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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významné životní jubileum ve druhém čtvrtletí roku 2019 oslavili tito naši
spoluobčané:
50 let
BLAŽEJOVÁ Iva
HOLOUBKOVÁ Romana
POHLOVÁ Martina
ŠKOLNÍK Jiří

Černíkovice
Domašín
Černíkovice
Černíkovice

55 let
HANDOVÁ Milena

Černíkovice

60 let
HOFMANOVÁ Lenka
PETRŮ Libuše

Domašín
Černíkovice

65 let
MACHÁŇ Václav

Černíkovice

80 let
BURIAN Josef

Černíkovice

81 let
HLAVSA Ladislav

Černíkovice

84 let
BRANDEJSOVÁ Zdenka
TOMASOVÁ Růžena

Černíkovice
Černíkovice

85 let
FAIGLOVÁ Božena
ŠANTOVÁ Hana
VAŠÁTKO Karel

Černíkovice
Černíkovice
Černíkovice

88 let
ŠMÍDA Josef

Domašín

89 let
VANICKÁ Marie

Domašín

K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme pevné zdraví, spokojenost a osobní
pohodu.
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Vítáme nové občánky naší obce:
BENEŠOVÁ Rozálie
DIVÍŠKOVÁ Sabina

Černíkovice
Černíkovice

červen
červen

Vážení rodiče, Vám i Vašemu děťátku přejeme, aby
vyrůstalo ve zdraví, lásce a klidu.
Vzpomínáme na naše zemřelé spoluobčany:
ŠMÍDA Luděk

Domašín

květen

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

USNESENÍ Č. 6
z mimořádného veřejného jednání OZ, konaného ve čtvrtek 25. dubna 2019
v kanceláři starostky v budově OÚ Černíkovice.
Zastupitelstvo Obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:
II. Schvaluje:
1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce MŠ Černíkovice“, na základě
podkladů: Zápis o předání a převzetí dokončeného díla a Rozpočtu víceprací a
méněprací, upravující cenu díla (vyčíslení výše skutečné uhrazené ceny) a
pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 2.
2. Podání Žádosti o byt v Domě se stálou pečovatelskou službou v Rychnově nad
Kněžnou, panu Antonínu Suchánkovi, Černíkovice 31 s tím, že jednorázový
poplatek za přijetí do DPS bude hradit žadatel (rodina žadatele) dle vyjádření
na Příloze k žádosti o pobytovou sociální službu – domov pro seniory ze dne
15. 4. 2019.
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta

USNESENÍ Č. 7
z veřejného jednání OZ, konaného v pondělí 3. června 2019 ve společenské místnosti
DPS v Černíkovicích.
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Zastupitelstvo Obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulých jednání
2. Zprávu starostky obce
3. Hospodaření k 30.4.2019
4. Rozpočtové patření č. 4
II. Schvaluje:
1. Závěrečný účet obce Černíkovice za rok 2018 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením bez výhrad (bez zjištěných chyb a nedostatků).
2. Účetní závěrku obce Černíkovice za rok 2018. Kladný hospodářský výsledek
bude použit na splácení úvěru a na financování investičních akcí v roce 2019.
3. Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Černíkovice k 31.12.2018.
A) Hospodářský výsledek PO Základní škola a Mateřská škola Černíkovice celkový výsledek hospodaření v přebytku převést do rezervního fondu (viz.
příloha č. 4/us7).
B) Zřizovatel souhlasí s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do
fondu investičního ve výši 30.798,87 Kč, dále zřizovatel souhlasí
s použitím investičního fondu na nákup nového dlouhodobého hmotného
majetku pro ŠJ.
4. Prodej nemovité věci – pozemek p.č. 47/1 o výměře 184 m2 zapsaného
v katastru nemovitostí Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou na LV
10001 zřízeného pro k.ú. Domašín u Černíkovice, panu Martinu Maškovi, nar.
19. 1. 1980 Vysoké Mýto, bytem Domašín 65, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
za celkovou cenu 18.400,- Kč (osmnáct tisíce čtyři sta korun českých),
tzn.100,- Kč/m2, splatná do 31. 7. 2019. Náklady spojené s pořízením smlouvy
a vklad na katastr hradí kupující, zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
III. Ukládá
starostka
1. Připravit podklady pro prodej části pozemku 182/8 k.ú. Černíkovice (dle
žádostí).
2. Odpovědět na dopis č.j. OÚCNK-26/2019 žádost o odkoupení pozemku.
3. Prověřit možnost nákupu tažného zařízení na automobil VW Caravelle.
starostka + komise ŽP
4. Řešení údržby stromů na pozemku 1284/2 a 80/14, k.ú. Černíkovice.
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta
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ZPRÁVA STAROSTKY OBCE
Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a je opět čas prázdnin a dovolených. Prázdniny jsme
tradičně zahájili strašidelnou stezkou Noční Glóriák. Ten samý den proběhlo také
slavnostní otevření workoutového hřiště, které je také určeno pro naše malé
sportovce. Po otevření nové třídy v MŠ jsme byli finančně nápomocni s jejím
vybavením. O prázdninách bychom chtěli ještě dovybavit a opravit herní prvky na
zahradě ve školce. Dnes již víme, že veškeré financování v mateřské škole zaštítí
ŠKODA AUTA a.s. – „Atraktivita regionu na rok 2019“ z oblasti vzdělávání, a to
částkou 400.000,- Kč. Další plánovanou akcí, dnes již po výběrovém řízení, je „Nová
autobusová zastávka u pomníku padlých“. Realizace je plánována na podzim 2019. I
na tuto akci byla uvolněna finanční podpora od firmy ŠKODA AUTO a.s. - dopravní
bezpečnost, a to ve výši 600.000,- Kč (zbývající částka bude hrazena z rozpočtu
obce).
Menších změn také doznalo prostranství před obecním úřadem, nejen nové
parkovací prostory, ale i nová brána, nyní i osazení nového plotu.
Bohužel také musím informovat o neúspěšném podání žádosti o dotaci MMR
na opravu místní komunikace Drážka, zastupitelstvo rozhodlo o pokračování a podání
žádosti z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na veřejně prospěšné projekty
v oblasti Podpory obnovy venkova.
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.
Upozornění
S odvoláním na zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, § 66d Přestupky 1 b) fyzická
osoba se dopustí přestupku tím, že neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který
užívá nebo vlastní, a tím naruší vzhled obce …
S ohledem na to Vás jménem Obecního úřadu Černíkovice žádám o zajištění
nápravy, děkuji.
Nežádaní návštěvníci
Dostaly se k nám zprávy, že se naší obcí opět pohybovali
„nežádaní návštěvníci“, kteří oslovují zejména starší osoby, pod
jakoukoliv záminkou. Prosím proto o více ostražitosti, nepouštějte si do
bytu nikoho cizího!!!!!
V době dovolených se opuštěné domy mohou stát místem
zvýšeného zájmu nenechavců, vyhněme se prosím svojí zodpovědností a
ostražitostí zvýšeného rizika krádeží.
Pokud u vás tito návštěvníci zazvoní, oznamte to na obecní úřad
na tel. číslo 494 384 124 a my se budeme snažit upozornit ostatní
občany zprávou do rozhlasu.
Zdenka Jedlinská
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Volby do Evropského parlamentu – jak jsme volili?
Ve volbách, jak známo zvítězilo hnutí ANO, které získalo šest křesel. Druhá
skončila ODS a obsadí čtyři křesla. Piráti na třetím místě budou mít v EP tři zástupce
stejně jako koalice TOP 09 + STAN. Dva mandáty získala SPD a KDU-ČSL, jeden
mandát mají komunisté. ČSSD se do EP neprobojovala.
Takto se volilo u nás v obci:
číslo
2
5
6
7
9
11
12
14
19
24
25
26
27
28
30
31
34
39

Strana
název
Strana nezávislosti ČR
Občanská demokratická strana
ANO, vytrollíme europarlament
Česká str.sociálně demokrat.
Komunistická str.Čech a Moravy
SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka
Koalice Rozumní, ND
NE-VOLIM.CZ
PRO Zdraví a Sport
HLAS
Koalice Svobodní, RČ
Koalice STAN, TOP 09
Česká pirátská strana
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
ANO 2011
Agrární demokratická strana
Demokratická strana zelených
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Platné hlasy
celkem
v%
1
0,69
18
12,5
6
4,16
3
2,08
9
6,25
1
0,69
2
1,38
1
0,69
1
0,69
3
2,08
1
0,69
12
8,33
18
12,5
8
5,55
45
31,25
1
0,69
1
0,69
13
9,02

Do Evropského parlamentu byli zvoleni tito poslanci:
ANO - Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Martin Hlaváček, Radka Maxová,
Ondřej Knotek, Ondřej Kovařík,
ODS - Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra,
Piráti- Marcel Kolaja, Markéta Gregorová, Mikuláš Peksa,
STAN a TOP09 - Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer,
SPD - Ivan David, Hynek Blaško,
KDU-ČSL - Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová,
KSČM - Kateřina Konečná.
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Dodržování nedělního klidu
Opět apelujeme na občany, aby v neděli a o státních svátcích nerušili nedělní či
sváteční klid hlukem například ze sekání trávy, řezání dřeva nebo dalších hlučných
strojů. Myslím, že od těchto aktivit jde alespoň v neděli upustit a užít si klidný den.
Děkujeme!
Tenisový kurt
Nejen pro tenisové nadšence je možnost zapůjčit si tenisový kurt na hřišti
v parku. Cena pronájmu je 70,-Kč/hod. Rezervace termínu a klíče od kurtu u paní J.
Duškové, Černíkovice čp. 6.
Bc. Klára Stillerová

Zase ty odpady…
Vážení spoluobčané,
již několik let obec v rámci odpadového hospodaření přiváží každoročně do
obce několik kontejnerů na velkoobjemový odpad. Je to služba, kdy občanům
nabízíme možnost zbavit se velkoobjemového odpadu, který nelze recyklovat do
klasických popelnic (kontejnerů), mimo to se provádí svoz nebezpečného odpadu a
elektro spotřebičů.
Důvodem této zprávy je, že někteří z vás nerespektují, pro jaký účel tyto
kontejnery slouží, jinak by se nemohlo stát, že se v kontejnerech na velkoobjemový
odpad objevily barvy, elektrospotřebiče, které obec svážela ve stejném týdnu, kdy
stačilo tento odpad uložit před dům, odkud byl zaměstnanci obce odvezen.
Vrcholem pak je, když se v kontejneru objevují plastové lahve a balíky papíru
(kontejner u Tomasových). Ke škole, která ve stejném týdnu měla přistavený
kontejner na papír, to bylo asi 300 metrů. Součásti této zprávy je tabulka, ve které
vidíte, jaké jsou náklady na odvoz a likvidaci odpadu z obce, a není to zrovna malá
částka.
Co říci na závěr? Pokud by to mělo pokračovat tímto směrem, je na zvážení,
jakým způsobem budeme nadále tuto službu do budoucna poskytovat. Jako
alternativa přichází zřízení sběrného místa na určitou dobu za dozoru osoby, která
dohlédne, jaký odpad je ukládán.
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ODPADY 2018
PŘÍJMY
Poplatky od občanů
EKO-KOM
Odpady - podnikatelé

450 050,00 Kč
163 490,50 Kč
32 150,00 Kč

CELKEM

645 690,50 Kč

VÝDAJE
Komunální odpad
285 949,64 Kč
Tříděný odpad
340 606,53 Kč
Velkoobjemový odpad 27 573,00 Kč
Nebezpečný odpad
16 862,72 Kč
Bioodpad
21 853,00 Kč
CELKEM
692 844,89 Kč

V letošním roce jsme za odvoz nebezpečného a elektroodpadu zaplatili 8.976,Kč a za velkoobjemový odpad 28.708,-Kč. Ano, v porovnání s loňským rokem není
rozdíl, ale zato jsme za měsíc květen zaplatili 39.811,-Kč za tříděný odpad, jelikož
ten se objevil v kontejnerech na velkoobjemový odpad a svozová firma ho musela
roztřídit.
Jiří Školník, místostarosta

POŽÁRNÍ OCHRANA
Zde se v několika zpravodajích budeme zabývat prevencí a přinášet informace
z oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva či první pomoci.
Hašení malých požárů
Pokud máme v domácnosti hlásič, který nás včas upozorní na vzniklý požár,
může se nám podařit tento požár uhasit vlastními silami. Pozor, nepřeceňujme
nikdy své síly, mnohdy je lepší utéct a zachránit si zdraví a život. Majetek se nechá
nahradit.
Čím můžeme hasit?
• Nejúčinnějším hasicím prostředkem je hasicí přístroj. Pro domácnosti je
předpisy určen hasicí přístroj práškový s hasící schopností 34A. Tento
pomocník zvládne i větší požár, ale pozor, opět zde nesmíme přecenit své síly,
abychom se při hašení nezranili.
• Hasicí rouška nám pomůže v první fázi požáru, pokud se jedná o malý požár a
my máme roušku hned po ruce.
• Obdobně je tomu i s hasicími spreji – není to hasicí přístroj, ale sprej velikosti
cca 0,5 litru. Jde o výkonného malého pomocníka, kterým můžeme v
domácnosti hasit téměř každý požár. Určitě se vyplatí ho mít například v
kuchyni, kde vaříme.
Co stojí hasicí přístroj? – pořídíme ho do
1000 Kč, ale zde je nutné každý rok provádět
kontrolu provozuschopnosti (35 Kč).
Co stojí hasicí spreje? – dnes pořídíme okolo
200 Kč
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Jednoduché hasební prostředky (PHP, hasicí sprej, hasicí rouška) slouží k
prvotnímu použití při začínajícím požáru.
Ostatní jednoduché hasební prostředky – volně dostupné prostředky na hašení
voda
sníh
hlína
písek

Přenosné hasicí přístroje rozdělujeme podle druhu hasiva
Vodní
Pěnový
Práškový
CO2

Halony

Třída požáru
A
B
C
D
F
Voda
+++
+
+
Hasící pěna
+++
+++
+
Hasící prášek BC
+
+++
+++
Hasící prášek ABC
+++
+++
+++
Hasící prášek D
+++
Halony
+++
+++
CO2
+++
+++
+++ Vhodné použití
+ méně vhodné - nepoužívat, nebezpečné
HASIVO

Třída požáru A - požáry pevných hořlavých látek (dřevo, papír, textil, sláma, uhlí,
guma, plast)
Třída požáru B - požáry kapalných hořlavých látek (benzín, nafta, olej, barvy, laky,
mazadla)
Třída požáru C - požáry plynných látek hořící plamenem (propanbutan, zemní plyn,
metan, acetylén, vodík)
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Třída požáru D - požáry lehkých alkalických kovů (hořčík a jeho slitiny s hliníkem)
Třída požáru F - požáry rostlinných nebo živočišných olejů a tuků používaných (v)
kuchyňských spotřebičích
Příčiny vzniku požárů
Jak se již v minulých letech ukazovalo, tak i rok 2015 dal za pravdu – nejvíce
požárů zaviní lidská nedbalost. Celkem to bylo 5 664 požárů, při kterých přišlo o
život 34 osob a 534 jich bylo zraněno. Následující tabulka nám dokresluje, co vše
bylo příčinou požáru.
Příčina
počet
počet v %
kouření
1 728
8,54
zakládání ohně, vypalování
1 390
6,87
nesprávná obsluha topidla
135
0,67
hořlaviny u topidla
62
0,31
používání zápalných kapalin, plynů
31
0,15
používání otevřeného ohně
283
1,40
manipulace se žhavým popelem
315
1,56
svařování, řezání, rozmrazování
151
0,75
vznícení potravin při vaření
612
3,02
zanedbání bezpečnostních předpisů
439
2,17
nedbalost, omyl, nesprávná obsluha
518
2,56
nedbalost - celkem
5 664
28,00
Příč
Technické závady stály za vznikem 3902 požárů, u kterých přišlo o život 6
osob a 305 osob bylo zraněno.
Úmyslně založených požárů bylo 1 738. Usmrceno při nich bylo 5 osob a
zraněno 67 osob.
Kouření
Příčina požáru: nedbalost
Špatně uhašený nedopalek na hořlavé podložce.
Požáry v kuchyni
Příčina požáru: nedbalost
Nesprávné používání a manipulace.
Otevřený oheň
Plynové sporáky – požár potravin
Příčina požáru: nedbalost
Neodbíhejte od vaření!
Přetížení elektrických obvodů
Příčina požáru: nedbalost
Nedovolené zapojení spotřebičů na jeden zásuvkový obvod.
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Požáry malých spotřebičů
Příčina požáru: nedbalost
Nedodržení návodu výrobce.
Požáry tepelných zářičů
Příčina požáru: nedbalost
Sušení oblečení na tepelném zářiči.
Požár spotřebičů
Příčina požáru: elektrický zkrat
Pravidelně kontrolovat stav spotřebiče!
Komíny
Kontrolu a čištění spalinové cesty provádíme dle platné vyhlášky.
Nedodržování čištění a kontrol komínů může vést k požárům!
Požárů komínů se eviduje 881. Potěšující na těchto požárech je, že při nich
nikdo nezemřel. Zraněno bylo 27 osob. Problematika komínů je stále živá a je i nově
řešena úpravou právních předpisů. Novela zákona o požární ochraně společně
s vyhláškou č. 34/2016 Sb. nám uvedenou oblast dobře definují. Musíme se zde
vyrovnat s termíny čištění a kontrola, které jsou periodické, jak ukazuje tabulka.
Dalším termínem je revize spalinové cesty, která se provádí jen v šesti vymezených
případech a není periodická.

Na komíny můžeme navázat spotřebiči paliv, které stály za 120 požáry, při
kterých bylo 6 osob zraněno. Přestože statistiky jsou v této kategorii příznivé,
nesmíme zapomínat, že od topidel, kde máme otevřený plamen a horké povrchy,
může velmi rychle dojít k požáru. Důležité je také být opatrný při obsluze topidel, při
manipulaci s nevychladlým popelem. Ten je nutné ukládat do nehořlavých
uzavíratelných nádob.
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Plynová topidla (WAV)
Příčina požáru: nedbalost
Dodržuj návod výrobce o instalaci a kontrolách topidel!
Krby a kamna
Příčina požáru: nedbalost
Nedodržení bezpečných vzdáleností od topidel, sušení oděvů a paliva u topidel.
Ukládání paliv
Paliva ukládáme tak, aby nezavdaly příčinu požáru. Dodržujeme bezpečné
vzdálenosti od zdrojů tepla. Každý druh paliva skladujeme samostatně.
Ukládání popela
Horký popel ukládáme do nádob z nehořlavých materiálů.
Nesprávné uložení horkého popela může vést k požáru úložné nádoby.

Zdroj: Příručka pro občany

ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ ČERNÍKOVICE
Další školní rok je téměř u konce, těšíme se na prázdniny, ale zároveň už nás
tolik netěší, že jsme zase o rok starší.
Když se ohlédnu za uplynulým
rokem, mám pocit, že jsme toho stihli
opravdu
hodně.
Zpívali
jsme
s Hradišťanem, oslavili jsme 170 let
školy, zpívali jsme na „Noci kostelů“.
Chlapci vyhráli 1. místo v okresním
předkole
McDonald´s
Cupu,
v okresním finále se umístili na 4.
místě. V obou turnajích byl nejlepším
hráčem vyhodnocen náš žák Matěj
Šťovíček.
Ve
vybíjené
žáci
vybojovali 6. místo v okrese.
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Naši žáci také recitovali, zpívali, kreslili a počítali. A na všech těchto soutěžích
se umístili do 3. místa.
Po úspěchu ve výtvarné soutěži vyhlášené Gymnáziem F. M. Pelcla v
Rychnově nad Kněžnou, Zuzka Hoffmanová získala diplom za neotřelý nápad ve
výtvarné soutěži „PO očima dětí a mládeže“ a v další výtvarné soutěži na téma „Co
se mi líbí a co se mi nelíbí v kraji, ve kterém žiji“ se na 1. místě umístila Dorka
Rykrová a 2. místo obsadila opět Zuzka s Nikolou Kerhartovou. Myslím si, že na tak
malou školu se 44 žáky, to je opravdu velký úspěch.
28. 6. se rozloučíme s 8 dětmi z 5. ročníku, které přecházejí do Rychnova na
gymnázium, 1 žák jde na ZŠ Masarykova a ostatní na ZŠ Javornická.
Pátou třídu hodnotily děti s paní Rejzkovou. Uvádím práci Míši Čeplové:
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Den Země
Každý rok si připomínáme Den
Země tím, že se snažíme přispět k ochraně
životného prostředí. Svým malým, přece
však potřebným dílem se stáváme ochránci
naší planety. Ve škole třídíme odpad,
sbíráme
staré
elektrospotřebiče
a
pomerančovou kůru. 25. 4. jsme uklidili
park a chodníky před školou. V minulých
letech jsme sbírali odpadky po celé obci,
letos nás předběhli mladí hasiči.
Projekt EU „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“
V 1. dubnovém týdnu jsme v rámci projektu EU „Mléko do škol“ –
doprovodná opatření, proměnili velkou přestávku v ochutnávku různých druhů
mléčných výrobků. Děti si samy natíraly různé druhy pomazánek na pečivo,
ochutnávaly plátkové sýry i jiné druhy mléčných výrobků. Dostaly i jahodové a
borůvkové mléko.
Škola za získané body obdržela 2 OCHUTNÁVKOVÉ KOŠE, které
obsahovaly různé druhy mléka a mléčných výrobků.
V červnu nás čeká ještě ochutnávka ovoce z doprovodného opatření „Ovoce a
zelenina do škol“.
Talentmánie 2019
Letošní akce „ Ukaž, co umíš!“ se konala 26. 4. a bylo se na co dívat. Děti si
připravily tolik zajímavých vystoupení, že porota složená z učitelek i hostů měla moc
těžkou práci. Děti tančily, zpívaly, vařily, předváděly prezentace. Robin Rufr nám
představil nejslavnější fotbalisty, Patrik Čihák nás naučil připravovat americkou
limonádu,
Nikola
Kerhartová
předvedla různé způsoby zdobení
vajec na Velikonoce, Dorota
Rykrová přinesla ukázat křepelku,
Ondřej Školník nás seznámil s
mnoha zajímavostmi z České
republiky, Martina Vavřinková a
Eliška Brandejsová nacvičily tanec,
Lucka Zemanová pletla pomlázku….
Prostě děti se moc snažily. Děkujeme
jim i rodičům za pomoc při přípravě
a těšíme se na příští rok!
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Noc kostelů 9. 6. 2019
Akce Noc kostelů se pravidelně zúčastňujeme na různých místech. Letos 24. 5.
jsme se vydali do obce Voděrady. Kostel
byl zaplněn do posledního místa.
Zaujali nás historické církevní relikvie,
které jsou jinak uschované. V první části
vystoupily děti z místní školy. Recitovaly a
zpívaly za doprovodu flétny.
V druhé části se představili žáci
málotřídní
školy
ze
sousedních
Černíkovic.
Překvapilo nás množství účinkujících dětí,
byla to snad celá škola. Děti zazpívaly
písně od skupiny Hradišťan i dalších
skladatelů. Sklidily velký potlesk a bylo
vidět, že jsou potěšené. Děkujeme dětem,
pedagogickému sboru a paní ředitelce za
hezký zážitek. Samozřejmě i voděradským a farnímu sboru za přípravu úspěšné akce.
manželé Burešovi, Týniště nad Orlicí
ODPOLEDNE SPOLU ANEB „BAVÍME SE NAVZÁJEM“ 7. 6 2019
V pátek 7. 6. jsme se opravdu pobavili. Děti předvedly rodičům ukázky nejen
ze zájmových kroužků, ale i z letošní „Talentmánie“. Potom se role vyměnily a
rodiče na stanovištích bavili děti. Děkuji všem za přípravu této akce.
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Školní výlet - Fajnpark v Chlumci nad Cidlinou 17. 6. 2019
Ve Fajnparku bylo fajn!

Chci poděkovat všem učitelkám a paní školnici za velké pracovní úsilí a pevné nervy,
vám rodičům za podporu a pomoc, paní starostce a zastupitelstvu za vstřícnost. No a
dětem za snahu a trpělivost.
Krásné prázdniny!
Zapsala Mgr. Iva Dernerová

Mateřská škola Černíkovice
Končí další školní rok a Mateřská školka Černíkovice ,,vypouští" do světa 16
statečných holčiček a kluků více či méně připravených na úkoly, které je ve světě
školáků čekají. Opět jsme spolu prožili spoustu hezkých a milých chvil, vedli jsme
mnoho veledůležitých dětských rozhovorů o trápeních i radostech s kamarády i
rodiči. Foukali jsme bolístky a napravovali dětské křivdy. Učili jsme se, že máme být
slušní, máme si navzájem pomáhat, šetrně zacházet s půjčenými hračkami a věcmi.
Musíme umět najít odvahu přiznat se ke špatnostem a omluvit se. Poznávali jsme svět
zvířátek, rostlin, lidí, barev, písmen, číslic a tvarů. Hodně jsme cvičili, zpívali, četli
jsme si, kreslili a stavěli všechno možné i nemožné. Věřte, že to stálo spoustu úsilí,
času, radostí i slziček naše malé človíčky, ale i paní učitelky.
A protože nastal čas oddechu-čas prázdninový-přeji všem dětem krásné počasí,
spoustu radostných chvilek se svými rodiči, zajímavé výlety, koupání, a to všechno
hlavně bez zranění a úrazů. Vám, milé paní učitelky, děkuji za píli, obětavost,
naslouchání, otevřenou náruč, hřejivé slovo, fantazii, úctu k tradicím a člověku a
lásku k naší hodně vyčerpávající práci a poslání. Během prázdnin, prosím, načerpejte
nové síly, energii, posilněte nervy i svaly a v září se těším na další cestu za společným
cílem...
Olga Klárová
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Z ČINNOSTI SDH
SDH Černíkovice
Posledního dubna jsme tradičně pořádali pálení čarodějnického ohně, které již
druhým rokem proběhlo v parku. Zde měli hasiči přichystané zázemí s občerstvením,
malý ohýnek na opékání buřtů a hlavně čarodějnickou hranici. Letos poprvé jsme do
parku přemístili i soutěže pro děti, které se po několik let konaly v parčíku před
školou. Účast malých čarodějnic byla dobrá, na trasu se vydalo přes 70 dětí. Na
každém stanovišti obdrželi za splnění úkolu drobné odměny, které financoval obecní
úřad. Od hasičů na konci trasy dostal každý limonádu a párek, který si mohl opéct na
ohni na připravených klaccích. Organizaci soutěží si vzal letos za své Filip Hovorka,
kterému tímto chceme poděkovat.

Druhý víkend v květnu jsme se sešli v Třebešově v areálu za školou, abychom
mohli poměřit síly v hasičském sportu s ostatními sbory v našem okrsku. Soutěžilo se
v požárním útoku a ve štafetě 4x100 metrů, která byla letos poprvé povinná i pro
ženská družstva. Naše ženy se však nové disciplíny nezalekly a pustily se s vervou do
boje. Bohužel jim štěstí příliš nepřálo, při prvním pokusu se nevyvedl běh přes
kladinu s hadicemi a při druhém spadl minimax. Závodnice se tak musely vracet,
překážku absolvovat znovu a ztratily tak drahocenné vteřiny. Požární útok se ženám
povedl na jedničku. Při sečtení obou časů však finální výsledek stačil pouze na druhé
místo a přišli jsme tak o šňůru vítězství, které se nás čtyři roky drželo. Nic však
nevzdáváme, gratulujeme ženám z Lible k jejich vítězství a příští rok jim zase nic
nedarujeme. Družstvo mužů má již se štafetou bohaté zkušenosti, překážky zvládají
skvěle, chtělo by to však potrénovat rychlejší běh. Při požárním útoku již příliš času
nahnat nelze, jelikož družstva jsou velice vyrovnaná a časy se liší někdy i o necelé
vteřiny. Družstvo mužů tak skončilo na čtvrtém místě a jen dvě vteřiny je dělily od
místa na bedně.
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Mezi sbory panuje vždy na soutěži jistá rivalita, jsme však rádi, že celá soutěž
probíhá v přátelském duchu. Letos jsme k této atmosféře pomohli i my, když jsme
SDH Lično zapůjčili na požární útok naši motorovou stříkačku PS 12, díky čemuž
jsme tak trochu přispěli k jejich druhému místu. Stříkačku si bratři z Lična vypůjčili i
na okresní kolo ve Vrbici. Je vidět, že se náš sbor o svoji techniku a vybavení
pravidelně stará a je tak ve výborném stavu.

Činnost mladých hasičů
Mladí hasiči se 6. dubna za pomoci několika dospělých připojili k projektu
Ukliďme svět, ukliďme Česko. Děti se vybavily igelitovými pytli, gumovými
rukavicemi a sbírali odpadky a harampádí kolem komunikací, jak v obci, tak kolem
silnic vedoucích do okolních obcí. Již třetí rok se tak naši nejmenší členové přičinili o
pořádek v obci a je škoda, že mají stále co uklízet. Děkujeme dětem i dobrovolníkům
za jejich aktivitu a odhodlání.
Mladí hasiči jsou zapojeni do Ligy hasičské mládeže okresu Rychnov nad
Kněžnou. Během roku se tak účastní několika soutěží, kdy mohou porovnat před
samotným
vyvrcholením
dětského hasičského sportu –
soutěži Plamen – své
dovednosti
a
znalosti.
Družstvo starších se 4.
května zúčastnilo soutěže o
Pohár SDH Houdkovice, kde
zápolili ve dvou disciplínách
– štafetě dvojic a štafetě
CTIF. Ve velké konkurenci
dvaadvaceti
družstev
vybojovali krásné třetí místo.
Druhou soutěží byla 8.
června O pohár SDH
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Jílovice, kde se naše družstvo zapotilo při požárním útoku a štafetě 4x60. Zde
skončili na devátém místě.
Poslední květnový víkend se konalo okresní kolo soutěže pro mladé požárníky
Plamen. Organizace se letos zhostil sbor dobrovolných hasičů v Pohoří, i když sami
soutěžní družstvo neměli a s kroužkem mladých hasičů začali teprve nedávno.
Konkurence sborů byla velká. Zúčastnilo se 18 mladších družstev a 26 starších.
Mladší skončili na osmém místě. Velkou radost nám udělalo družstvo starších, kteří
vybojovali druhé místo a postoupili tak do krajského kola. To se konalo v Malých
Svatoňovicích u Trutnova, kam se družstvo starších vypravilo o víkendu 15. a 16
června i s doprovodným týmem několika dospělých. Celý víkend děti zápolily
v několika disciplínách a v konkurenci ostatních týmů se jim vůbec nedařilo špatně.
Po sečtení celkového součtu bodů dosáhli na deváté místo z deseti týmů, což je pro
náš sbor na krajské úrovni obrovský úspěch.
Několik dětí z kroužku mladých hasičů se zúčastnilo soutěže Požární ochrana
očima dětí, kterou již 45. rokem vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
V okresním kole slavili děti několik úspěchů. Z celkově 650 zapojených dětí získala
Lucie Čeplová ve své kategorii třetí místo a Michaela Čeplová ocenění za neotřelý
nápad. Největší úspěch zaznamenal Jiří Hovorka, který ve své kategorii v části
výtvarných prací zvítězil a postoupil do krajského kola, kde nakonec získal druhé
místo. Všem oceněným gratulujeme a přejeme další úspěchy v jejich činnosti.
Úspěšnou sezonu zakončili děti v kroužku výpravou na špachtlovou zmrzlinu
do Solnice. Jako správní hasiči, kteří musí být kamarádi s vodou a také aby cesta byla
více dobrodružná většinu cesty do Solnice šli řekou Bělou. Seznámili se tak alespoň s
korytem naší řeky a trochu se po cestě osvěžili. Zmrzlina všem moc chutnala, celou
akci si všichni pochvalovali a už se těší, jak se sejdou zase po prázdninách.
Přejeme našim nejmladším, aby se jim nadále dařilo tak, jako v letošním roce,
a všem, kteří se o naši drobotinu starají, zvláště pak vedoucím kroužku, hodně sil a
chuti do další práce.
Výbor SDH Černíkovice

SDH Domašín
2/2019
První akcí letošního jara bylo pro náš sbor tradiční Pálení čarodějnic 30. dubna.
Vše bylo opět připraveno, jak tradiční
menu, tak i velká hranice roští. Ta
byla kvůli bezpečnosti rozdělena na
dvě menší, které byly zapalovány
postupně. Pouze účast příchozích, dětí
i dospělých byla menší, určitě
nejslabší za posledních 10 let. Příčinou
bylo citelné chladno, které v ten
podvečer i večer panovalo. Podivné
bylo, že nepřiletěly žádné zástupkyně
tajemných mocností, a tak se nemohla
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uskutečnit připravená soutěž o nejkrásnější čarodějnici.
Naši hosté se přesto dobře bavili a děti si zaskotačily u čarodějných ohňů. Větší
část společnosti se tentokrát rozešla těsně před půlnocí, zdravé jádro vytrvalců pak o
půl třetí hodině ranní. Akce tedy, i proto že se téměř vše snědlo, dopadla dobře.
Výbor proto děkuje celému kolektivu, který ji připravil a poté v kuchyni i u grilu
odsloužil.
Naše soutěžní družstvo startovalo 11. května na okrskové soutěži v požárním
sportu. Pořadatelem bylo sousední SDH Třebešov, které v letošním roce slaví 135 let
od svého založení. Soutěž měla výbornou sportovní úroveň, dosažené časy,
především prvých dvou družstev při požárním útoku, jsou v rámci okrsku č. 7
nevídané. Podle očekávání zvítězilo výborně trénované a sladěné družstvo domácích
před Ličnem a Liblí. Družstvo z Lible překvapilo výrazným omlazením a kvalitním
výkonem. Čtvrtí skončili naši kamarádi z Černíkovic, jejich časy byly ale také velmi
kvalitní. Pátí byli naši borci a rozhodně nezklamali! Po solidní štafetě předvedli dobře
sladěné první kolo útoku a výsledný čas rozhodně nebyl propastně rozdílný od 3.
místa. Výbor je s jejich výkonem spokojen a děkuje jim za dobrou reprezentaci sboru.

Další naší akcí byla 1. června brigáda za účelem údržby zbrojnice, pergoly a
techniky. Následující naší činností bude 31. srpna pořádání tradiční akce Rozloučení
s prázdninami a létem, na kterou již dnes zveme širokou veřejnost, především děti.
Závěrem přejeme všem spoluobčanům hezké léto, dětem krásné prázdniny a
dospělým potřebný odpočinek na dovolených. Těšíme se na příští setkání u naší
hasičárny!
Výbor SDH Domašín

TJ SOKOL ČERNÍKOVICE
Vážení přátelé černíkovického fotbalu,
chtěl bych Vás seznámit s děním ve fotbalovém klubu
Sokol Černíkovice na jaře 2019 - jako obvykle začínám dětskými
kategoriemi. Je dobře, že jako jedna z mála vesnic v
rychnovském okrese jsme schopni postavit do soutěží mužstvo v
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každém věkovém období. Plánuje se spolupráce s klubem v Solnici.
Celkově mladší přípravka skončila čtvrtá (vede ji p. Zdeněk Čihák), starší
přípravka (p. Roman Dušek) druhá a mladší žáci (p. Josef Cejpek) na pěkném třetím
místě. Jsou i silné mladší ročníky, které teprve letos začnou hrát organizované
soutěže, zde trénuje p. Jan Plašil. Zápasy jsou dramatické i plné dobrých fotbalových
akcí, řada mladých hráčů je velmi kvalitních. Trenéři plánují letní prázdninové
soustředění, vybavení je kvalitní, všem se budeme plně věnovat. Zveme proto nové
naděje do našeho oddílu. Chci tímto poděkovat obci, rodičům a sponzorům za
podporu. Pro fanoušky bude nový oddíl starších žáků, bude se na co dívat.
A tým po špatném podzimu předváděl úplně jinou hru, vyhrál většinu zápasů a
skončil na solidním 6. místě, velký podíl na výsledcích měl trenér Krupka. Podařilo
se mu ideálně postavit mužstvo, zatraktivnit tréninky a semknout tým. Pavel Krupka
odchází do Týniště a přijde nový trenér, snad bude i pár nových hráčů, trénovat
chceme od 12. 7. 2019. Některé zápasy byly z pozice diváka zajímavé a dramatické posílený Rychnov a Kostelec B, proto zveme všechny na naše domácí zápasy,
fanoušek je 12 hráč!
Jistě jste si všimli, že je opravený povrch hřiště, je zakoupena nová tréninková
lehká brána, upravily se odpady z naší budovy, jsou nové tréninkové pomůcky.
Našemu tréninkovému procesu napomůže i nové obecní workoutové hřiště.
Všichni se už těšíme na novou sezonu, chceme se zlepšit ve všech kategoriích,
přijďte nás povzbudit.
MUDr. Josef Stodůlka

MYSLIVECKÝ SPOLEK BĚLÁ ČERNÍKOVICE
Květnem začíná jaro a s tím spojené starosti myslivců o přírodu a hlavně zvěř.
Rodí se nové životy a je potřeba v přírodě klid. Tímto apelujeme na majitele svých
pejsků, aby při procházkách nepouštěli své miláčky volně pobíhat po přírodě a
nerušili tak zvěř. Každý myslivec má přidělený zásyp pro pernatou zvěř a krmelec
pro zvěř srstnatou. Toto zařízení musí vyčistit a vydezinfikovat kvůli různým
nemocem a parazitům. Musí opravit
posedy nebo zhotovit nové. Myslivci
se musí připravit na škody způsobené
při senoseči, připravují se plašiče do
travních porostů, které se instalují
těsně před senosečí, aby byly škody co
nejmenší. Chceme, aby se zvěř
nevytrácela a byla zachována pro naši
mladou generaci. Děti, naše vnoučata,
tak už neznají divokého králíka,
koroptev, na vyhynuté je i zajíc polní
atd.
Z dalších činností myslivci
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pořádají různé akce pro děti z místní školy a školky. V březnu byla přerušena
dodávka elektrické energie pro celou obec, proto děti z místní školy navštívily naši
chatu. Děti šly na procházku okolo chaty směrem na lesík „Borek“, kde je starodávné
pohřebiště s pomníkem pochovaných občanů Černíkovic, které zasáhl mor. Blíže
dětem podala výklad p. ředitelka Dernerová. Byla velká zima, vítr, nevlídné počasí.
Při cestě zpět se děti zastavily v myslivecké chatě, která byla příjemně vytopená a byl
jim podán čaj a sušenky. Venku se děti pekly buřty, které si s sebou přinesly. Paní
učitelky dostaly kávu nebo čaj. Děti byly spokojené a asi v 11.00 hodin odešly zpět
do školy. Další akcí mysliveckého spolku byl „Myslivecký den“ spojený s chytáním
ryb na našem rybníčku. Hojnou účast měly i děti, které si to velmi užily. Dospělí,
přátelé a hosté z okolních obcí se dobře pobavili, a hlavně ochutnali výrobky ze
zvěřiny, které jsme pro ně připravili.
Ještě je třeba se zmínit o další akci mysliveckého spolku, která se konala na
myslivecké chatě pro děti z místní
školy nazvaná „Noc na myslivecké
chatě“. Děti si mohly zachytat ryby
a projet se na lodičce po našem
rybníčku, absolvovat noční lov ryb,
přespat na chatě a brzy ráno už zase
lovit ryby. O děti se tam starali
členové spolku, a hlavně příznivec
našeho spolku Martin Novotný. Byl
pro ně připravený guláš z divočáka,
který všem velmi chutnal a ke
snídani čaj a něco sladkého. Škoda
jen, že i když to bylo ve škole vyvěšeno na letáku, se mnoho dětí nepřihlásilo. Tak
snad někdy příště!
MS „Bělá“ Černíkovice

PROBĚHLÉ AKCE
Cesta kolem světa
Dětský den, který se slaví 1. června letos připadl na sobotu. Hasiči pro
děti připravili trasu s názvem Cesta kolem světa. Na trase, která vedla od pošty
k rybníku a dále ke škole čekaly na děti postavy s nachystanými úkoly.
Odpoledne nám však překazilo počasí, když se chvíli po zahájení zápisu ke
startu spustil přívalový déšť. Naštěstí se většina zúčastněných stihla před
nepříznivým počasím rychle schovat a z trasy bylo nutné evakuovat pouze pár
účastníků, a hlavně promočené masky, které na některých stanovištích stály po
kotníky ve vodě. Celou akci proto bylo nutné přesunout na neděli.
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Sešli jsme se tak po obědě u školy, kde jsme celou trasu nachystali kolem
mateřské školy a v parčíku před školou. I tak se nám povedlo na malý prostor
vměstnat celý svět. Na začátku trasy
přivítal děti Český Honza a na cestu jim
věnoval jednu ze svých buchet. V
Americe si s Kanaďany zahráli hokej, s
indiány stříleli z luku, s kovbojem ze
vzduchovky a v Mexiku si vyzkoušeli hod
sombrérem. V Austrálii se seznámili s
životem klokanů, v Antarktidě zase s
tučňáky. V Asii skládali s gejšou origami a
okusili, jak je těžké najíst se pomocí
hůlek. V Africe pomáhali přinést
drahocennou vodu, nosili věci na hlavě a v
Egyptě se s Kleopatrou vypravili na
archeologické vykopávky. V Evropě si
zahráli kroket, Francouzskému kuchaři
pomohli najít poztrácené šnečí ulity a
stali se toreadory na býčích zápasech ve
Španělsku. Na konci trasy je zpátky doma
v Čechách přivítala selka chlebem a solí.
Po tak náročné trase si děti zasloužily velkou odměnu, a že bylo z čeho vybírat.
K tomu přispěli také naši partneři a sponzoři akce: OÚ Černíkovice, Matrix a. s.,
Škoda Auto, Jarmila Fňouková – Smíšené zboží Černíkovice, kterým tímto znovu
děkujeme.
Hlavní díky však patří všem, kteří se účastnili příprav dětského dne.
Zvláště maskám, které byly ochotné dorazit a namaskovat se dvakrát a věnovat
hasičům, a hlavně dětem téměř celý víkend.
Ing. Tomáš Klapal

Workoutové hřiště
Čas postupuje stále dopředu a lidé i věci se stále vyvíjejí, proto i
v Černíkovicích, uprostřed sportovního areálu, bylo postaveno nové workoutové
hřiště, díky investici společnosti ŠKODA AUTO a.s. Jsem velice ráda, že jsme
byli v loňském roce osloveni firmou Škoda Auto a. s. v Kvasinách k zapojení se
do programu na zvyšování atraktivity regionu a aktivního trávení volného času.
Dodavatelem našeho hřiště byla firma WORKOUT CLUB PARKS s.r.o., Otrava
Radvanice.
23

V pátek 28. června 2019 jsme v rámci
oficiálního otevření hřiště mohli za
přítomnosti zástupců obce, zástupce Škoda
Auto a.s. pro vnější vztahy Mgr. Jakuba
Jedlinského a obchodního manažera Wo
Club p. Jakuba Kasíka a široké veřejnosti
sledovat připravenou exhibici.
Velké poděkování patří závodu ŠKODA
AUTO a.s., který tuto výstavbu hřiště
zafinancoval částkou cca 500tis. korun.
Ukázka tohoto sportu byla doplněna skvělým
vystoupením skupiny „Zběsilé kytary“ pod
vedením paní Mgr. Jany Rejskové z místní
základní školy a všichni zúčastnění si užili
příjemné odpoledne.
Věřím, že nově otevřené workoutové
hřiště přispěje k rozvoji aktivního trávení
volného času dětí i dospělých, kteří
vyznávají moderní sporty. Srdečně jsou
zváni i sportovci z okolních obcí.
Zdenka Jedlinská

Noční Glóriák
Pátek 28. června byl poslední den školního roku, kdy se rozdávala
vysvědčení a také den, kdy děti měly příležitost prokázat svoji nebojácnost.
Byla pro ně totiž připravena stezka odvahy – Noční Glóriák.
Po příchodu do sportovního areálu děti dostaly na posilněnou langoš a
limonádu, odvážlivců nakonec dorazilo asi 90. Letos se děti, zejména ti
nejmenší, mohly vyřádit na skákacím hradu, který byl v neustálém obležení.
Večer se pak park a přilehlé okolí stalo rejdištěm nadpřirozených bytostí
a různých strašidel. Všichni museli projít víc jak kilometrovou trasu a čekali,
kde na ně vykoukne jaké strašidlo. Rodiče s dětmi, některé děti dokonce samy,
vyráželi postupně na stezku osvětlenou pouze svíčkami. Trasa opět vedla kolem
opuštěného zámku, za školou se vešlo do temného lesa, poté už na hřbitově
čekal upír s mrtvou nevěstou, v márnici zombie nevěsty podávaly něco k pití.
Celým vrškem Glóriáku se nesly strašidelné zvuky pro dotvoření atmosféry.
Dále trasa vedla po Glóriáku směrem k rybníku, kde se přes most šlo do
čarodějnického doupěte a celou stezku zakončil hodný čertík.
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Projít celou stezku chtělo pořádný kus odvahy, někteří rodiče byli
vyděšení více jak děti. Naštěstí všichni se zdarem obstáli a odnesli si i malé
odměny v podobě sladkostí. Doufáme, že se vám letošní ročník líbil a v příštím
roce se opět uvidíme.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na realizaci této
akce, příprava není jednoduchá. Také samozřejmě děkujeme všem zúčastněným.

Bc. Klára Stillerová

Z ČERNÍKOVICKÉ KRONIKY – ROKY 1970 - 1973
Před několika měsíci jsem sledoval televizní soutěž, kde asi dvacetiletá
soutěžící měla odpovědět na otázku co znamená zkratka JZD. Přemýšlela, ale
nevěděla. Nebyla asi z venkova. A já vypisuji z kroniky stať o JZD v Černíkovicích z
minulých let. A tak si říkám, že možná některá mládež tuto zkratku ani moc neslyšela,
takže není na škodu připomenout to, co bylo asi před padesáti lety. V kronice je z
tohoto období napsáno toto:
Naše JZD, tedy Jednotné zemědělské družstvo, vzniklo v r. 1952. Než se
vypracovalo na současnou podobu, prošlo mnohými potížemi. První bylo družstvo se
společnou rostlinnou výrobou. Toto trvalo jen rok, ale jádro vydrželo. Postupně se
rozrůstalo, ke konci r. 1964 přibylo dosud samostatné družstvo Domašín, byl
rozpuštěn Státní statek, polnosti, budovy i živý inventář připadly také k JZD. Na
sklonku roku 1973 přibyla i část družstva Solnice a Libel. Vzniklo tak nové větší
družstvo, které si dalo název „Rudý říjen“. Třebešovští zemědělci se ještě nepřipojili,
měli obavu z poklesu výdělků a odměn. U nich si vedli lépe než Černíkovice.
Předsedou družstva Rudý říjen Černíkovice byl zvolen Ing. Vlastimil Kopecký.
Vedení družstva je umístěno v kancelářích upravených z objektu bývalého statku,
nejsou však vyhovující. Rovněž v objektu statku byly zbudovány opravářské dílny.
Jsou zde zaparkovány i zemědělské stroje a vozidla. V této době má JZD 14 kolových
a 3 pásové traktory. Družstvo vlastní ještě pět koní.
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Započalo se se stavbou nových dílen v prostoru stojícího kravína uprostřed
obce. Dílny mají být moderně zařízené. K dispozici jsou tři kravíny v Černíkovicích
pro 300 kusů dobytka, pro 100 kusů v Domašíně, dvě porodny prasat pro 100 kusů,
jedna automatizovaná výkrmna pro 1000 prasat a sklady pro píci. Podobné zařízení
mají i v Libli a Solnici.
Dále patří k JZD zahradnictví a část pole na stráni, kde se pěstovala cibule. V
zahradě se pěstují jahody, karafiáty v kooperaci s Bolehoští. Na domašínském
prostoru byly zřízeny ovocné sady. Celá zahrada i ovocnářství bylo svěřeno Ing.
Hlaváčkovi, který má velmi dobré zkušenosti z Holovous.
Na polích i v dílnách a kancelářích pracuje i s důchodci 160 lidí. Kdo si chce
postavit domek a je členem družstva, může mu být poskytnuta částka až 45 tisíc Kčs
od Okresní hospodářské správy a bezplatná nenávratná půjčka od místního JZD až do
20 tisíc Kčs. Družstvo má vlastní četu zedníků, která je velmi dobrým pomocníkem.
Vzhledem k počasí se mohla pole obdělávat koncem března, dobře se zaselo,
byla i sklizeň dobrá. Dík technice bylo sklizeno za 16 dní a výnosy se pohybovaly
kolem 42q z jednoho hektaru, u pšenice až 52q z 1 ha. Celková úroda ovoce byla
menší, zahrada u Oříška byla na tom dobře s jablky. Třešní bylo velmi mnoho, ale
není však podnik, který by byl schopen tuto úrodu zpracovat.
První sníh napadl vlastně až v lednu. Jinak bylo počasí střídavé, únor krásně
teplý, březen déšť se sněhem. Začátkem dubna 1973 byla velká vichřice, místy až 120
km/hod. V Černíkovicích to odneslo několik střech, stromů, větší škody byly v lese.
Celkové množství vody je stále málo, prameny začínají vysychat a Vánoce, jako vždy
– na blátě.
Dne 14. 11. 1971 zemřel náhle při cestě do obchodu velmi populární občan
Černíkovic pan František Vašátko, ve věku 69 let. Bydlel v domku sám, byl vyučen
automechanikem a byl velmi šikovný. Vlastnil motocykl Laurin -Clement jako jeden
z prvních. Po jeho smrti se Laurinka nenašla, zmizela.
Tolik z kroniky z let 1970 až 1973.
Z kroniky vypsal B. Augustin

Z DOMAŠÍNSKÉ KRONIKY
Rok 1958 (tehdy byl kronikářem pan Josef Dušek, truhlář)
Rok 1958 byl převážně mokrý, zima mírná s častými plískanicemi, napadlo
sněhu a hned do toho pršelo. A to se opakovalo několikrát. Jaro bylo pozdní a mokré,
polní práce se zpozdily, začalo se síti koncem dubna a protáhlo se to až do června.
Senoseče byly zpožděny, trávy dosti, avšak špatně se sušilo pro časté lijavce.
Začátkem července bylo mnoho luk V Crhách posečených, řeka se rozvodnila,
vystoupila z břehů a seno pobrala. Škoda byla odhadnuta na 20 fůr.
V tomto roce se již od 1. dubna hospodařilo družstevně. Špatné počasí a
rozmáčené půdy práce ztěžovaly, takže zde pomáhaly brigády z továren, škol apod.
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Po žních se začaly rozorávat meze a obilí se selo již do velkých lánů. Stavební četa
prováděla ve větších usedlostech úpravy stájí pro svod dobytka. Dobytek se sváděl
postupně, jak pokračovaly úpravy. Ovoce se urodilo nadprůměrně, zvlášť jablek.
Odbyt vázl, jablka se zkrmovala dobytku. Jenom ořechy nebyly, jelikož ořechové
stromy se ještě nevzpamatovaly z poslední mrazové kalamity.
Požárníci pořádali okrskový sjezd požárníků. Slavnost byla na zahradě u Pavlů
č. 11, bylo provedeno cvičení 3 sborů s motorovými stříkačkami. Domašínští za
velení Františka Lesáka byli vyhodnoceni jako první. Sbor též přistoupil ke stavbě
nové zbrojnice Na Ohrádkách.
Tento rok byly v Domašíně 3 svatby (jedna nevěsta byla až ze Slovenska).
Narodili se tři noví občánkové. Pohřby zde byly čtyři.

ZUBNÍ POHOTOVOST
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08:00 – 12:00 hod
datum
20.07.
21.07.
27.07.
28.07.
03.08.
04.08.
10.08.
11.08.
17.08.
18.08.
24.08.
25.08.
31.08.
01.09.
07.09.
08.09.
14.09.
15.09.
21.09.
22.09.
28.09.
29.09.
05.10.
06.10.
12.10.
13.10.
19.10.
20.10.

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

adresa ordinace
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
Komenského 127 , Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445 , České Meziříčí
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
K. Michla 942, Dobruška
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Jana Pitry 448, Opočno
Komenského 209 , Častolovice
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Tyršova 515 , Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Tyršova 515 , Opočno
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Komenského 828 , Týniště nad Orlicí
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
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telefon
494 383 417
494 621 665
494 515 697
734 324 600
494 323 152
775 224 093
494 623 775
721 200 244
494 534 841
494 371 783
494 515 695
494 667 628
494 322 706
494 515 696
494 381 263
494 371 031
777 667 353
494 515 693
494 383 417
494 542 102
777 667 353
721 200 244
494 622 114
494 371 781
721 460 150
494 323 152
494 371 088
494 622 114
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Kontaktní spojení:
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Černíkovice 55
517 04 Černíkovice
Tel./fax:
494 384 124
e-mail:
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www stránky: www.cernikovice.cz
Fotografie poskytli: Mgr. Iva Dernerová, Ing. Tomáš Klapal, Mgr. Lenka Korečková, Martin
Novotný, František Rydl
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cernikovicky.zpravodaj@email.cz
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