celý žlutý. Po opravě měl zámek světlou fasádu se zelenými pásy kolem oken.
Občanům obce se podle dobových záznamů tato změna velice líbila. V zámku jsou
stále umístěny duševně nemocné dívky. Během února se tu změnilo vedení, novým
ředitelem se stal V. Burget, dosavadní ředitel černíkovické školy. Řádová sestra,
která byla do této doby ředitelkou, se stala zástupkyní ředitele.
Dále se v obci pokračuje v úpravě sídliště U Jána. Tento název vznikl díky soše
sv. Jana, která na tomto místě stála v době zahájení prací. Na sídlišti má být
postaveno 18 bytovek. Celkový finanční objem je vyčíslen na 900 000,- Kčs, z toho
200 000,-Kčs tvoří náklady na kanalizaci, 77 000,- Kčs na přeložku vysokého napětí
a rozvod nízkého, 390 000,- Kčs připadne na silniční a chodníkovou úpravu,
120 000,- Kčs bylo plánováno na vodovod… V době, kdy Silnice, národní podnik,
prováděly první úpravu terénu pro budoucí asfaltovou silnici, narazily na telefonní
kabel, který byl zčásti poškozen. Opravu sice pracovníci pošty provedli velice rychle,
ale i tak musela obec zaplatit pokutu 10 000,- Kčs.
Mgr. Pavlína Školníková

PROBĚHLÉ AKCE
V sobotu 26. června se konal již druhý
ročník 12hodinového cyklistického vytrvalostího
závodu. Tento závod pořádá spolek Kolofun ve
spolupráci s Obecním úřadem Černíkovice a SDH
Černíkovice.
V 8.00 hodin se na start u obecního úřadu
postavilo 27 závodníků, z toho 3 na handbiku, 4
na koloběžce, a dokonce 1 běžec. I letošní výkony byly neuvěřitelné a
úctyhodné, o místa na „bedně“ byl opravdový boj. Nejlepší cyklisté nakonec za
12 hodin ujeli 366 km, což znamená, že daný okruh objeli celkem třicetkrát. Ale
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ani handbiker se nenechal zahambit a „namotal“ krásných 183 km, koloběžkář
najel 220 km a běžec uběhl 73 km. Co nás těší je, že se vytrvalostního závodu
zúčastili i 4 Černíkováci s velmi dobrými výsledky.
V 10.00 hodin odstartoval rychlostí závod na 3 kola, tedy 36 km, který
zajelo 29 cyklistů a loňské výkony byly s přehledem překonány, bylo vidět, že
účastníci na závod trénovali. Mysleli jsme i na naše nejmladší, pro ně byl
připraven poloviční okruh, pouze kolem rybníka a přes letiště zpátky k obecnímu
úřadu. Za odměnu dostali navíc limonádu a párek v rohlíku. Jak je vidět, tato
akce je opravdu pro všechny.
Počasí nám celý den přálo, a my jsme si tak užili příjemný závodní den.
Všichni účastníci nakonec zdárně dojeli do cíle (až na menší nepříjemnost, viz.
zpráva paní starostky) a každý dostal poděkování za účast a věcné odměny,
které jsme pořídili díky našim sponzorům.
Tímto velice děkujeme SDH Černíkovice za velkou pomoc při realizaci
závodu, dohled na bezpečnost na křižovatkách a za výborné občerstvení, které
připravili.
Také děkujeme sponzorům akce - IndiGO group, s.r.o, Škoda Auto, a.s.,
Studio Emd, Koloshop cz, Medicco, Včetně Špachtle, Mercata les, s.r.o., Ovocné
sady Synkov, s.r.o..
Poděkování patří také místním firmám a podnikatelům za finanční či věcné
dary – ZATO Černíkovice, spol. s r. o., Roman a Martina Vašatovi, topenářství
Stanislav Zeipl, tesařství Kamil Hanuš, kadeřnictví Michaela Čiháková, Zdeněk
Šitina – elektroinstalace, tesařství Tomáš Klár, Kurkovy bedýnky Černíkovice.
Krásné fotky pořízené fotografem Petrem Stillerem si můžete
prohlédnou či stáhnout na - http://www.zonerama.com/stiller.
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Bc. Klára Stillerová

ZUBNÍ POHOTOVOST
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
17.07.
18.07.
24.07.
25.07.
31.07.
01.08.
07.08.
08.08.
14.08.
15.08.
21.08.
22.08.
28.08.
29.08.
04.09.
05.09.
11.09.
12.09.
18.09.
19.09.
25.09.
26.09.
28.09.
02.10.
03.10.
09.10.
10.10.
16.10.
17.10.

jméno lékaře

adresa ordinace

MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Salamin Akram
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Tancurinová Jana
MDDr. Učňová Petra
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Plšková Ivona
MDDr. Andělová Jana
MUDr. Bahník František
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Bergmanová Dita
MDDr. Borůvková Veronika
MUDr. Domáňová Iva
MDDr. Handl Kapolková S.
MDDr. Havlíček Ondřej
MDDr. Chládek Tomáš
MUDr. Hrbáčová Eva
MDDr. Paličková Zlata
MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Handl Jindřich
MUDr. Malátková Ludmila
MDDr. Matoušková Lucie
MUDr. Loukota Jan
MDDr. Motyčka Martin
MUDr. Kašparová Dagmar

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Kvasinská 129 , Solnice
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. Orlicí
Tyršova 515 , Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. Orlicí
Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněžnou
Jana Pitry 448, Opočno
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Komenského 828 , Týniště nad Orlicí
Záhumenská 445 , České Meziříčí
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 954, Rychnov nad Kněžnou
Kvasiny 145
Kvasiny 145
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
U Stadionu 954, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Kvasinská 129 , Solnice
Komenského 127 , Opočno
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
Voříškova 169 , Vamberk
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telefon
494 531 955
602 152 873
494 515 695
494 371 031
777 667 353
494 515 693
736 419 151
721 200 244
494 622 114
494 371 781
494 534 841
731 980 112
494 323 152
494 371 088
734 324 600
494 622 114
494 515 694
604 878 560
771 155 445
771 155 445
494 532 330
721 200 244
737 791 333
604 878 560
494 515 696
602 152 873
494 621 665
775 224 093
602 514 715

Z redakce zpravodaje
Kontaktní spojení:
Adresa:
Černíkovice 55
517 04 Černíkovice
Tel./fax:
494 384 124
e-mail:
podatelna@cernikovice.cz
www stránky: www.cernikovice.cz
Fotografie poskytli: Mgr. Iva Dernerová, Ing. Tomáš Klapal, Petr Stiller
Zpravodaj zpracovala: Bc. Klára Stillerová
cernikovicky.zpravodaj@email.cz
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