Prosinec 2017

OBSAH ZPRAVODAJE, FOTO Z AKCÍ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

2

ZLATÁ SVATBA

3

spoluobčané i další čtenáři

VZÁCNÉ JUBILEUM

4

Černíkovického zpravodaje,

USNESENÍ Č. 27

4

dovolte, abychom Vám i

USNESENÍ Č. 28

6

Vašim blízkým popřáli příjemné prožití

ZPRÁVA STAROSTKY OBCE

7

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

8

ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ ČERNÍKOVICE

10

Z ČINNOSTI SDH

14

Nový rok přivítáme již tradičním

MYSLIVECKÝ SPOLEK BĚLÁ

17

„Novoročním pochodem“, na který Vás

TJ SOKOL ČERNÍKOVICE

18

srdečně zveme.

PROBĚHLÉ AKCE

19

Z ČERNÍKOVICKÉ KRONIKY

22

Z DOMAŠÍNSKÉ KRONIKY

23

TISKOVÁ ZPRÁVA

23

ZUBNÍ POHOTOVOST

25

Vážení

a

milí

vánočních svátků, pohodový závěr roku a
do

nadcházejícího

roku

2018

to

nejdůležitější – pevné zdraví, dále mnoho
štěstí a spokojenosti.

Zdenka Jedlinská, starostka
a kolektiv zaměstnanců OÚ Černíkovice

1

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významné životní jubileum ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 oslavili tito naši
spoluobčané:
55 let
HANDA Vratislav
ŽIDOVÁ Helena

Černíkovice 210
Černíkovice 45

60 let
KLAPAL Zdeněk
NOVÁK Josef
PETRŮ Stanislav
STODŮLKA Josef
ŠITINA Josef
VALÁŠKOVÁ Eva

Černíkovice 50
Černíkovice 133
Černíkovice 203
Černíkovice 140
Černíkovice 12
Černíkovice 215

65 let
TREBATICKÁ Nataša

Domašín 2

70 let
HOVORKA Vlastimil
HOVORKOVÁ Milada
MAZURA Stanislav

Domašín 34
Černíkovice 51
Domašín 61

75 let
VAŠATA Josef

Černíkovice 142

80 let
RADILOVÁ Zdenka

Černíkovice 90

82 let
BENEŠ Jiří
BRANDEJS Josef

Domašín 37
Černíkovice 46

86 let
HANDOVÁ Zdenka

Černíkovice 166

91 let
AUGUSTIN Bořivoj
KRULICHOVÁ Marie

Černíkovice 151
Domašín 43
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98 let
VAŠATOVÁ Marie

Černíkovice 142

K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme pevné zdraví, spokojenost a osobní
pohodu.
Roční statistika – k 15. 12. 2017
Počet obyvatel k uvedenému datu je 747, z toho 372 mužů a 375 žen.
V roce 2017 se narodilo 9 dětí, 4 kluci a 5 dívek, zemřelo 5 osob.
Do obce se přistěhovalo 23 osob a odstěhovalo se 15 osob.
Bc. Klára Stillerová

ZLATÁ SVATBA
„Dnes zlato zdobí Vaše čela, jež myrta kdysi věnčila…“
Vzácné výročí, padesát let
společného života, oslavili 28. října
2017 „zlatí manželé“, Růžena a
Oldřich Trejtnarovi, Domašín čp. 40.
V sobotu 28. října 2017, přesně
po padesáti letech od svatby, pro ně
SPOZ v Černíkovicích uspořádal
malou slavnost.
Do obřadní síně je doprovodili
i jejich rodinní příslušníci. Nejprve
oslavencům popřály děti z naší
základní školy. Jejich vystoupení
potěšilo.
Následoval
slavnostní
projev paní starostky Zdenky
Jedlinské, podpisy do pamětní knihy, květiny, přípitek, fotografování a přátelské
posezení.
„Zlatým manželům“ přejeme pevné zdraví, ještě mnoho společně prožitých let,
hodně radosti a spokojenosti v kruhu svých blízkých. Děkujeme také všem, kteří se
podíleli na zdárném průběhu této malé slavnosti.
Mgr. Jana Hovorková
tajemnice SPOZ
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VZÁCNÉ JUBILEUM
„Všechno dobré budiž Vám přáno po celý den, večer i ráno.
Od jara k zimě, nejméně do 100 let, ať těší Vás tento svět.“
Vzácné jubileum 98. narozeniny oslavila 16. 11. 2017 dnes již nejstarší
občanka Černíkovic, paní Marie Vašatová, Černíkovice čp. 142. Život jí přichystal
nejednu velkou zkoušku. Ve svých 27
letech ovdověla a k výchově jejích dvou
malých dětí přibyla ještě starost o chod
celého hospodářství. Její síla a životní
elán jí však pomohl vše překonat.
Dnes jí již paměť slouží jen
občas. Ve svých vzpomínkách se vrací
nejvíce do doby svého dětství – mládí.
Své koníčky, kterými byla četba knih a
sledování televizního pořadu Prostřeno,
ze zdravotních důvodů již také
nezvládá. Žije s rodinou svého syna,
kde jsou jejím potěšením její
pravnoučata.
K významnému jubileu přišly popřát paní Vašatové nejen zástupkyně SPOZ
Černíkovice s malým dárkem, ale i starostka obce, známí a sousedé.
Do dalších let přejeme paní Vašatové jménem obecního úřadu a jménem SPOZ
hlavně pevné zdraví, mnoho pohody a spokojenosti mezi svými blízkými.
SPOZ Černíkovice

USNESENÍ Č. 27
z veřejného jednání OZ, konaného 15. listopadu 2017 v zasedací místnosti DPS
Černíkovice.
Zastupitelstvo Obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání
2. Zprávu starostky obce
3. Podpis Dodatku č. 3 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře
informačního systému HELIOS Fenix č. F-10-01152
II. Schvaluje:
1. Hospodaření obce k 31. 10. 2017
2. Rozpočtová opatření č. 6, 7
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3. Bezúplatný převod pozemků, viz příloha č. 5/us27, a pověřuje starostku
podpisem smluv o bezúplatném převodu. Smluvní strany tímto sjednávají
bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se darovaný výslovně
zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar
bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako
pozemek pod chodníkem a veřejnou zelení v souladu s veřejným zájmem, tj.
zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani
jej k takovým účelům neposkytne.
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Zpracování projektové dokumentace a
souvisejících inženýrských služeb pro Základní školu Černíkovice“ (bod č. 4, čl.
1PPD a bod č. 5, čl. 1 Výkaz výměr), zhotovitel Stapring, s.r.o., Javornická
1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou a pověřuje starostku podpisem dodatku.
5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 17137/01 Černíkovice – chodník Záhumna
(článek V. Cena za dílo a článek VII. Termín provedení díla (zhotovitel firma
SaM silnice a mosty Litomyšl, a.s., Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl a pověřuje
starostku podpisem dodatku.
6. A) Smlouvu o výpůjčce č. 3/2017 (kompostér domácí velký) a Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu Předcházení vzniku „BRKO“
v obcích Mikroregionu Rychnovsko s DSO Mikroregion Rychnovsko, sídlo
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou a pověřuje starostku jejich
podpisem.
B) Smlouvu o výpůjčce a darovací smlouvu s vypůjčitelem a zároveň
obdarovaným na kompostér domácí velký – o objemu 1 064 litrů a pověřuje
starostku jejím podpisem.
7. Poskytnutí peněžních prostředků za účelem podpory sportu (děti) v obci
Černíkovice, na které obec obdrží darovací smlouvou od Škoda Auto, a.s., č.
77/2017/SR/KK – TJ SOKOL Černíkovice, z. s., a Sbor dobrovolných hasičů
Černíkovice.
A) Darovací smlouvu mezi Obcí Černíkovice a TJ SOKOL Černíkovice, z. s., se
sídlem Černíkovice 200, na poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,- Kč
B) Darovací smlouvu mezi obcí Černíkovice a Sborem dobrovolných hasičů
Černíkovice, se sídlem Černíkovice 55, na poskytnutí finančního daru ve výši
20.000,- Kč a pověřuje starostku podpisem těchto darovacích smluv.
8. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-2016733/SOBS VB/02 Černíkovice-Domašín, p. č. 60/3
kNN a pověřuje starostku jejím podpisem.
9. Finanční dar na vyhlášení akce „Nejúspěšnější sportovec Rychnovska roku
2017“ ve výši 2.000,- Kč z rozpočtu obce a pověřuje starostku podpisem
darovací smlouvy.
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta
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USNESENÍ Č. 28
z veřejného jednání OZ, konaného v pátek 15. prosince 2017 ve společenské
místnosti DPS v Černíkovicích.
Zastupitelstvo Obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání
2. Zprávu starostky obce
3. Jmenování inventarizačních komisí
II. Schvaluje:
1. Rozpočet na rok 2018 – rozpočet je v odvětvovém (§) členění jako přebytkový,
a to ve výši PŘÍJMŮ 13.916.720,- Kč a VÝDAJŮ 13.452.560,- Kč. Rozdíl ve
výši 464.160,- Kč bude použit ve FINANCOVÁNÍ ke splácení dlouhodobého
úvěru. Zastupitelstvo dále schvaluje k rozpočtu přílohu č. 1 – rozpis příspěvků
a dotací, příloha č. 2 – transfery, dle předložených návrhů.
2. Střednědobý výhled rozpočtu Obce Černíkovice na roky 2019-2020, dle
předloženého návrhu.
3. Příjem finančního daru ve výši 200.000,- Kč od firmy ZEAS Podorlicko, a.s.,
Trnov, a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
4. Žádost investorů, novostavba RD p.č. 559/6 k. ú. Černíkovice, ke zřízení
sjezdu na místní komunikaci p. č. 1224/1, musí být povoleno dle § 10 zákona
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění (včetně úprav
chodníku).
5. Pověřuje příkazce operace a správce rozpočtu k provedení rozpočtových
opatření v položkách příjmy a výdaje neomezeně v měsíci prosinec, od termínu
konání schůze zastupitelstva do 31. 12. 2017 i v případě, kdy se bude měnit
objem rozpočtu či dojde k přesunu finančních prostředků mezi paragrafy. Na
dalším nejbližším veřejném zasedání bude zastupitelstvo s tímto provedeným
rozpočtovým opatřením seznámeno.
6. Smlouvu o právu provést stavbu a Smlouvu o smlouvě budoucí na část
pozemku p. č. 76 z LV 402, dle GP 555-92/2017 a pověřuje starostku
podpisem smluv.
7. Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou,
registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331) viz. příloha a
pověřuje starostku podpisem schvalovacího dokumentu.
8. Stanovení odměn svým neuvolněným členům za výkon funkce za měsíc
v následujících částkách: místostarosta 4.000,- Kč, předseda výboru/komise
800,- Kč, člen výboru/komise 500,- Kč. Odměna bude poskytována od 1. 1.
2018. V případě nástupu náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva
obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích
změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne
zvolení do příslušné funkce.
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9. Zastupitelům obce od 1. 1. 2018 čerpání z rozpočtu obce, z položek 5167
školení a 5173 cestovní náhrady, uvolněnému zastupiteli čerpat i z položky
5169 služby finanční prostředky za obdobných podmínek a v obdobné výši
jako zaměstnancům obce.
10. Nákup sekačky StarJet Exklusive PRO 4x4 vybrané na základě průzkumu trhu
a pověřuje starostku objednávkou.
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta

ZPRÁVA STAROSTKY OBCE
Vážení spoluobčané,
rok 2017 bude za několik dnů minulostí. Ze srdce Vám přeji,
abyste zbývající dny vánočních svátků – svátků rodiny, lidské
sounáležitosti, lásky a radosti prožili ve zdraví, štěstí a pohodě spolu
s Vašimi nejbližšími a lidmi, které máte rádi.
Ráda bych v tento čas poděkovala Vám všem občanům,
spolkům, sdružením, podnikatelům, zaměstnancům příspěvkové
organizace, zastupitelům, zaměstnancům úřadu a všem ostatním, kteří se aktivně
zapojují do dění v našich obcích. Jsem moc ráda, že se v obcích stále nachází dost
těch, kteří obětují svůj volný čas v zájmu ostatních.
Nový rok, ať Vám přinese jen to dobré, pevné zdraví, štěstí, vzájemnou úctu a
lásku. „Snažme se rozlišovat, co je a co není v našem životě opravdu důležité a
zásadní a mějme přitom nadhled, toleranci a shovívavost k chování či chybám
jiných“.
Zprávy a plány v obci na rok 2018
o celková rekonstrukce lávky u „Komůrkových“
o oprava komunikace Drážka – dle úspěšnosti v žádosti o dotaci
o výkup a zasíťování pozemků pro Zámumna II.
o doplnění osvětlení na místním hřbitově a u pošty
o nákup malotraktoru (zimní a letní údržba)
o celková rekonstrukce a modernizace zahrady u mateřské školy
o pokračování v projektech - obchvat Domašína, nová ZŠ, studie Měle, zastávka
BUS u pomníku a kaplička Domašín, dokončení zpevnění komunikace „U
letiště“, pasport kanalizace a VO
o podpora oslav výročí SDH Domašín, základní školy, I. světové války, 20 let
partnerství s obcí Černíkovice u Plzně
Zdenka Jedlinská
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Bohoslužby
Bohoslužby v kostele Povýšení Sv. Kříže o Vánocích 2017:
24. 12.
8.00 hod
- ranní mše (4. neděle adventní)
24. 12.
20.30 hod - „půlnoční“ (bude opět slavnostní, zpívaná a sloužená
za našeho bývalého faráře ThDr. Františka Haška)
25. 12.
8.00 hod
- Boží Hod vánoční
26. 12.
8.00 hod
- svátek sv. Štěpána
29. 12.
17.30 hod - páteční večerní bohoslužba
31. 12.
8.00 hod
- Silvestr (svátek Svaté Rodiny)
1. 1. 2018 8.00 hod
- Nový rok

Odpady
Ve svozech komunálního odpadu nedochází k žádným změnám. Svozovým
dnem stále zůstává pátek v lichém týdnu. První svoz bude v pátek 5. 1. 2018.
Poplatek za svoz a odstraňování komunálního odpadu
zůstává ve stejné výši, a to 600,-Kč za osobu s trvalým
pobytem v obci nebo objekt k rekreaci, kde není hlášena žádná
osoba k trvalému pobytu. Tento poplatek je splatný do 31. 3.
2018 a lze ho uhradit osobně v kanceláři obecního úřadu nebo
platbou na účet č. 3844612/0300, do variabilního symbolu
uvést vaše číslo popisné.
Ke změně ovšem dojde v odstraňování velkoobjemového odpadu. Obec má
povinnost zajistit jeho sběr minimálně jednou ročně (dle zákona č. 185/2001 Sb. o
odpadech a obecně závazné vyhlášky č. 2/2015). Sběr probíhá do přistavených
kontejnerů, většinou v dubnu nebo květnu a pro občany je zdarma (hradí ho obec).
Občané mají také možnost velkoobjemový odpad odvážet do sběrného dvora
v Solnici. Změna nastává v tom, že i z důvodu zavedení elektronické evidence tržeb
ve sběrném dvoře si tento odpad bude každý občan hradit sám.
Od 1. ledna 2018 můžete ve sběrném dvoře v Solnici odevzdat staré
pneumatiky, a to bez poplatku!

Volba prezidenta České republiky
Ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případně
pak 26. a 27. ledna 2018, proběhne volba
prezidenta republiky. Volební místnost na
Obecním úřadě v Černíkovicích se otevře v pátek
12. ledna ve 14.00 hodin a zavře se ve 22.00 hodin, v sobotu mohou voliči přijít
v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Pro případné druhé kolo platí stejné časy.
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Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky,
který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Volič
volí na základě prokázání se platným občanským průkazem, nebo platným
cestovním pasem České republiky. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování
umožněno.
Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta ve volebním okrsku
v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv
stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním
volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě
České republiky. Voličský průkaz vám vydáme v kanceláři Obecního úřadu
v Černíkovicích. Pro voličský průkaz si k nám můžete přijít osobně, od 28. prosince
2017 do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin. Žádost lze také podat v listinné podobě
s úředně ověřeným podpisem, tato žádost nám ovšem musí být doručena nejpozději
do 5. ledna 2018.

Vánoční stromek
Začátkem listopadu nám přišel dopis od ŠKODA
AUTO, a.s., v němž nabízela obcím Rychnovska výpomoc
s předvánoční veřejnou výzdobou. My jsme si z jejich
nabídky vybrali dodání vánočního stromku ŠKODA na
klíč. Stromek se před obecním úřadem objevil ještě před
první adventní nedělí. Zaměstnanci firmy strom přivezli a
také ozdobili, samozřejmě v barvách ŠKODA AUTO, tedy
v zelenostříbrné. Tímto firmě ještě jednou děkujeme.
Změny na poště
Dostali jsme informaci, že k 31. 12. 2017 na poště v Černíkovicích končí její
stávající vedoucí. Na tuto pozici hledají nového zaměstnance. Případní zájemci
mohou kontaktovat paní Mgr. Ladislavu Kašparovou, tel. 954 351 351,
posta.p507015@cpost.cz. Z tohoto důvodu se od nového roku mění otevírací doba
pošty – viz tabulka. Je také možné, že se otevírací doba bude ještě měnit a přizpůsobí
se novému zaměstnanci.
Otevírací doba

Den
Pondělí

11.00 – 16.00

Úterý

8.00 – 12.00

Středa

11.00 – 16.00

Čtvrtek

8.00 – 12.00

Pátek

8.00 – 12.00
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Zájezd do divadla
V sobotu 10. března 2018 opět vyrazíme do Prahy do
divadla. Tentokrát nás v divadle Broadway čeká
muzikál s písněmi Václava Neckáře – Mýdlový princ.
V muzikálu účinkují Martin Dejdar, Sagvan Tofi či
Martin Písařík, Tereza Kostková, Jitka Schneiderová či
Ivana Jirešová, Aleš Háma, Václav Kopta či Braňo
Polák a mnoho dalších. Vstupenky jsme objednávali
s dostatečným předstihem, proto máme krásná místa
v předních řadách. Cena je 600,- Kč (zahrnuje
vstupenku a dopravu), odjezd předpokládáme v 8.00 hodin. Už nyní se můžete hlásit
v kanceláři obecního úřadu nebo na tel. 494 384 124.

Novoroční výšlap
Na první den nadcházejícího roku již tradičně chystáme novoroční pochod
kolem naší obce. Sraz před 14.00 hod v parčíku před školou, kde bude připraveno
něco na zahřátí. Trasu upřesníme podle počasí. Pochod zakončíme v KD
v pohostinství pana Štěpánka, kde bude zajištěno teplé občerstvení. Tímto jste všichni
srdečně zváni.

Knihovna
Knihovnice Obecní knihovny Černíkovice oznamuje, že i
v příštím roce 2018 zůstává výpůjčním dnem pondělí, vždy
v sudém týdnu. Výpůjční doba je od 15.00 do 17.00 hodin.
V roce 2018 se knížky začínají půjčovat v pondělí 8. ledna.
Všem čtenářům přejeme krásné Vánoce a těšíme se na Vás! Rádi
též přivítáme nové čtenáře z řad dospělých i dětí! Přijďte!
Bc. Klára Stillerová

ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ ČERNÍKOVICE
Kdopak to přichází? – Videotelefon
Už se nemusíme vyklánět z okna a pátrat, kdo stojí za vchodovými dveřmi.
Den před Mikulášem nám u přístupových dveří školy přibyla kamera.
Každý přicházející si může zazvonit na ŠD a obě třídy v 1. patře a my ho můžeme
pomocí videotelefonu pustit dovnitř. V prvních dnech slouží zařízení především k
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pobavení našich školáků. Někteří při příchodu dělají do kamery opičky na své
spolužáky, kteří je ráno sledují na obrazovce ve školní družině.
Videotelefon byl pořízen z dotačního programu „ Podpora zabezpečení MŠ a
ZŠ tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“ s peněžní podporou
39.999,- Kč.
Vánoční andělský koncert – 15. 12. 2017
„Tvář tvého anděla je krásná vždy, když vidíš svět krásnýma očima!“
Vánoční koncert jsme věnovali nejen všem hodným lidem, ale i naší kolegyni
Janě Šabatové, která už, bohužel, není mezi námi.
Anděl rozezněl zvonek a koncert zahájil. Účastníci během 40 minut slyšeli
skladby na flétny, básničky a písničky od staročeských koled, přes dvě anglické až po
méně známé, modernější vánoční písně.
Cituji text SMS jedné paní učitelky, která koncert nacvičovala:
„Já mám takovou radost! Děti byly úžasné a vše probíhalo v takovém klidu a radosti.
Krásný zážitek!“

Do lesa s lesníkem
10. 10. 2017 se vydala 3. a 4. třída v rámci projektu „Do lesa s lesníkem“ do
blízkého lesa. Den nezačínal moc příjemně. Od rána pršelo a navíc pan řidič autobusu
na nás zapomněl. Už jsme se chtěli vydat do nedaleké hájovny u Byzhradce pěšky.
Autobus po půl hodině čekání přijel a dovezl nás před hájovnu. Po slavnostní fanfáře
jsme se vydali spolu s dalšími 5 skupinami žáků z jiných škol na 6 stanovišť.
Poznávali jsme kůže zvířat, paroží, v lesní školce jsme sázeli stromečky, zhlédli jsme
11

těžbu dřeva a přepravu klád pomocí koně. Poznávali jsme různé škůdce lesa, šištice a
větve stromů, výrobky ze dřeva poslepu.
Na všech stanovištích jsme se ctí obstáli a za snahu jsme dostali velký
borůvkový koláč.
Mikuláš ve škole
Dne 5. 12. 2017 se 5. třída
převlékla za čerty, anděly a
Mikuláše a vyrazili jsme do tříd.
Ale i třídy byly plné malých
čertíků, andílků i jednoho Mikuláše
bylo vidět. Dokonce i paní učitelky
se nám proměnily v čerty a anděly.
Některé děti byly statečné a jiné
byly vylekané. Čert četl z knihy
hříchů a také se chválilo. Pak nám
děti
zazpívaly
mikulášskou
písničku, my jsme jim poděkovali a
rozdali nadílku – perník a
mandarinku. Pak šli čerti s Mikulášem a andělem ještě do školky pozdravit nejmenší
kamarády. Všichni to zvládli a už se těší na další rok.
Napsal Jiří Hovorka, Nela Štěpánová a Jasmína Kohoutová – žáci 5. Ročníku
Betlémský příběh
11. 12. 2017 se děti zapojily
do hraného příběhu o původu
Vánoc v přetvořených a kulisami
vybavených interiérech zámku
Potštejn.
Nejprve
navštívily
Tomášovu staročeskou chaloupku,
kde se od jeho maminky dozvěděly,
jaké tradice se dodržovaly za dob
našich babiček a prababiček.
Tomášek se též vyptával na původ
Vánoc a na narození Ježíška. Potom
jsme se všichni vydali spolu
s andělem Arielem na dalekou cestu
do Betléma. Potkali jsme pasáčka, tři vznešené krále a nakonec jsme vstoupili do
Betléma, kde jsme spatřili Svatou rodinu.
Po cestě jsme pořádně prochladli, a proto nám velkou radost udělal čaj a
datlový perníček, který jsme dostali v zámecké cukrárně.
Zahřátí jsme se potěšili výstavou betlémů a hracích a pohyblivých strojků
s vánoční tématikou, kterou zapůjčil ze své sbírky pan Jindřich Frohde.
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Vánoční dárek mohly děti zakoupit v obchůdku s perníčky, svíčkami, šperky,
andílky a Betlémky. Opět jsme se přesvědčili, že nakupování dárků je oblíbenou
aktivitou dětí.
Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2018!
Všichni ze ZŠ a MŠ Černíkovice.
Mgr. Iva Dernerová

Zprávičky ze školky “POD DUHOU”
Čertovská besídka
7. 12. se úderem dvanácté na našich čertovských hodinách rozpoutalo peklo.
Za strašlivého hlomozu se
vyrojilo 40 malých čertisek a 5
velkých čertic (učitelek) se je
snažilo udržet v klidu přesně
podle pekelného řádu.
Věřte
nevěřte do našeho malého
peklíčka se vešlo 110 pěkně
vystrašených rodičů, prarodičů a
hostů naší čertovské chásky. Měli
možnost vidět, co jsme se během
zhruba jednoho měsíce naučili.
Musíme poděkovat všem
rodičům za sponzorské dary a
také za přípravu nápaditých čertovských kostýmů. Děti si v nich řádění pěkně užily a
učitelky - čertice koneckonců také.
Vánoce na zámku
Bez úhony jsme přežili čertovské řádění, a tak jsme se již v klidu vydali 13. 12. na
zámek v Doudlebách, abychom se
vánočně naladili. Uvítali nás postavy v
dobových kostýmech: Madlenka, Břéťa,
zámecká paní, služebná, kuchtička, pan
učitel, pan řídící, Lucie a pan farář.
Vyprávěli našim dětem, jak se slavily
Vánoce dříve. Zpočátku nás trochu
vystrašila Lucie. Už také víme, jak se
zdobil stromeček, které postavy patří do
betléma, zpívali jsme koledy, dívky
vědí, proč si dávají do vázy větvičky
barborky a proč se hází střevíčkem.
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Naučili jsme se prostírat štědrovečerní stůl, aby na něm nic nechybělo a aby byli
všichni pěkně pospolu. Zapálili jsme si svíčky na adventním věnci a františka.
Zámecká slečna nám ukázala, jaké hračky dříve děti dostávaly. U pana faráře v
kapličce jsme se zaposlouchali do zvuků varhan. V dílničce jsme si vyrobili
ozdobičky na stromeček. Poté jsme navštívili přírodovědné muzeum a babiččin
dvoreček se živými zvířátky. Myslíme si, že dětem se připravený program líbil,
protože celou dobu pozorně naslouchaly a spolupracovaly. Jeden chlapeček dokonale
prohlásil: “To bylo dobrý!”
Chtěla bych poděkovat všem svým milým kolegyním za příjemnou pracovní,
tvůrčí atmosféru a nasazení. Přeji Vám hodně sil, trpělivosti, odhodlání, nápadů,
pochopení a velkou konejšivou náruč pro radosti i trápení našich malých zlatíček.
Krásné Vánoce a dobrý rok přeje
Olga Klárová

Z ČINNOSTI SDH
Stalo se již zvykem, že první říjnový víkend patří
v Černíkovicích tradičnímu Vinobraní. Letošní termín
připadl na 7. října. Hasiči jako každý rok precizně
nachystali sál. Vyzdobili ho vínem a uzenými
laskominami. Letos byla účast hojná, sešlo se mnoho bratrů
a sester, sousedů a přátel často i z širokého okolí. Celým
večerem nás provázela hudební skupina Pokrok. Jakmile
zazněly první tóny známých písní, pod nazdobeným
stropem se každý snažil překonat své dobré vychování a
přemýšlel, jak přelstít skupinu četníků, kteří zde na vše dohlíželi a každého hříšníka
předvedli před přísného soudce, který se s nikým nemazlil. Každý provinilec byl zde
odsouzen k pokutě a sklence vína. Bujaré veselí vydrželo až do ranních hodin.
Stejný den se naši malí hasiči zúčastnili zahajovací podzimní části hasičské
soutěže Plamen – závodu požárnické všestrannosti, který se letos konal v Olešnici
v Orlických horách. Na závod jsme vyslali jednu hlídku starších a jednu mladších,
která je složena vždy z pěti dětí. Hlídka musí absolvovat trať dlouhou dva kilometry
pro mladší a tři kilometry pro starší a plnit úkoly na šesti různých stanovištích.
Prokazují zde své znalosti a dovednosti ze střelby ze vzduchovky, základů topografie,
uzlování, zdravovědy, požární ochrany a překonání překážky po vodorovném laně.
Letošní ročník zahájili malí hasiči opravdu výtečně a vysloužili si výborná místa.
Mladší skončili osmí z třiadvaceti družstev a starší třetí z dvaceti osmi družstev.
V letošním roce došlo k obnově materiálu, který malí hasiči využívají při
soutěžích a trénincích. Nově byly zakoupeny dvě savice a sací koš a také byla
zajištěna oprava velkého stanu, který byl poničen při loňské okresní soutěži Plamen,
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kdy soutěžící v Jílovicích zastihla blesková povodeň. Vše toto bylo realizováno za
finančního přispění Královéhradeckého kraje, za což děkujeme.
Své životní jubileum oslavil 18. října náš bratr, starosta sboru, Josef Šitina.
Touto cestou bychom mu rádi ještě jednou popřáli pevné zdraví, mnoho dalších
aktivních let u sboru a spoustu sil do další práce.
V neděli 12. listopadu pomáhali naši členové při organizaci cyklistické soutěže
Drtikol. Soutěže se zúčastnilo mnoho malých závodníku a prokázali své dovednosti
nejen na jízdních kolech. Doprovodný program zajistil BESIP a Dopravní policie
Rychnov nad Kněžnou.
Závěrem nám dovolte, abychom jménem výboru SDH Černíkovice popřáli
všem našim členům, přátelům a čtenářům zpravodaje příjemné a poklidné prožití
vánoční svátků a hodně štěstí, zdraví a životní síly v novém roce 2018.
Výbor SDH Černíkovice
SDH Domašín
4/2017
Naši zprávu zahajujeme informací o události, která byla v letošní předvánoční
době pro Domašín, a tedy i pro náš sbor, nejzajímavější. Domašínské ženy, za naší
pomoci, připravily již sedmé pokračování adventních akcí u kapličky. Tentokrát
dojednaly vystoupení výborného Žesťového hudebního sdružení Dobruška, řízeného
panem Stanislavem Kubkou, které vystřídalo produkci sboru X-TET z minulých let.
Že se jednalo o šťastné rozhodnutí, zaznělo téměř unisono z ohlasů spokojeného,
nečekaně početného obecenstva. Ale nepředbíhejme.
Nejprve se postavila k mikrofonu paní Milena Nováková a přivítala účinkující,
celou sešlost a zvláště paní starostku
Zdenku Jedlinskou, které poděkovala
za morální a především finanční
podporu.
Nezapomněla
rovněž
poděkovat pěkné panence Marii a
vousatému a bradatému Josefovi za
péči o Ježíška uvnitř v kapličce. Poté
nás opět svým poutavým vyprávěním
připravila na příchod nejpoetičtějších
svátků roku - Vánoc, ke kterým
neodmyslitelně patří vánoční hudba. Ta
nejlépe dokáže rozeznít zvonky nejen
v dětských srdcích a zároveň přináší lásku, klid a mír, které jsou obzvlášť v dnešní
době tolik potřebné.
Z historie vánoční hudby zmínila, že v Čechách vznikla již na počátku našeho
letopočtu jako součást bujarých oslav zimního slunovratu. Od 7. až 9. století se
začínají objevovat písně oslavující Ježíška a Panenku Marii. Nejstarší záznamy o
vánoční hudbě pocházejí z 11. až 12. století v rukopise z knihovny metropolitní
kapituly pražské. Mnohé tyto melodie posléze zlidověly a staly se z nich koledy.
V pozdním baroku pak vznikaly první české pastorely a vánoční mše. Nejznámějším
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skladatelem tohoto žánru je Jan Jakub Ryba. Vzpomněla rovněž, že nejznámější a
nejoblíbenější koleda vůbec – Tichá noc - zazněla poprvé v roce 1818 v kostelíku
vesnice Obendorf v Rakousku a byla přeložena do 300 jazyků. Na odlehčení pak ještě
upozornila ženy, že dle pověry se na Štědrý den a na Štěpána nemá zametat a vynášet
smetí, aby se nevyneslo štěstí!
Pak předala slovo panu Kubkovi a šestičlennému žesťovému sdružení, které
pak krásně troubilo jednu známou koledu za druhou – přehráli jich opravdu hodně.
Aby si trubači za značného chladu mohli ohřát prokřehlé ruce, vystřídalo je ochotně
několikrát trio Míla, Eva a David s přednesem vánočních písní a koled, při kterých
jsme si mohli společně zazpívat. I tato inovace v programu byla přijata s příznivým
ohlasem. Že to byl opravdu hodnotný hudební zážitek, obzvlášť pro příznivce
dechových nástrojů, dosvědčil i uznalý potlesk obecenstva. Chceme na závěr této
části zprávy poděkovat Žesťovému sdružení Dobruška i Míle, Evě a Davidovi za
hudbu, kterou zaplnili prostranství před kapličkou. Velmi děkujeme paní starostce za

finanční pomoc! Nemalé poděkování patří domašínským ženám za přípravu akce, za
čaj, punč a grog, které nám pomohly překonat značný chlad na návsi i za přípravu
dalšího občerstvení v klubovně hasičské zbrojnice. Děkujeme také našim členům,
kteří ženám se vším pomáhali.
Nyní ještě několik informací o činnosti sboru v podzimním období. 4. listopadu
jsme měli velkou brigádu u zbrojnice, kdy bylo pořezáno a naštípáno dříví na
grilování a proveden úklid zbrojnice. Dříví bylo výhodně zakoupeno od bratra
Dandy.
Protože se blíží období výročních valných hromad sborů okrsku, byla
provedena nominace našich zástupců na jednotlivé schůze. Naše valná hromada se
bude konat 13. ledna a určitě se na ní budou projednávat oslavy 140 let od našeho
založení.
29. prosince tradičně provedeme inventarizaci materiálu a krátce posedíme. Při
silvestrovském posezení chceme společně s rodinnými příslušníky zhodnotit činnost
sboru i domašínských žen.
Ještě musíme zmínit, že se v podzimním čase stal z bratra Libora Šabaty
čtyřicátník! Přejeme mu tedy hodně zdraví, štěstí a elánu do práce ve sboru.
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Na závěr velmi děkujeme členům našeho SDH za jejich práci pro sbor i pro
obec Domašín, soutěžnímu družstvu přejeme, aby se jim v příštím roce podařilo
překonat smůlu a povedlo se mu vybojovat nějaké lepší umístění. Za velmi dobrou
spolupráci děkujeme domašínským ženám i za to, že dodržují tradici a vždy 5. 12.
prochází Domašínem sv. Mikuláš s čertíky. Při této příležitosti velmi děkujeme
slečně Hele Hubálkové. Především také děkujeme paní starostce a obecnímu úřadu za
přízeň, děkujeme i ostatním sponzorům.
Přejeme všem uvedeným i všem spoluobčanům obou našich obcí krásné,
klidné a spokojené Vánoce a co nejvíce zdraví a úspěchů v roce 2018!
Výbor SDH Domašín

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ BĚLÁ ČERNÍKOVICE
Podzim je po celoroční práci obdobím, kdy do většiny
mysliveckých spolků přichází období hlavní lovecké sezóny.
Tomu ale předcházela spousta práce v honitbě. V průběhu roku
naši členové odpracovali stovky brigádnických hodin ve
prospěch myslivosti, ať už to bylo při obnově, popřípadě
opravách mysliveckých zařízení, nebo při zajišťování akcí
pořádaných naším spolkem. Členové v letošním roce odchovali
na 300 bažantů a na rybník bylo vypuštěno 50 káčat. Pro
veřejnost jsme uspořádali tradiční myslivecký ples, v březnu
zabijačkové hody a v červnu tradiční myslivecký den. Ve
spolupráci s MŠ jsme uskutečnili besedu pro děti.
Loveckou sezónu jsme zahájili v září společným honem na kachny. Při tomto
honu bylo uloveno 16 kachen. Pro letošní rok jsme naplánovali tři společné hony na
drobnou zvěř. První se uskutečnil 18. listopadu a byl určen pro lovecké hosty. Po
úvodním přivítání a podání informací ohledně lovu jsme vyrazili do honitby. Již první
leče ukázaly, že lovci jsou dobře střelecky připraveni, do svačiny se jim podařilo
ulovit několik desítek kusů bažantí zvěře. Po malém pohoštění na myslivecké chatě
jsme se opět vypravili do druhé části honitby a pokračovali v lovu. U závěrečného
výřadu po poslední leči jsme za zvuku loveckých fanfár vzdali poctu 165 kusům
ulovené zvěře.
Druhý hon byl naplánovaný na 25. listopadu pro naše členy, kteří si mohli
pozvat kamarády z jiných spolků. I tento hon byl velmi úspěšný, v průběhu 6 lečí byl
uloven 1 zajíc a 102 bažantů. Poslední hon proběhl 16. prosince. Na výřadu leželo 93
kusů zvěře a nás zejména potěšilo, že se nám podařilo ulovit i jedno prase divoké.
Od září rovněž probíhá v celé honitbě přikrmování zvěře v přidělených
lokalitách. Členové se střídají ve čtyřdenních intervalech a doplňují krmítka jadrným
krmivem. V letošním roce jsme na některá místa rozvezli mrkev, ale doposud o ni
zvěř nemá zájem, protože má ještě dostatek přirozené potravy.
17

V současné době se v našem spolku rozbíhají přípravy na 37. ročník
mysliveckého plesu, který je naplánován na sobotu 20. ledna 2018. Opět Vás čeká
bohatá myslivecká tombola, myslivecká kuchyně a předtančení. K poslechu a tanci
bude hrát skupina UNIDUO z Hradce Králové. Všichni jste srdečně zváni.
Vstupenky bude možno zakoupit v předprodeji u pana Školníka od 7. ledna.
Vážení čtenáři, další rok je za námi. Dovolte nám, abychom Vám a Vašim
rodinám v tomto adventním čase popřáli klidné a pohodové Vánoce a do
nadcházejícího roku 2018 pevné zdraví, mnoho štěstí, rodinné i pracovní
spokojenosti a řadu nezapomenutelných zážitků z přírody. Samozřejmě se těšíme na
setkání s Vámi při našich akcích.
Výbor MS Bělá Černíkovice

TJ SOKOL ČERNÍKOVICE
Vážení přátelé černíkovického fotbalu, chtěl bych Vás
seznámit s výsledky našich mužstev a s novinkami.
Jako obvykle začínám mladší přípravkou (2009 a
mladší), která je v souklubí se Solnicí. Zde se nepodařilo toto
spojení realizovat v náš prospěch. Netrénuje se vůbec
v Černíkovicích (solničtí rodiče odmítají jezdit do Černíkovic),
takže děti tohoto věku trénují se staršími dětmi. Zápasy (velká
většina v této kategorii se vyhrála díky kvalitním solnickým
hráčům) tak hrají jen sourozenci Fajstaeurovi Jáchym a Jakub,
několik zápasů slušně odehráli Hoffman a Kašpar.
Starší přípravka má dětí dostatek, proto je utvořen 1 tým (2007-8). Kluci jsou
velmi šikovní, dokonce Baše a brankář Zelinka jsou v okresních výběrech. Bohužel
většina hráčů je ročník 2008, zřejmě i proto několik posledních zápasů zbytečně
prohráli nebo remizovali, což některé rodiče i mrzelo. Na zlepšení mají ale ještě jaro
a celý příští rok, kdy budou téměř všichni ještě v této kategorii, uvidíte v roce 2018!
Mladší žáci (2005-2006) dost zápasů vyhráli - jsou v souklubí s Rychnovem,
který nemá dost hráčů v této kategorii a pro naše kluky je to výrazná zkušenost, jistě
ji využijí v dalším fotbalovém růstu a někteří nám zůstanou pro další navazující starší
kategorie.
Děti mají v plánu další trénování v tělocvičně ve Voděradech, jistě jim
pomohou i halové okresní turnaje, plánujeme i jarní turnaj před začátkem sezony na
umělé trávě. Za peníze od firmy Škoda jsme koupili kvalitní branky, máme i nové
míče a dresy. Přijďte se na děti podívat.
A tým se konečně podařilo stabilizovat, noví hráči se sehráli, udělala se i přes
"ukrajinskou" jazykovou barieru dobrá parta. Všichni bojují, je i velmi dobrá
docházka na tréninky, snad nás trápí jen velký počet žlutých karet. Z výsledků je
pozitivní remíza s vedoucí Javornicí, které jsme jediní vzali bod a výhry v Kostelecké
Lhotě a doma s Borohrádkem. Jsme na slušném šestém místě s 22 body. Na jaře to
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chceme ještě zlepšit, vrátit některým soupeřům zbytečné prohry a vyhrávat doma pro
fanoušky, kteří se po sestupu od nás trochu odkláněli. Myslím si, že je nutné nejvíce
poděkovat kvalitnímu trenérovi p. Hradskému, který se rozhodl ještě pokračovat na
jaře, jeho prvotním cílem byl vždy návrat do 1. B třídy. Chceme začít s přípravou na
umělé trávě po Novém roce (bude upřesněno) a možná i v tělocvičně, hráči budou
chodit hrát 1x týdně fotbálky, je připraven i zimní turnaj na UT.
Začínáme i s hledáním kvalitních posil do kádru A týmu, pokud by někdo z
čtenářů měl nějaký typ, jistě ho uvážíme. Pokud by chtěl někdo začít pracovat s
mládeží, či pomoci u A týmu, je rovněž vítán, budeme mu všemožně nápomocni!
10 členů se zúčastnilo i tradiční brigády na listí a úklidu areálu, pak jsme
důstojně oslavili konec sezony. Dobře nyní funguje i bistro, jistě jste všichni ocenili
práci pánů Duška a Voborníka, díky firmě HJH máme i kvalitní televizi.
Závěrem bych chtěl poděkovat tahounům ve výboru a na trenérských postech,
sponzorům, fanouškům a obci za podporu, popřát všem krásné Vánoce, všem krásné
dárky (hlavně sportovní), pevné zdraví a žádné úrazy hráčů v roce 2018. Děkuji
rodičům za spolupráci a pomoc při trénincích a turnajích, pokud se přidají ještě další
děti, budeme jen rádi.
MUDr. Josef Stodůlka, člen výboru TJ SOKOL

PROBĚHLÉ AKCE
DRTIKOL
V neděli dne 12. 11. 2017 jsme se v celkem hojném počtu sešli v parčíku
pod školou, kde jsme se rozhodli podrtit kola na 3. ročníku akce Drtikolu.
Děti si vyzkoušely své cyklistické dovednosti hned na několika
překážkách. Vyzkoušely si například zastavit předním kolem na čáře, podjet
laťku, projet slalom, přejet houpačku nebo převézt kelímek s vodou, což bylo
velmi náročné!

Akce se zúčastnilo skoro 40 dětí a myslím, že se jim jízda líbila.
Dojížděly s úsměvem a radostí, že v pořádku dorazily do cíle. Jak na minulém
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ročníku, tak ani letos nebyl žádný vážnější úraz, i když pár pádů bohužel
bylo. Na stupně vítězů se sice postavily jen ti nejšikovnější a nejrychlejší
děti, ale ceny dostali úplně všichni. Nejlepší tři v kategorii pak byli odměněni
ještě dalšími věcnými dárky.
Doprovodný
program
zajišťoval subjekt bezpečnosti
silničního provozu v ČR – BESIP,
kde si všichni mohli vyzkoušet
např. brýle, které simulují vidění
člověka po požití alkoholu, anebo
si mohli zkusit testy z dopravních
předpisů. Paní Kociánová, která
program
připravovala,
děti
odměňovala
drobnými
cenami.
Minimálně stejně zajímavý byl i program od PČR s asistencí Zdendy Čiháka.
Paní Kociánové i panu Čihákovi děkujeme za pomoc!
Poděkování patří pro: Zdenku Jedlinskou, Lenku Rázkovou, Kláru
Stillerovou, Irenu Čeplovou, Kristýnu Vodrážkovou, Ivu Šťastnou, Petra
Dusbabu, Filipa Hovorku, Renatu Kerhartovou, Markétu Štěpánkovou, Hanu
Jenčkovou, Viktora Štěpánka, Josefa Šantu, Zdendu Šitinu, Josefa Šitinu a
ZŠ a MŠ Černíkovice za zapůjčení lavic.
Sponzoři akce byli: SDH Černíkovice, Beas – pekárna Lično, Škoda Auto,
a.s., Zaměstnanecká pojišťovna Škoda a Besip.
Všem pomáhajícím i sponzorům moc děkujeme!!!
Mgr. Radka Šustková

Posezení seniorů
Ani letos jsme neopustili tradici a společně s Obecním úřadem
Třebešov jsme uspořádali přátelské
posezení důchodců. I když, jednu změnu
jsme udělali, setkání se tentokrát konalo
v hospodě v Třebešově.
Ve čtvrtek 16. listopadu se před
10.00
hodinou
začal
plnit
sál
třebešovs+ké hospody. Nakonec se sjelo
skoro
90
důchodců
z Černíkovic,
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Domašína a Třebešova. Pro naše občany byly zajištěny svozy, ale většina
využila vlastního auta.
Úvodního slova se ujala paní starostka Zdenka Jedlinská, která
přítomné hosty přivítala, seznámila je s připraveným programem a popřála
všem krásné Vánoce a hodně zdraví do nového roku. Seniory pozdravil a
přivítal také starosta Třebešova, pan Jaroslav Hovorka.
Poté už začal samotný program. Své zdařilé vystoupení předvedly děti
ze základn školy, které byly zaslouženě odměněny potleskem. Paní učitelce a
dětem děkujeme za jejich účast na
setkání. Pan Vladimír Locker promítl své
záběry z významných událostí a akcí
pořádaných v obou obcích v uplynulém
roce. Poté ještě obecenstvu představil
krátký film s názvem Škrpál, který
natáčel se svým vnukem. S tímto filmem,
zaměřeným
na
ochranu
životního
prostředí, se zúčastnil celostátního kola
soutěže Zlaté slunce a získal třetí místo.
Tímto mu také ještě jednou děkujeme.
Následoval výborný oběd, káva a
zákusek. Poté se k mikrofonu a za
klávesy postavili manželé Schütovi ze skupiny Combi a svým zpěvem dovedli
akci ke zdárnému konci. Někteří si s nimi i zazpívali a zatancovali.
Doufáme, že se seniorům letošní posezení líbilo, a budeme se těšit na
další.
Vánoční aranžování
Před první adventní nedělí, v sobotu 2. prosince se ve společenské
místnosti DPS v Černíkovicích konal
kurz vánočního aranžování, kde
jsme si (my ženy) udělaly adventní
věnec nebo podlouhlý svícen. Paní
Tereza Štenclová připravila základ
z jehličí, mnoho různých dekorací a
poradila, jak zdobit. Všechny
výrobky byly moc povedené a domů
jsme odcházely s dobrým pocitem a
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krásnou vlastnoručně vyrobenou vánoční dekorací. Věřím, že se zúčastněným
kurz líbil a s paní Štenclovou se setkáme i na dalších kurzech.
Bc. Klára Stillerová

Z ČERNÍKOVICKÉ KRONIKY – ROKY 1970 - 1973
V minulém zpravodaji jste se dočetli, že rokem1969 pan Emanuel Blím skončil
kronikářskou práci. Další tři roky nebyl nikdo, kdo by zaznamenával zajímavé údaje
ze života Černíkovic.
Až v roce 1973 se této práce ujal Bořivoj Augustin. Zprávy z této doby jsou
jakýmsi přehledem údajů, které se v tomto období vyskytly. Dobrým pomocníkem je
pro tuto dobu sčítání lidu, kde jsou údaje ke dni 1. 12. 1970.
Na úvod je popsán pohled na obec Černíkovice i s Domašínem. První část je
spíš pohled ze strany statistiky, to je hodně čísel, ale vydržte, nebude tomu tak až do
konce.
Na konci roku 1970 je v obci 773 obyvatel, z toho 325 mužů a 448 žen. Jsou
zde počítány i chovanky v ústavu na zámku. Výměra obce je 12,5 km2, na 1km2
připadá tedy 62 osob. V obci je 173 občanů starších než 60 let, jen 6 občanů dosáhlo
vyššího stáří než 80 let. Zaměstnaných osob bylo v tomto období celkem 382, 192
mužů a 190 žen, v zemědělství pracovalo 133 osob. V místě bydliště pracuje 189
osob, mimo bydliště, ale v našem okrese pracuje 192 osob a jeden občan dojíždí do
jiného okresu. Z celkového počtu 773 obyvatel bylo 745 osob české národnosti,
slovenské 27 a jedna osoba národnosti maďarské. Cikánského původu nebyl nikdo.
Černíkovice mají celkem 208 domů s 213 byty, obydlených trvale je jen 196.
Stáří domů je různé, ale většina je postavena v letech 1900 až 1945. Velmi rychle
probíhá modernizace domů i bytů a ve většině bytů by návštěvník nepoznal, že je na
venkově. Snaha všech rodin je zařídit se co možná nejpohodlněji.
Nebo další pohled na vybavení domácností: na sto domácností připadá 71
praček, 56 chladniček, dále kuchyňské roboty, vysavače, 63 televizorů nebo 23
osobních automobilů. Mizí snaha lidí zaměstnaných ve městě odstěhovat se z
venkova.
O zásobování občanů je postaráno celkem dobře. Prodejna družstva Jednota je
uprostřed obce a je tím výhodná pro celou obec. Je zásobována zbožím
potravinářským i částečně průmyslovým. Zboží textilní Jednota nezajišťuje.
Po stránce ukojení žízně a také, aby pánové patřičně mohli zhodnotit situaci v
obci i mimo ni, je tu jediné pohostinství Jednoty u Kadleců. Vedoucí je pan Karel
Kadlec. Pohostinství u Pluhařů zaniklo pouhé dva roky před stoletým výročím.
V obci existuje i celá řada společenských organizací, kde by byla možnost
vyžít se podle chuti. Některé pracují na plné obrátky a je o nich často slyšet na
zasedáních MNV.
Jsou to tyto organizace: Český svaz žen (ČSŽ), Socialistický svaz mládeže
(SSM), Český svaz požární ochrany (ČSPO), Tělocvičná Jednota Sokol, Svaz pro
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spolupráci s armádou (Svazarm), Český myslivecký svaz (ČMS), Český červený kříž
(ČČK), Český svaz chovatelů zvířectva (ČSCHZ), Osvětová beseda (OB),
Československý ovocnářský a zahrádkářský svaz (ČSOZS), Sdružení rodičů a přátel
školy (SRPŠ), Svaz československo – sovětského přátelství (ČSSP), Svaz rybářů. Jak
je vidět spolků je mnoho, jak pracují, bude popsáno v příštím zpravodaji.
Příjemné a šťastné Vánoce přeje Vám všem
kronikář Bořivoj Augustin

Z DOMAŠÍNSKÉ KRONIKY – ROK 1957
Píce narostlo poměrně dosti, avšak počasí v senoseči bylo proměnlivé s
častými dešti. Velké deště půdu rozbahnily a žita v panácích hodně prorostla.
Z význačnějších událostí byly v květnu volby do místních, okresních a
krajských výborů. Předsedou Místního národního výboru v Domašíně byl zvolen Jan
Hájek, zemědělec, pokladníkem Jos. Macháček, v radě MNV zasedli tři členové.
V okolních obcích bylo zakládání JZD již na postupu, tedy i v naší obci se k
tomuto přikročilo. Pověřený agitátor Jan Záruba z Kostelce n O. se začátkem
prosince t. r. ujal svého úkolu a již ve 14ti dnech se toho úspěšně zhostil, takže 16.
12. se konala ustavující schůze. Do družstva vstoupilo 34 zemědělských usedlostí s
58 členy. Tři usedlosti zůstaly mimo. Každý začátek je těžký, tedy i zde se vyskytly
potíže, které se musí postupně překonávat.
Výměra zemědělské půdy jest 200 ha, mimo záhumenků, které jsou 50ti arové,
z toho 30a společných.
Do obce byl zaveden společný vodovod z císařské studánky (hlavní vodojem v
Solnici). Přípojka k Domašínu jest na rozcestí k Litohradům. Výkop provedli
domašínští občané až do návsi v úkolové mzdě.
Bylo též pořízeno stálé kino v sále Jednoty u Šabatů, promítač jest zapůjčen
OOB v Rychnově.
Kruhová cihelna, která byla postavena r. 1910 a vyznačovala se výrobou
výborných cihel, byla v provozu až do r. 1941, s přestávkou v letech první světové
války 1914 - 18. Budova byla značně zchátralá, tedy letošního roku se začala bourat.
Bourá se jen částečně.
Karel Jakubec

TISKOVÁ ZPRÁVA
Firma ŠKODA AUTO, a.s., nás požádala, zda bychom mohli uveřejňovat její
tiskové zprávy. Zde je tedy jedna z nich.
Milník dosažen dříve než kdy jindy: V roce 2017 vyroben již 1 milion vozů
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ŠKODA AUTO společně se svými výrobními partnery vyrobila v tomto roce
již 1 milion vozů. Výrobní linky opustil již po čtvrté za sebou v jednom kalendářním
roce sedmiciferný počet vozů. Poprvé v historii bylo tohoto milníku dosaženo již v
říjnu. Největší podíl na tomto úspěchu mají modely ŠKODA FABIA, OCTAVIA a
SUPERB. I velké SUV ŠKODA KODIAQ předznamenává další růst pro rok 2017.
Zvýšení objemu výroby lze očekávat i v souvislosti s novým kompaktním SUV
ŠKODA KAROQ, které společnost ŠKODA AUTO v současné době uvádí na trhy.
„Jeden milion vyrobených vozů je pro nás v tomto roce důležitým milníkem,“ říká
člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast výroby a logistiky, Michael
Oeljeklaus. „Toto jubileum dokládá výkonnost našich výrobních závodů a také
kompetentnost našeho personálu. V tomto roce směřujeme opět k novému výrobnímu
rekordu,“ pokračuje Oeljeklaus.
ŠKODA AUTO společně se svými výrobními partnery již po čtvrté za sebou
překonala počet jednoho milionu vyrobených vozů v jednom roce. Tradiční
automobilka z Mladé Boleslavi dosáhla v roce 2017 tohoto milníku dříve než
kdykoliv předtím. Kromě vysoké poptávky po bestselleru ŠKODA OCTAVIA a
modelových řadách SUPERB a FABIA přispělo rozhodujícím způsobem k navýšení
výroby i úspěšné uvedení modelu ŠKODA KODIAQ. S uvedením velkého SUV na
trh v únoru tohoto roku začala v rámci Strategie 2025 současně i SUV-ofenzíva.
Nejmladším členem rodiny ŠKODA je kompaktní SUV ŠKODA KAROQ, které je v
současné době uváděno na jednotlivé trhy.
Jeden milion vozů, vyrobený poprvé v historii společnosti již v říjnu, potvrzuje
úspěšný příběh, který automobilka ŠKODA AUTO napsala v uplynulém čtvrtstoletí,
když se zařadila mezi zavedené velkoobjemové výrobce. Od spojení s koncernem
Volkswagen v roce 1991 vzrostla výroba na sedminásobek, aktuálně se vyrábí sedm
modelových řad a více než 40 modelových variant.
Při svém růstovém kurzu společnost sází na svou výkonnou mezinárodní
výrobní síť. Ve své domovské zemi v České republice má společnost kromě hlavního
závodu v Mladé Boleslavi další výrobní závody v Kvasinách a Vrchlabí. Kromě toho
sjíždí vozy ŠKODA z výrobních pásů také v závodech koncernu Volkswagen nebo
ve spolupráci s lokálními partnery v Číně, Indii, Rusku, Kazachstánu, Alžírsku, na
Ukrajině a na Slovensku.
Důsledné rozšiřování modelové nabídky, inovativní kultura značky i
expandující výrobní kapacity jsou důležitou součástí Strategie 2025. Pomocí ní se
automobilka připravuje na postupné a hluboké změny ve společnosti i
automobilovém průmyslu. V této souvislosti bude společnost v nadcházejících letech
opět výrazně posilovat své aktivity v oblasti digitalizace, elektrifikace a
internacionalizace. Tímto způsobem chce ŠKODA AUTO růst ve dvou dimenzích:
Vedle zvyšování odbytu vozů budou zdrojem růstu také nové oblasti podnikání,
včetně digitálních služeb v oblasti mobility.
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ZUBNÍ POHOTOVOST - ROZPIS SLUŽEB
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 – 12.00 hod
datum
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
30.12.
31.12.
01.01.
06.01.
07.01.
13.01.
14.01.
20.01.
21.01.
27.01.
28.01.
03.02.
04.02.
10.02.
11.02.
17.02.
18.02.
24.02.
25.02.
03.03.
04.03.
10.03.
11.03.
17.03.
18.03.
24.03.
25.03.
30.03.
31.03.
01.04.
02.04.
07.04.
08.04.
14.04.
15.04.
21.04.
22.04.
28.04.
29.04.
01.05.
05.05.
06.05.
08.05.
12.05.
13.05.

jméno lékaře
MUDr. Nentvichová Eva
MDDr. Havlíčková Petra
MDDr. Pavlová Simona
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Miřejovská D.
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MUDr. Seidlová Zdenka
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MDDr. Tomáš Jan
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Ptačovská Eva
MUDr. Nentvichová Eva
MUDr. Bahník František
MUDr. Domáňová Iva
MDDr. Borůvková Ver.
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Handl Jindřich
MDDr. Havlíček Ondřej
MUDr. Havlová Marie
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Kašparová Dag.
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Majer Rostislav
MUDr. Malátková Ludmila
MDDr. Matějková Denisa
MDDr. Motyčka Martin
MDDr. Andělová Jana
MDDr. Pavlová Simona
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta

adresa ordinace
K. Michla 942, Dobruška
Záhumenská 445, České Meziříčí
Zdrav.středisko Rokytnice v Orlických hor.
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Jana Pitry 448, Opočno
Komenského 209 , Častolovice
Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí
Skuhrov nad Bělou 17
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Tyršova 515 , Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Tyršova 515 , Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí
K. Michla 942, Dobruška
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
Komenského 828 , Týniště nad Orlicí
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445 , České Meziříčí
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Kvasiny 145
Voříškova 169 , Vamberk
Komenského 127 , Opočno
U Stadionu 954 , Rychnov nad Kněžnou
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445 , České Meziříčí
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
Jana Pitry 448, Opočno
Zdrav.středisko Rokytnice v Orlických hor.
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
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telefon
494 623 775
734 324 600
494 595 292
494 541 757
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 323 152
494 667 628
494 322 706
721 460 150
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
777 667 353
494 515 693
736 419 151
494 542 102
777 667 353
494 622 114
494 371 781
603 933 466
494 623 775
494 323 152
494 515 694
494 622 114
494 383 417
494 371 088
494 531 955
734 324 600
739 046 899
494 323 958
494 532 330
494 596 174
602 514 715
494 621 665
608 382 500
494 515 696
734 324 600
775 224 093
731 980 112
494 595 292
494 541 757
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 322 706

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, František Rydl, Obec Černíkovice.
Zpravodaj zpracovala: Bc. Klára Stillerová
cernikovicky.zpravodaj@email.cz

ČERNÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ - vydává obec Černíkovice.
Náklad – 300 výtisků.
Tisk: Studio eMD, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, www.emd.cz.
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