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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významné životní jubileum v prvním čtvrtletí roku 2016 oslavili tito naši
spoluobčané:
50 let
HUBÁLEK Roman
OUBRECHT Miroslav
POHL Pavel

Domašín 51
Černíkovice 98
Černíkovice 64

60 let
DRÁB Pavel

Černíkovice 80

65 let
BURIÁN Václav
FRANKLOVÁ Jiřina
HAJNÝ Vlastimil
HOVORKOVÁ Zdenka
MEDZIBRICKÝ Štefan
ŠEDIVÁ Irena

Černíkovice 168
Černíkovice 135
Domašín 24
Černíkovice 178
Domašín 60
Černíkovice 137

70 let
KMÍNKOVÁ Marie
MYŠÁK Josef
SUCHÁNKOVÁ Věra
VAŠATOVÁ Jana

Černíkovice 213
Černíkovice 28
Černíkovice 31
Černíkovice 142

75 let
ŠKOLNÍKOVÁ Jaroslava

Černíkovice 169

80 let
HLAVÁČEK Josef
VAŠÁTKOVÁ Alena

Domašín 12
Černíkovice 110

85 let
AUGUSTINOVÁ Zdenka

Černíkovice 151

89 let
ŠOLÍNOVÁ Bohumila

Černíkovice 179

90 let
PAVLOVÁ Eliška

Domašín 3
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K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme pevné zdraví, spokojenost a osobní
pohodu.
Vítáme nové občánky naší obce:
BENEŠOVÁ Dorota
HOLOUBKOVÁ Aneta
FRIMLOVÁ Alice

Černíkovice 233
Černíkovice 208
Černíkovice 251

12. 1. 2016
10. 3. 2016
31. 3. 2016

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

USNESENÍ Č. 12
z veřejného jednání OZ, konaného ve čtvrtek 18. února 2016 ve společenské
místnosti DPS v Černíkovicích.
Zastupitelstvo Obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání OZ
2. Zprávu starostky obce
3. Zprávu o hospodaření k 31. 12. 2015
II. Schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 12
2. Smlouvu o používání motorového vozidla při zajišťování přepravy imobilních
osob a zajišťování úkolů pečovatelské služby a o úhradě nákladů spojených se
zajišťováním těchto služeb, s platností od 1. 1. 2016 a pověřuje starostku
podpisem této smlouvy
3. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-2005935/VB/1 Černíkovice – rek.
NN za kNN od TS RK_0980 a pověřuje starostku podpisem této smlouvy
4. Prodej nemovité věci – parcela č. 3216/15 (orná půda) o výměře 909 m2
zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou na LV
č.10001 zřízeném pro katastrální území a obec Černíkovice Davidu Šestákovi,
nar. 14.08.1983, trvale bytem Lipovka 115, Rychnov nad Kněžnou, PSČ 516
01, za celkovou kupní cenu 299.970,- Kč (slovy Dvě stě devadesát devět tisíc
devět set sedmdesát korun českých) tzn. 330,- Kč/m2 a podle návrhu kupní
smlouvy se smlouvou o zřízení věcného předkupního práva, která je součástí
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tohoto usnesené označena jako Příloha č. 1.
5. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Sokol
Černíkovice.
6. Uvolnění finančních prostředků z rezervního fondu PO MŠ a ZŠ Černíkovice
na vybavení kuchyně.
III. Ukládá
IV. Zamítá
1. Žádost p. Vasila Mazury na odkoupení části pozemku č. 47/5 v k. ú. Domašín.
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta

USNESENÍ Č. 13
z mimořádného veřejného jednání OZ, konaného v pondělí 7. března 2016
ve společenské místnosti DPS v Černíkovicích.
Zastupitelstvo Obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:
1. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek poptávkového řízení
II. Schvaluje:
1. Smlouvu o dílo č.9/9/16/L/I na akci „Vestavba technologie ČOV Černíkovice“
s firmou VODACZ SERVICE s.r.o., Pražská třída 45, Hradec Králové 500 04
a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
2. Kupní smlouvu na odkup pozemků, p.č. 3139 o výměře 133 m2 a p.č. 3458 o
výměře 59 m2, katastrální území Černíkovice, oba zapsané v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou na LV č.567 za celkovou kupní
cenu 4.800,-Kč (slovy čtyři tisíce osm set korun českých) a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
III. Odkládá:
1. Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, ve prospěch panujícího
pozemku p.č. 159/4 v k.ú. Domašín u Černíkovic, ve společném jmění manželů
Dušana a Aleny Švecových, bytem Černíkovice 174, 517 04 Černíkovice,
zapsaného na LV č. 534 a žádá o doložení stavebního povolení ke zřízení
vodovodní přípojky.
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IV. Zamítá
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta

ZPRÁVA STAROSTKY OBCE
Vážení spoluobčané,
s přicházejícím jarem se Vám dostává do rukou první letošní zpravodaj. Po
nepříliš vydařené zimě již všichni nedočkavě vyhlížíme hřejivé paprsky sluníčka, aby
nás nejen ohřály, ale také optimisticky naladily.
Začátkem roku se obě obce zapojily do Tříkrálové sbírky. Vybrána byla
úctyhodná částka, za což všem občanům velice děkujeme. Obec podala žádost o ZVA
(závěrečné vyhodnocení akce) „Protipovodňová opatření“, podmínkou však bylo
nechat nainstalovat ještě jednu vodotečnou lať. Byla proto oslovena opět firma
EMPEMONT s.r.o., Valašké Meziříčí. Lať byla instalována k mostu „U
Vítečkových“. Dnes již máme souhlasné stanovisko MŽP a žádost o vyhodnocení
celé akce podána.
V měsíci únoru byly nainstalovány nové vstupní dveře do budovy ZŠ, byl
dokončen nátěr podlahy v dílně zaměstnanců VZ a v budově obecního úřadu je nově
nainstalován svolávací systém pro JSDHO Černíkovice. Dopisem a žádostí byla
oslovena Česká pošta o umístění nové poštovní schránky v obci Domašín. Místo bylo
vybráno vedle informačních tabulí u kapličky a nyní se čeká až ji tam Česká pošta
umístí. Na sídlišti Záhumna byla prodána poslední stavební parcela, proto je velmi
aktuální pokračovat v přípravě územní studie, výkupu a prodeji pozemků pro využití
zastavitelné plochy označené Z9.
Na základě poptávkového řízení na akci „Dodávka a montáž čistírny odpadních
vod pro MŠ a ZŠ Černíkovice“ bylo osloveno pět dodavatelů, vybrána byla firma
VODA CZ SERVICE s.r.o., Hradec Králové. S touto firmou byla podepsána
Smlouva o dílo č. 9/9/16/L/I, v současné době je celá akce ukončena a již probíhá
zkušební provoz. Velice kladně hodnotíme, že nebylo nutné omezit provoz mateřské
a základní školy, ale ani školní jídelny. Díky tomu, že byl splněn poslední požadavek
pro žádost o kolaudaci „Zateplení MŠ Černíkovice“ podáváme proto tuto žádost na
MěÚ RK odbor výstavby a životního prostředí.
Koncem loňského roku jsme podávali žádost o dotaci z POV, na již připravený
projekt „Obnova zábradlí u silnice II/321“ v obci Domašín. Pozitivní informací pro
nás je, že nám v těchto dnech byla schválena dotace, poskytovaná Králohradeckým
krajem z Programu obnovy venkova, ve výši 50 %, což činí 387.500,- Kč.
V této době probíhá v obcích monitoring a následné čištění kanalizace. Tyto
práce provádí firma AQUA SERVIS a.s., Rychnov nad Kněžnou. Jedná se cca o
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2.500 m, tímto monitoringem získáme ucelený přehled o stavu a přesném umístění
místní kanalizace.
Od 1. 4. 2016 má naše obec nové webové stránky, vytvořené firmou Galileo
Corporation s.r.o., Chomutov. Internetová adresa zůstává stále stejná www.cernikovice.cz
V prvním čtvrtletí jsme také uspořádali velikonoční soutěž O nejkrásnější
velikonoční výrobek a již druhý zájezd na divadelní představení do Prahy (o akcích
více na dalších stránkách.)
Závěrem bych Vám chtěla popřát krásné jarní dny, plné sluníčka, jarního
klidu a pohody.
Zdenka Jedlinská

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Tříkrálová sbírka 2016
S příchodem nového roku se i v obou našich obcích konala
Tříkrálová sbírka. V Domašíně koledování proběhlo 2. 1. 2016 a
9.1.2016 v Černíkovicích. Celkový výtěžek činil krásných 29.929,Kč (25.539,-Kč Černíkovice, 4.390,-Kč Domašín). Výtěžek sbírky
byl použit dle schváleného záměru na podporu činnosti Stacionáře
sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou pro lidi s mentálním
postižením, kombinovaným postižením a seniory, rodinám s více
dětmi ve městě a regionu, rodinám s postiženým dítětem a rodinám v nouzi.
Všem dětem koledníkům a vedoucím skupinek (K. Šmerdová, M. Pohlová a J.
Pohl) velice děkujeme. Největší dík ale patří štědrým dárcům, kteří každoročně
do sbírky přispějí.
Odpady
Připomínáme povinnost zaplatit místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Poplatek za svoz odpadu byl
splatný 31. 3. 2016 a zůstal ve stejné výši jako loňský rok: 600,-Kč
za osobu a 600,-Kč za rekreační objekt. Tento den byl splatný i
poplatek ze psů.
Týdenní svoz komunálních odpadů přešel od dubna na 14 denní cyklus.
Černíkovice jsou odváženy v lichý týden a Domašín v sudý týden. Jen připomínáme,
že je potřeba nádobu na odpad připravit již ve čtvrtek k veřejné komunikaci nebo na
chodník.
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Svozové dny - Černíkovice
duben květen červen červenec srpen září
říjen
1., 15., 13.,
10.,
2., 16., 14.,
29.
27.
24.
8., 22.
5., 19. 30.
28.

listopad prosinec
týdenní svoz

Svozové dny - Domašín
duben květen červen červenec srpen září
říjen listopad prosinec
1., 15., 12.,
7.,
8., 22. 6., 20. 3., 17. 29.
26.
9., 23. 21.,
týdenní svoz
Tak jako každý rok i letos se budou svážet nebezpečné a elektroodpady, a to 24. května 2016. Do tohoto odpadu patří například
elektrické spotřebiče, zářivky, žárovky, televize, autobaterie, zaschlé
barvy, atd.). Vše musí být nerozbité a kompletní. Odpady k odvozu je
nutné připravit již den předem, tedy 23. května.
Ve dnech 27. – 29. 5. 2016 proběhne sběr velkoobjemového
odpadu. V obci budou přistaveny kontejnery, do kterých můžete tento
odpad odložit. Můžete zde uložit matrace, nepotřebné hadry, boty,
koberce. Nepatří sem elektrické spotřebiče, pneumatiky. Kontejnery
budou umístěny v Domašíně na návsi za kapličkou a na odbočce na
Dubinu, v Černíkovicích na sídlišti u Jána, u Kovpalu, u
Michaličkových a u Noskových.
Bc.Klára Stillerová

ZPRÁVY Z DOMAŠÍNA
Krátce před Vánocemi 2015 zmizela z Domašína poštovní
schránka. Celá desetiletí oranžově svítila na teď už bývalé prodejně.
Zklamaní lidé nemohli poslat novoroční přání, po příchodu na
místo našli prázdnou zeď.
Po stopách schránky jsem pátral na rychnovské poště, to prý
není jejich věc, snad v poštovním depu pod Budínem. Zde mi 8. 1.
potvrdila vedoucí listového oddělení paní Nová, že schránku
demontovali na žádost nových majitelů objektu, kteří tam schránku
nechtějí. Zajímalo mne, zda se do Domašína schránka vrátí a kdy. Prý ano, přestože
má nízkou frekvenci využitelnosti a pro poštu je ztrátová. Po dohodě s OÚ
Černíkovice a nalezení jiného místa může být schránka zpět. Jenže obecní úřad pošta
ani po několika týdnech neinformovala o demontáži, hledání nového místa tedy
nemohlo začít.
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Jaká je přijatelná frekvence využití, nebo kolik taková schránka stojí, mi nikdo
nedokázal odpovědět, schránka byla jediná v celém katastru a přijít o tuto službu je
předčasné.
Je určeno, že na 1000 obyvatel přísluší nejméně jedna poštovní schránka,
Česká Pošta odstranila 1400 nerentabilních schránek. Naši zastupitelé už o problému
vědí a dojde-li k instalaci nové schránky ve vsi, pak je na nás abychom ji nenechávali
prázdnou.
Noví obyvatelé
V Domašíně na horním konci koupili manželé Fortelkovi více jak 100 let
starou chalupu čp 27 prostřednictvím realitní kanceláře. Několik měsíců trvala
důkladná rekonstrukce - výměna všeho včetně oken, hlavně vlastními silami.
Tuto zimu již bydlí pan Jiří Fortelka a paní Jaroslava Fortelková v Domašíně,
oba jsou krátce v důchodu. Přistěhovali se z Lanžova u Dvora Králové, kde též žili ve
svém domku. Pan Jiří se narodil v Trutnově, pracoval jako řidič z povolání včetně
kamionu, autobusu a záchranné služby. Zajímají ho netradiční způsoby léčení, rád by
tu do okolních lesů chodil na houby (až to prozkoumá blíže) a taky někam na pivo
(což je mimo hasičských akcí v Domašíně problém).
Paní Jaroslava je vyučená švadlena, převážně ale pracovala v průmyslu,
například v konzervárnách. Chce tu hlavně pomáhat dětem a vnoučatům v Domašíně
a Rychnově. Ostatně mít tuto část rodiny blíž bylo hlavním důvodem přestěhování z
Lanžova.
Po několikaletém hledání, kdy byly ve hře i objekty v okolních vsích, jsou
Fortelkovi s volbou spokojeni, fandí zdejší pospolitosti, že vesnice žije a jsou
dostupné služby.
Kritika směřuje k hlučné a rychlé dopravě kolem domu, potíže při vyjíždění z
brány a nehorší jsou motorkáři. Ještě ke všemu je silnice nalepena až k domu.
Zlepšení by přineslo důslednější a vhodnější umístění dopravních značek. A myslíme
si, že zastávka autobusu je pro staré lidi docela daleko.
Děkuji za pochopení K. Jakubec

ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ ČERNÍKOVICE
Pozor! Změna telefonních čísel od 1. 1. 2016
Školní jídelna MŠ: 494 384 135
1. a 2. oddělení MŠ: 491 512 608
Základní škola - ředitelna: 494 384 146
III. třída ZŠ /1. ročník/: 491 512 607
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Školní inspekce
Leden 2016 byl pro nás všechny náročným měsícem. 14., 15. a 18. 1. 2016 nás
navštívila školní inspekce. Inspekční tým se skládal ze 4 členů. Zaměřili se na
zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, naplnění ŠVP a
kontrolovali dodržování právních předpisů. V té době byla v pracovní neschopnosti
vychovatelka ŠD a učitelka ZŠ na zkrácený úvazek.
Zápis dětí do základní školy
Ve čtvrtek 21. 1. 2016 proběhl ve III. třídě zápis do 1. ročníku. Letos se
dostavilo 14 předškoláků i se svými rodiči a sourozenci. Hostem byla paní starostka a
vedoucí učitelka z MŠ.
Děti jsme rozdělili do dvou skupin po 7. Nejdříve jsme se navzájem představili,
potom děti pracovaly s paní učitelkou Burešovou u stolků. Obkreslovaly a
vystřihovaly čtverec, skládaly obrázek medvídka a kreslily obrázek. Při této činnosti
jsme se zaměřili na držení tužky a jemnou motoriku.
Postupně přicházely k paní ředitelce a plnily další úkoly. Recitovaly básničky,
poznávaly barvy, geometrické tvary, počítaly……hodně úkolů bylo věnovaných
prostorové představivosti /nahoře, dole, vpravo, vlevo, první, poslední/. Za úspěšné
splnění všech zadaných úkolů všichni dostali odměnu a upomínkový list.
Zapsaných prvňáčků je 11, 1 zažádal o odklad a 2 ještě projdou vyšetřením v
PPP.
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Přednáška o dravcích
Víte, že ptáci mají teplotu těla 40 - 42°C, nejmenším ptáčkem je kolibřík,
největším je pštros a nejrychlejším je sokol? Tohle vše a mnoho dalších zajímavostí
se děti dozvěděly v pondělí 8. 2. 2016 při přednášce o dravcích. Byla provedena
ukázka dravců, sov a krkavcovitých ptáků spojená s letovým předvedením.

Hledá se Karlovarský skřivánek. Značka: v Opočně
Oblastní kolo pěvecké soutěže, která vytváří příležitosti
pro talentované žáky, se uskutečnilo v úterý 9. února v
Opočně. V Kodymově Národním domě se v 9 hodin sešlo 38
dětí z Rychnovska, Náchodska a Královéhradecka, aby
předvedly svoje pěvecké nadání. Z naší školy se zúčastnila
Laura Šustková z 1. ročníku a Nikola Šabatová z 5. ročníku.
Laura si odnesla diplom a věcné ceny za krásné 2. místo.
V odborné porotě zasedl profesor a dirigent Jiří Skopal, pedagog a dirigent
Jaromír Schejbal a členka kapel Opočenka a Strejci Jarmila Kučerová.
Děti soutěžily ve čtyřech kategoriích, jednak podle věku a také podle toho, zda
absolvují výuku zpěvu v základních uměleckých školách nebo jen v základní škole.
Vyhlašovateli dětské soutěže v sólovém zpěvu Karlovarský skřivánek jsou
Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka a Základní škola a Základní
umělecká škola Karlovy Vary.
Děkujeme paní učitelce Janě Hovorkové za přípravu a Kristýně Holoubkové za
doprovod na klavír.
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Karneval
Deštivé počasí přilákalo 6. 3. 2016 na DĚTSKÝ KARNEVAL velký počet
rodičů a dětí. Sál v Kulturním domě v Černíkovicích se zaplnil do posledního
místečka různými pohádkovými bytostmi. Jako vždy byla připravena bohatá tombola
/děkujeme za ceny rodičům, firmám, panu Štěpánkovi …/, občerstvení a soutěže.
Děti z MŠ a ZŠ zahájily karneval svým krátkým vystoupením a pak už nastal ten
pravý karnevalový rej. Hasičům děkujeme za pomoc při úklidu.

Výstava „KAREL IV.“ k příležitosti 700. výročí narození Karla IV.
Na základě žádosti Národnímu pedagogickému muzeu a knihovně J. A.
Komenského v Praze nám byla zaslána elektronická forma výstavy „Karel IV. Život
Otce vlasti“. Prezentaci výstavy jsme vytiskli a můžete si ji prohlédnout po předchozí
telefonické domluvě v budově školy na nástěnce v chodbě.
Najdete tam kapitoly: Rodokmen, Mládí Karla IV., Politickou kariéru, Země
Koruny české, Prahu hlavu království, Pražský hrad, Karlovy hrady, Korunovační
klenoty, Pražskou univerzitu a Císařské soukromí.
Doporučuji!
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Děkujeme paní starostce a obecnímu zastupitelstvu za nové dveře do budovy
školy! Škole moc sluší!

Mgr. Iva Dernerová
Recitační soutěže
Stejně jako v uplynulých letech, i letos se děti z dramatického kroužku při ZŠ
Černíkovice zúčastnily recitačních soutěží.
Nejprve jsme přijali pozvání do DDM v Rychnově n. Kn., kde 24. 2. 2016
probíhala soutěž „O rychnovský zvoneček“. Kladem bylo, že se mohly zúčastnit i
nejmenší děti z 1. třídy. Využily jsme této příležitosti a do soutěže poslaly Lauru
Šustkovou a Adélu Šitinovou z 1. třídy a Jiřího Hovorku z 3. třídy. Všem se jejich
vystoupení velmi povedla. Z 19 zúčastněných dětí I. kategorie si všichni 3 naši
recitátoři přivezli krásné keramické zvonečky s rychnovskými motivy. Blahopřejeme!
Velmi děkujeme paní Šustkové, která nám ochotně zajistila dopravu a na soutěž nás
doprovázela.
Jiřík Hovorka se potom 10. března zúčastnil Okresního kola recitační soutěže
v Rychnově n. Kn. Zastupoval školu v I. kategorii, kde soutěžily děti z 2. a 3. třídy. I
zde Jiřík zaujal svým přednesem všechny přítomné, hlavně však porotu, která ho
vybrala spolu s dalšími 3 recitátory k postupu do krajského kola. To se uskuteční
25.4. 2016 v Hradci Králové.
Blahopřejeme Jiříkovi a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Mgr. Jana Hovorková
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Zprávičky ze školky
Poznáváme povolání
Děti poznávaly různá povolání. Zahrály si na číšníky,
malíře, pekaře a zkusily si i jiná povolání. Předškoláci shlédli
video o práci hasičů, záchranářů a policistů. Povídali jsme si o
tom, čím by děti chtěly být a jaké povolání mají jejich rodiče.
Masopust ve školce
Masopust si také děti užily. Předškoláci si vyráběli barevné škrabošky a
korunky, povídali si o masopustu a jeho významu. Malým dětem se předškoláci
předvedli v masopustním průvodu.
Poznáváme lidské tělo
V březnu děti poznávaly lidské tělo a skládaly dřevěné puzzle lidského těla.
Předškoláci si z papíru vytvořili kostru. Malé děti se učily malovat lidskou postavu.
Celý blok o lidském těle děti velice bavil.
Velikonoce
Děti vyráběly velikonoční dekorace, malovaly
kraslice, z papíru vyráběly slepičku i
velikonočního
zajíčka.
Seznámily
se
s velikonočními zvyky a tradicemi. Předškoláci
vyráběli MORANU, kterou pak všichni za
zpěvu písní hodili do řeky.

Děti z mateřské školky se zapojily do Výtvarné přehlídky mateřských škol
pořádané Univerzitou Hradec Králové - „Školka plná dětí 2016“ a do výtvarné
soutěže pořádané ZŠ Voděrady – PALETKA 2016 na téma „Láska hory přenáší“.
Do školky byl zakoupen tablet LENOVO za 5755,-Kč, který bude sloužit
k rozvoji informační gramotnosti u dětí předškolního věku. Tablet bude využíván při
individuální i skupinové práci s dětmi. Děkujeme panu Hejlovi za pomoc při výběru
tabletu.
POZVÁNKA K ZÁPISU DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Srdečně zveme zájemce k zápisu dětí do Mateřské školy v Černíkovicích, který se
koná ve čtvrtek 28. dubna 2016 od 14.30 do 17.00 hod. v budově MŠ.
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Děkujeme Obecnímu úřadu v Černíkovicích za poskytnutí finančních
prostředků z obecního rozpočtu, které jsme využili na vybavení hracích koutků pro
děti 1. oddělení mateřské školy. Děti se mohou těšit na nový obchůdek, kuchyňku,
kadeřnictví a dílenský ponk.
Z doplňků jsme objednali sadu různobarevných kontejnerů na hračky a žehlící
prkno. Ještě jednou děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Kolektiv učitelek Mateřské školy Černíkovice

Z ČINNOSTI SDH
Z činnosti SDH Černíkovice
Tento rok jsme tradičně zahájili výroční valnou hromadou, která se konala
6.února. V hojném počtu se sešli členové našeho sboru a již tradičně také bratři a
sestry ze sborů našeho okrsku, zástupci okresního výboru, MS Bělá a TJ Sokol a
starostka obce Zdenka Jedlinská. Hned
v úvodu schůze nás přivítali mladí hasiči,
kteří si pod vedením Markéty Štěpánkové
připravili vystoupení plné hasičských
básniček a vtipů. Po vystoupení dětí
následovala zpráva starosty sboru bratra
Josefa Šitiny, ve které shrnul činnost sboru
v roce 2015, zejména pak zmínil vydařené
oslavy 130 let od založení sboru.
Následovala zpráva velitele JPO bratra
Josefa Šanty, zpráva o hospodaření bratra
Jiřího Hovorky a zpráva revizní komise. Příjemným překvapením, které následovalo
po večeři, bylo promítání videa pana Lockera z loňských oslav 130 let od založení
sboru a archivního videa z oslav 100 let od založení sboru, při kterém jsme si
zavzpomínali na staré časy. Při promítání se podávala káva a zákusky, které pro nás
nachystaly sestry hasičky.
Zástupci našeho sboru se spolu se starostkou obce zúčastnili výroční valné
hromady okrsku, která se konala 20. 2. 2016 v Ličně.
Začátek března patří již tradičně hasičskému bálu. Návštěvníky plesu přivítal 5.
března nazdobený sál. Ti svou hojnou účastí velmi potěšili členy sboru, kteří výzdobě
sálu a přípravám věnují svůj volný čas. Na úvod předvedli své vystoupení mažoretky
z Voděrad, za což obdrželi sladkou odměnu. Poté se již ujala slova hudební skupina
Pokrok, která nás provedla celým večerem až do brzkých ranních hodin. Kdo měl
chuť a trochu štěstí, mohl vyhrát v bohaté tombole. Letos čítala 350 cen, které nám
věnovali členové sboru, naši spoluobčané a místní i vzdálenější podnikatelé a firmy.
Ještě jednou bychom jim touto cestou velmi rádi poděkovali.
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V Doudlebách nad Orlicí se 26. 3. 2016 konalo shromáždění zástupců sborů
okresu Rychnov nad Kněžnou, kde jsme také měli své zástupce a to bratry Josefa
Šitinu a Zdeňka Šitinu ml.

Výbor SDH Černíkovice
SDH Domašín

1/2016

Činnost našeho sboru v novém roce
vždy zahajujeme Výroční Valnou
Hromadou. Ta letošní se konala 16. ledna
a kromě členů našeho SDH na ní byli
přítomni i zástupci ostatních sborů okrsku
č. 7. Zvláště rádi jsme mezi námi přivítali
zástupce okresního výkonného výboru
bratra Josefa Šitinu a místostarostu
obecního úřadu pana Jiřího Školníka.
Hlavním bodem jednání byla
obsáhlá zpráva nového starosty sboru
bratra Luďka Pavla. Připomněl v ní
všechny aktivity sboru v roce 2015, ať již se jednalo o akce soutěžní, společenské
nebo pracovní, i naši účast na výročních oslavách sousedních sborů. Neopomenul
zmínit naši dobrou spolupráci s domašínskými ženami. O všech těchto aktivitách
jsme podrobněji informovali v předcházejících zpravodajích.
Bratr starosta připomenul ale také naše rezervy, především v náboru mladých
hasičů. Vzhledem k tomu, že jsme všechny plánované akce splnili, konstatoval, že
rok 2015 byl pro náš sbor úspěšný, snad jen umístění našeho soutěžního družstva
v okrskové soutěži mohlo být o něco lepší.
Bratr Pavel poté oznámil záměry v činnosti sboru v roce 2016:
Samozřejmostí bude účast našeho soutěžního družstva v okrskové soutěži i
v netradiční soutěži o Třebešovského beránka. Uspořádáme obě tradiční společenské
akce a vypomůžeme ženám s adventním zpíváním. Ve spolupráci s obecním úřadem
chceme provést opravu a vyrovnání podlahy v klubovně a položení nového lina. Po
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dohodě s obecním úřadem bychom rádi zajistili provedení revize druhého komína a
elektroinstalace na budově zbrojnice. Rádi bychom rovněž vyměnili staré
nevyhovující záchodové mísy na sociálním zařízení.
V závěru zprávy bratr Pavel poděkoval všem aktivním členům za práci pro
sbor a soutěžnímu družstvu za reprezentaci sboru. Vyzdvihl práci bratrů Romana
Pekáče a Miroslava Charváta při stavebních
úpravách v budově. Poděkoval rovněž za
spolupráci našim sponzorům a hlavně a
především obecnímu úřadu za dobrou
spolupráci a finanční podporu!
V dalším
pokračování
Valné
hromady nás zaujal diskusní příspěvek,
který zmínil, že jsme patrně jediný sbor
v okrsku č. 7, který nemá svůj prapor a že
by bylo zajímavé tuto skutečnost napravit
při příležitosti 140. výročí založení SDH
Domašín v roce 2018. Na toto téma se bude v následujících měsících ve sboru určitě
dále diskutovat.
Pracovní činnost v letošním roce jsme zahájili při brigádě v sobotu 12. března.
Bylo odstraněno staré lino a zahájena příprava k vyrovnání podlahy v klubovně. Při
tom byla zjištěna v části podlahy vlhkost. Aby byl tento problém vyřešen, budou
nutné nové okapové svody, vykopání rýhy a položení potrubí, aby byla okapová voda
řádně odváděna. Za tím účelem bude následovat další brigáda na provedení výkopu
rýhy.
Chceme vše zvládnout včas, abychom mohli na sobotu 30. dubna pozvat děti i
dospělé k dalšímu pálení čarodějnic u naší zbrojnice. Věříme, že to i díky spolupráci
s obecním úřadem, které si velmi vážíme, zvládneme!
Závěrem ještě připomínáme kulatá výročí dvou našich členů:
Bratr Roman Hubálek oslavil padesátiny a bratr Josef Hlaváček se dožil 80 let.
Oběma přejeme hodně zdraví do dalších let a děkujeme jim za jejich činnost a práci
pro sbor!
Výbor SDH Domašín

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ BĚLÁ ČERNÍKOVICE
Začátek každého roku je v našem mysliveckém spolku už tradičně ve znamení
velkých příprav již tradičního mysliveckého plesu, ten letošní měl pořadové číslo 35.
A to už je docela dlouhá tradice, proto jsme ho chtěli zpestřit nejen velkou tombolou,
ale i předtančením! Obojí se nám podařilo, na plese tanečníci Kristián Vit a Lucie
Netíková z taneční školy BONSTEP z Hradce Králové předvedli ukázky
standardních a latinskoamerických tanců a díky štědrým sponzorům, kterým ještě
jednou děkujeme, jsme shromáždili bohatou tombolu s deseti hlavními cenami.
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Trochu nás mrzí nižší účast, ale přesto věříme, že nám i nadále zachováte přízeň.
Odměnou za měsíční přípravy je nakonec spokojenost vás návštěvníků.
Druhou akcí, sice ne s tak dlouhou tradicí, kterou jsme uspořádali, byly
zabijačkové hody na naší myslivecké chatě na Proudnici. Touto akcí se pokoušíme
přiblížit kdysi naprosto běžnou věc na vesnicích - domácí zabijačku. A věřte, že
někteří naši členové na přípravách zabijačkového guláše, krup, jitrnic, tlačenek …
pracovali už od pátku a končili v neděli úklidem chaty. Patří jim za to velké
poděkování.
Naše bilancování proběhlo na výroční členské schůzi dne 12. března, při němž
členové a pozvaní hosté byli informování o činnosti sdružení v roce 2015 a zároveň
byl předložen plán činnosti na letošní rok.
Na závěr naší krátké zprávy máme pro příznivce myslivosti pozvánku na
chovatelskou přehlídku trofejí ulovených v honitbách okresu Rychnov nad Kněžnou
za rok 2015. Letos se přehlídka uskuteční v Kulturním domě v Dobrušce, a to od
16.4. do 22. 4. 2016. Další akcí pořádanou OMS v Rychnově n. Kn. je svod
loveckých psů, který proběhne v MS Štědrá Tutleky v neděli 24. 4. 2016.
Poslední akcí, na kterou si vás dovolujeme pozvat v rámci našeho spolku, jsou
tradiční rybářské závody, které se uskuteční 25. června 2016. Přijďte si buď zarybařit,
nebo alespoň posedět a ochutnat něco z tradiční myslivecké kuchyně. Všichni jste
srdečně zváni.
Výbor MS Bělá

TJ SOKOL ČERNÍKOVICE
V období fotbalového volna si naši hráči chodili zahrát
v pátek večer fotbálek na umělý trávník a konec roku 31. 12.
se již tradičně sešlo kolem 30 hráčů, aby zakončili fotbalový
rok. Po skončení podzimní části došlo k jednání mezi naším
oddílem a FC Spartakem Rychnov, zda by nemohli naši 4
hráči podstoupit zimní přípravu v RK (Pohl S., Steiber O.,
Hanuš D. a Mňuk M.) a v případě zájmu o uvolnění pro
záchranářskou pomoc v krajském přeboru. Pro nás ano, jen za
adekvátní náhrady. Bohužel se tak nestalo. Na hostování šel
jen S. Pohl za výměnu (I. Kučera a mladý brankář L. Dvořák).
Do základní sestavy RK se nevešel D. Hanuš a tak se vrátil zpět do našeho kádru.
Vzhledem k tomu, že nebyla rovnocenná náhrada za M. Mňuka, nebylo možné jej
uvolnit. Jak jsme v posledním zpravodaji informovali, že 1. B tř. bude od nového
ročníku po staru ve dvou skupinách po 14 družstvech a my máme pro jaro B tř.
zachráněnou, naší snahou bude předvádět líbivou hru pro diváky.
Zimní příprava začala 23. ledna a pak několika přípravnými zápasy, kdy
musíme říci, ne příliš lichotivými výsledky (Lípa – Černíkovice 5 : 3, Černíkovice –
Zdelov 2 : 3, Černíkovice – Týniště 1 : 7 a RK – Černíkovice 11 : 0). K těmto
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výsledkům je třeba říci, že mužstvo vždy nehrálo v optimální sestavě a že
v mistrákách vše bude jinak. Nedošlo též k dohodě o uvolnění J. Plašila z SK Týniště
(i když je dlouhodobě zraněný, ještě minimálně 5 týdnů), kdy s ním počítají pro
záchranu v krajském přeboru. Došlo k dohodě mezi SK Solnicí o uvolnění R. Vrby
pro jejich potřeby a naše o uvolnění R. Zahradníka, bratři Cinkovi a J. Hanuše. Též
byl dotažen přestup Lukáše Vrby z TJ Dobruška a na hostování přichází z B
Vamberk M. Sarwa, kteří budou doplňovat lavičku A družstva.
Pro doplnění musíme uvést i novinku KFS, že z podzimní části družstvům
ponechal 50 % bodů, takže naše mužstvo má pro jarní část 15 bodů. Lídr naší skupiny
Náchod B (odstartoval 20. 3. u nás v 1. kole) 18 bodů, 2. Sk Solnice 16 bodů, 3. Dvůr
Králové 15 bodů, jako naše družstvo a Doudleby, Opočno 14 bodů, V. Poříčí a
Albrechtice 12 bodů.
Na naší umělce též probíhal zimní turnaj „O pohár starostky obce“, kde
prvenství obhájil AFK Častolovice, před Solnicí, Lukavicí a naším družstvem. Naši
umělku též využívala družstva k tréninku FC Kostelec a SK Solnice, ale i
k přátelským zápasům (Týniště, Třebechovice, Dvůr Králové, H. Jelení, Zdelov,
Slatina, Javornice, Holice, Roveň, Mezilesí, Petrovice a další.), což bylo náročné na
zajištění služeb pro zápasy. Naši nejmenší využívali na trénink haly ve Voděradech a
13. března byl uspořádán pro starší přípravku 1. ročník zimního turnaje, kde se
zúčastnilo 6 družstev. Pohár si odvezlo I. družstvo FC Kostelec, 2. místo II. družstvo
FC Kostelec, třetí Lokomotiva Borohrádek, 4. Spartak Opočno, 5. naše družstvo a 6.
místo Kostelecká Lhota. Všechna družstva byla odměněna věcnými cenami a též
nejlepší střelec, brankář a hráč. I když vál studenější vítr, turnaj měl veliký ohlas o
uspořádání dalšího ročníku.
Též naše mladší přípravka se 19. 3. zúčastnila svého prvního turnaje
v Rokytnici v Or. h. za účasti osmi družstev, která byla rozdělena do dvou skupin.
V naší skupině byl Žamberk, Rychnov, Union Rokytnice. S prvníma dvěma družstvy
jsme výrazně prohráli a to 14 : 0 a Union jsme 5 : 2 porazili, pak o další umístění
jsme potrápili Č. Meziříčí (2 : 4 prohra), když už jsme prohrávali 0 : 2, ale vyrovnali
na 2 : 2, ale v závěru už nám nestačily síly a obdrželi dvě branky. O umístění 7 – 8
jsme byli též úspěšní, znovu Union 5 : 4. Je jen škoda, že se pro nemoc nemohli
zúčastnit všichni naši nejmenší, neboť to byl pro kluky velký zážitek (nádherná hala
atmosféra a též účast).
Výbor TJ Sokol

PROBĚHLÉ AKCE
Novoroční pochod
Velmi nás těší zájem občanů o tento již tradiční Novoroční pochod, který
je jistě příjemným osvěžením nejen pro tělo, ale i mysl… Tímto jsem v loňském
roce končila článek o této akci pořádané obecním úřadem.
18

Ani na prahu letošního roku tomu nebylo jinak, nad kalíškem teplého punče
jsme si nejprve popřáli pevné zdraví a hodně úspěchů v nadcházejícím roce.
Trasa pochodu tentokrát nabrala směr okolo lipek do Solnice a zpět přes Homol
do pohostinství u pana Štěpánka. Zde bylo připraveno občerstvení, a to
knedlíčková polévka a možnost opéci si špekáčky, nezůstalo samozřejmě jen u
jídla. Tímto moc děkujeme panu Štěpánkovi za poskytnutí nejen prostor ale i
výborného občerstvení.
Počet letošních účastníků se přehoupl přes sto, počasí nám také přálo a
celou trasu si bylo o čem povídat…. moc příjemné odpoledne. Již dnes se těšíme
na další ročník.

Nejkrásnější výrobek na ozdobu velikonočního stolu
Již tradičně v týdnu před Velikonocemi se uskutečnila výstava
s velikonoční tématikou a soutěž o nejkrásnější výrobek na ozdobu
velikonočního stolu. Doma zhotovené
výrobky byly ke zhlédnutí ve společenské
místnosti DPS. Letos bylo, bohužel, do
soutěže přihlášeno méně výrobků než
v předchozích letech, ale i tak se bylo na co
dívat! Na výstavě bylo k vidění plno
krásných a nápaditých výrobků, jako
například
různé
techniky
zdobení
velikonočních vajíček, mísy s jarní dekorací,
velikonoční aranžmá, věnec s kraslicemi, králíci ze slámy, sněhový beránek a
mazanec. Tyto výrobky byly doplněny o
výrobky žáků z MŠ a ZŠ, které dozdobily
a zútulnily celý prostor společenské
místnosti. Tímto jim děkujeme za
spolupráci. Každý návštěvník výstavy mohl
svými hlasy rozhodnout, který z výrobků
je nejhezčí. Po sečtení hlasů byly
oceněným předány poukázky na výběr
zboží v prodejně u paní Fňoukové. Velké
poděkování patří všem, kteří své výrobky do soutěže přihlásili a umožnili tak
výstavu uspořádat!
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Byli jsme v divadle…
Obec Černíkovice pořádala o velikonočních svátcích, a to v sobotu
26.3.2016 zájezd do Prahy na slavný americký muzikál s živým orchestrem
HELLO, DOLLY! Premiéru měl v roce 1964 v New Yorku a „rozdrtil” všechny
dosavadní broadwayské rekordy. Ústřední píseň v podání Louise Armstronga
(stejně jako slavná filmová verze s Barbrou Streisand) obletěla celý svět a
stala se nesmrtelným hitem – právě tak jako celý muzikál.
Autobus účastníky naložil již ráno v 9.00 hodin, v autobuse obdržel každý
svou vstupenku. Představení jsme zvolili odpolední, proto po příjezdu na
Wilsonovo nádraží mohl každý zvolit skoro tříhodinový vlastní program.
Přestavení uvádělo STUDIO DVA DIVADLO nová metropolitní scéna – pasáž
Paláce Fénix v čele s hereckými osobnostmi českého divadla. Velmi krásné
pěvecké i herecké vystoupení předvedli např. Ivana Chýlková, Mojmír Maděrič,
Jaromír Dulava, Berenika Kohoutová.
Po představení jsme se všichni plni zážitků, někteří i s podpisy herců sešli
opět na vlakovém nádraží a s jednou malou přestávkou na občerstvení šťastně
dorazily zpět do Černíkovic.
Trochu nás mrzí menší zájem občanů o tento výlet za kulturou. Naše
příznivce jistě potěšíme zprávou, že na podzim připravujeme již třetí zájezd,
tentokrát zvolíme něco z repertoáru divadla Broadway nebo Hybernia.

Zdenka Jedlinská, Bc. Klára Stillerová

NOVÍ OBČANÉ
Přinášíme Vám rozhovory s novými obyvateli, kteří se do naší obce nedávno
přistěhovali. Rozhovory jsou dobrovolné a prováděla je paní Radka Šustková, která
nové rodiny obešla a připravila do našeho zpravodaje jejich krátká představení. Paní
Šustkové velice děkujeme za její ochotu a zájem. Věříme, že tyto rozhovory pomohou
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nejen novým občanům při jejich začlenění do našeho společenství, ale i ke zlepšení
práce obce. Novým občanům přejeme, ať se jim v naší obci krásně a spokojeně bydlí.
Heroutovi
Rodina Daniela a Veroniky Heroutových tu bydlí od listopadu 2015. Mají 13-ti
letého šikovného syna Daniela a 2 letou roztomilou dceru Denisku. Syn Daniel chodí
do ZŠ Solnice a dcerka je s maminkou doma. Pan Herout vystudoval ISŠ
Elektrotechnickou ve Varnsdorfu obor mechanik – elektronik a nyní pracuje ve
Škoda Auto, a. s. jako mistr údržby na svařovně. Paní Heroutová vystudovala SEMŠ
v Novém Městě nad Metují obor ekonom – manager a v současné době je na
rodičovské dovolené. Před odchodem na mateřskou dovolenou pracovala na
Finančním úřadě v Rychnově nad Kněžnou na provozním oddělení.
Pan Herout pochází ze Severních Čech z obce Dolní Poustevna a paní
Heroutová ze Skuhrova nad Bělou. Stavební parcelu koupili náhodou od kolegy z
práce, protože se jim líbila poloha, dostupnost do zaměstnání, cena a lokalita. K
rozhodnutí pozemek koupit přispěly i rodinné kořeny paní Heroutové, neboť zde žila
její babička a prarodiče.
Obec Černíkovice se jim líbí, vítají především dětské hřiště u sportovního
areálu, MŠ, ZŠ a jsou rádi za ticho a klid, který tu v obci je. Bioplynová stanice jim
nevadí, ale co by do budoucna uvítali je četnější autobusové spojení do Solnice.
Jaklovi
Jan Jakl a Kateřina Keslerová se do Černíkovic přistěhovali v červnu roku
2015. Mají milého syna Vojtíška, kterému je 1,5 roku. Pan Jakl vystudoval Strojní
fakultu na VUT v Brně obor Konstrukce letadel a nyní pracuje ve Škoda Auto, a. s.
jako Specialista na zkušebně. Slečna Keslerová vystudovala Vysokou školu v Ústí
nad Labem obor Speciální pedagogika a v současné době je na rodičovské dovolené.
Předtím pracovala jako učitelka v Praktické škole v Rychnově nad Kněžnou.
Pan Jakl pochází z Náchoda a slečna Keslerová ze Solnice. Když se rozhodli,
že by chtěli bydlet v domečku, padla i varianta koupit starší dům a zrekonstruovat ho,
ale nakonec se rozhodli postavit si dům nový. Začali tedy hledat pozemek, který by
nebyl v satelitu, ale spíše v původní zástavbě. Na internetu zjistili, že je tento
pozemek na prodej, proto se sem jeli podívat a s realitní kanceláří se domluvili na
prodeji. Líbila se jim hlavně cena a rozloha pozemku.
V obci hodnotí kladně především MŠ a ZŠ, obchod, kde seženou nejen
potraviny, ale i vše potřebné. Jsou rádi, že nebydlí na hlavním tahu na Solnici, mají to
kousek jak na hory, tak i do práce a líbí se jim pravidelnost ve vývozu tříděného
odpadu. Vítají, že je v obci Česká pošta, Obecní úřad, dětské hřiště, jsou blízko
přírodě a že to tu jednoduše žije.
Slečna Keslerová by tu uvítala bankomat. Pan Jakl s úsměvem dodává, že by
v budoucnu uvítal novou znělku v místním rozhlase a že je škoda, že se místní
zámeček nevyužívá např. na kulturní či jiné akce.
Mgr. Radka Šustková
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Z ČERNÍKOVICKÉ KRONIKY – ROK 1963
Počasí
Začátek roku byl chladnější, rtuť teploměru klesla až na -20°C, sněhu napadlo
hodně, některé silnice byly zaváté natolik, že autobusy nejezdily. Taková situace
trvala do konce března, pak sníh vystřídal déšť a bouřky, a to dost prudké. Na
Medarda pršelo, ale pořekadlo nebylo splněno.
Léto bylo velmi teplé, žňové práce proběhly dobře, podzim byl příjemný. První
sníh napadl začátkem prosince, kdy teplota klesla na -18°C. V posledních dnech
prosince se utvořila na silnicích ledová námraza, takže autobusy raději nevyjely.
O letošním roce 1963 se dá říct, že byl docela dobrý.
Plesy a zábavy
Plesy byly opět jen tři, a to:
19. ledna v Kulturním domě požárnický s průměrnou účastí hostů, vstupné bylo 7,Kčs.
2. února pořádala TJ Sokol svůj ples také v Kulturním domě. Návštěvnost byla velmi
slabá, jen 43 osob, vstupné 7,- Kčs.
9. února společně JZD se Školním statkem a Zemědělským učilištěm pořádali svůj
ples. Hrály zde dokonce dvě hudby a účast byla velmi pěkná, skončilo se až ve čtyři
hodiny ráno.
Běžných zábav bylo v roce šest. Svaz žen slavil svůj MDŽ u Kadleců a bylo to
spojeno i se zábavou. Další zábavu nazvanou Jarní vínek pořádal Svaz mládeže.
Hrála zde hudba z Častolovic, ale účast byla slabá. V dubnu si udělali Pomlázkovou
zábavu Požárníci, byla hojně navštívená. V květnu o pouťové zábavě se sešlo kolem
600 tanečníků. Hrála hudba z Orbanu. V září po dva dny se tančilo v Kulturním domě
na posvícenské zábavě. V sobotu byla hodně navštívená, v neděli jen slabě. Hudba
byla opět z Orbanu. A poslední zábavu Vinobraní pořádal SČPO. Do Kulturního
domu přišlo kolem 750 osob a hrála jim k tanci hudba Stavostroje z Nového Města
nad Metují.
Různé
Během roku se prováděla úprava budovy Kulturního domu. Byla přistavěna
část s novými WC, čtyři dámské a dva pánské a provedena dlažba na chodbě.
Na kachní farmě na rybníku byla průměrná snáška 85 vajec na jednu kachnu.
Vejce se odvážela do Opočna do líhní.
Státní rybářství Litomyšl provedlo v listopadu výlov velkého rybníka.
Ulovených 56 q kaprů a štik bylo převezeno do Opočna do sádek pro vánoční trh.
V prosinci Osvětová beseda zahájila opět promítání kina.
1. dubna 1963 byla Komunálními službami města Rychnova zřízena v
Černíkovicích sběrna oděvů do chemického čištění a prádla do praní. V červnu byl
přibrán i sběr obuvi do opravy. Sběrna byla umístěna v Kulturním domě.
2. prosince 1963 byly pozorovány na území Čech a Slovenska seismické
záchvěvy půdy. V krajském tisku Pochodeň byla situace popisována podrobněji. Na
některých místech se chvěla okna, posunul se stůl, poškodily se budovy aj. Vážné
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škody zjištěny nebyly. Epicentrum bylo asi 250 km jihovýchodně od Prahy a otřesy
měly sílu 5 až 6 stupňů z možných dvanácti.
Základní škola připravila pro žáky pěkný výlet do Adršpašských skal, na
Dobrošov, na zámek v Náchodě a na zámek a letiště v Novém Městě nad Metují.
Odstřelu zvěře se zúčastnilo šest střelců z Itálie. Zakoupili si odstřel bažantů a
zajíců v honitbě v Černíkovicích a v Mochově. U nás střelili 318 bažantů a zajíců, v
Mochově 840.
Do obce zajížděla pojízdná prodejna masa. Slib výstavby samoobsluhy v
Černíkovicích nebyl od Jednoty Kostelec n. O. dodržen.
Při bourání chalupy čp. 19 bylo za krovem nalezeno německy psané potvrzení
o placení školného v letech 1827 a 1828. Platilo se zlatými a krejcary.
V červnu si pozvala Osvětová beseda artistu se cvičenými psy, kteří předváděli
různé zábavné kousky. Účast občanů byla velmi dobrá.
Zemědělské práce obstarával školní statek a místní JZD. Statek pracoval na
194,82 ha, JZD na 479 ha. V zámku bylo umístěno Zemědělské učiliště s 88 žáky,
čtyřmi učiteli a šesti instruktory. Žáci se stravovali ve školní jídelně. Náklad na
jednoho strávníka na den byl 12,70 Kčs. Školní statek měl ještě zahradu, kde se
pěstovala různá běžná zelenina. V tomto roce vyplácelo JZD na odpracovanou
jednotku 21,90 Kčs. Obě zemědělské skupiny byly zaměřeny na stejný druh výroby.
V obecní kronice je podrobněji popsáno množství výrobních druhů daných plánem i
jejich splnění.
Z kroniky vypsal B. Augustin

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Pálení čarodějnic
Datum: 30. 4. 2016
Zveme Vás na pálení čarodějnic, které bude v sobotu 30. 4.
2016 za školkou směrem na Byzhradec. Pálení čarodějnic
samozřejmě proběhne i v Domašíně.
Dětský den s profesí
Datum: 22. 5. 2016
SDH Černíkovice a OÚ Černíkovice Vás srdečně zvou na DĚTSKÝ DEN
S PROFESÍ. Začátek je v neděli 22. 5. 2016 mezi 14.00 a 15.00 hodinou od místního
obchodu. Bližší informace se dozvíte z plakátů před konanou akcí. Těšíme se na Vás
a hlavně na Vaše děti!!!
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Rybářský den
Datum: 25. 6. 2016
V sobotu 25. června se uskuteční další tradiční akce, tentokrát si přijdou na své
milovníci rybaření, a nejen ti. Rybářský den se bude konat na myslivecké chatě na
Proudnici.
Noční Glóriák
Datum: 30. 6. 2016
Na závěr školního roku, čtvrtek 30. června, bude pro děti připravena stezka odvahy
„Noční Glóriák“, která prověří statečnost dětí a jejich rodičů. Jako každý rok bude
sraz účastníků okolo 19.00 hodiny v parku. Na stezku se bude vycházek až za tmy,
kolem 22.00 hod.
Těšíme se na Vás!!!
ZUBNÍ POHOTOVOST - ROZPIS SLUŽEB
ordinační hodiny : sobota, neděle, svátek 08,00 - 12,00 hod
datum
02.04.
03.04.
09.04.
10.04.
16.04.
17.04.
23.04.
24.04.
30.04.
01.05.
07.05.
08.05.
14.05.
15.05.
21.05.
22.05.
28.05.
29.05.
04.06.
05.06.
11.06.
12.06.
18.06.
19.06.
25.06.
26.06.
02.07.
03.07.
05.07.
06.07.

jméno lékaře
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Šmídová Alena
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MUDr. Tůmová Věra
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Vavřičková Hana
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Vyčítalová Marie
MUDr. Zdeňka Jiří
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MDDr. Andělová Jana
MUDr. Bahník František
MUDr. Benešová Růžena
MUDr. Beran Lubomír
MUDr. Beránek Jan
MDDr. Borůvková Veronika
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Kašparová Dagmar
MDDr. Faltisová Kristýna
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Havlová Marie
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Loukota Jan

adresa ordinace
zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Tyršova 515 , Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Jana Pitry 344, Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Kvasinská 129 , Solnice
Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí
Jana Pitry 448, Opočno
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Tyršova 461, Dobruška
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Komenského 828 , Týniště nad Orlicí
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
Voříškova 169 , Vamberk
Záhumenská 445 , České Meziříčí
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Kvasiny 145
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Komenského 127 , Opočno
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telefon
494 381 263
494 371 031
777 667 353
494 622 550
494 515 693
736 419 151
494 542 102
494 667 154
494 622 114
494 371 782
494 371 781
494 541 757
494 596 732
721 460 150
731 980 112
494 323 152
494 622 040
494 371 783
494 371 088
494 622 114
494 383 417
602 514 715
734 324 600
494 531 955
494 539 225
494 323 958
494 532 330
494 596 174
494 515 694
494 621 665

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

ČERNÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ - vydává obec Černíkovice.
Náklad – 280 výtisků.
Tisk Hromkovi s.r.o., Lípa nad Orlicí 64, tel. 494 372 813.
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