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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významné životní jubileum ve druhém čtvrtletí roku 2017 oslavili tito naši
spoluobčané:
55 let
MORAVCOVÁ Lenka
TLACHAČ Jan

Černíkovice 165
Černíkovice 106

60 let
KYLAROVÁ Libuše
MYHILL Stephen
VOBORNÍKOVÁ Ivana
VRBA Jiří

Černíkovice 182
Černíkovice 73
Černíkovice 148
Černíkovice 198

65 let
SEDLÁČEK Jaroslav
SEDLÁČKOVÁ Jaroslava

Černíkovice 107
Černíkovice 107

70 let
FRAŇO Emil
POHL Vladimír

Černíkovice 33
Černíkovice 41

75 let
JANEČKOVÁ Anežka
RYDL František

Černíkovice 213
Domašín 59

82 let
BRANDEJSOVÁ Zdenka
TOMASOVÁ Růžena

Černíkovice 46
Černíkovice 116

83 let
FAIGLOVÁ Božena
ŠANTOVÁ Hana
VAŠÁTKO Karel

Černíkovice 70
Černíkovice 24
Černíkovice 110

86 let
ŠMÍDA Josef

Domašín 5

87 let
VANICKÁ Marie

Domašín 38

K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme pevné zdraví, spokojenost a osobní
pohodu.
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Vítáme nové občánky naší obce:
ZÁLESKÁ Eliška
GABRIEL Maxim
DRBOUTOVÁ Maya

Černíkovice 19
Černíkovice 232
Černíkovice 215

19. 4. 2017
25. 6. 2017
28. 6. 2017

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

Černíkovice 117

17. 6. 2017 (73 let)

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

ZLATÁ SVATBA
„Dnes zlato zdobí Vaše čela, jež myrta kdysi věnčila…“
Vzácné výročí, padesát let společného života, oslavili 22. dubna 2017 „zlatí
manželé“ Zdenka a Josef Vašatovi z Černíkovic, čp. 142.
Přesně v den jejich výročí pro ně SPOZ v Černíkovicích uspořádal malou
slavnost. Do obřadní síně je doprovodili i jejich blízcí rodinní příslušníci.
Nejprve oslavencům popřály děti
z naší ZŠ. Přítomné vystoupení potěšilo
a tímto děkujeme zúčastněným dětem a
paní učitelce za jejich přípravu. Jelikož
se obřadu paní starostka účastnila jako
host, slavnostního projevu se ujal pan
místostarosta Jiří Školník. Po projevu
následovaly podpisy do pamětní knihy,
předání dárku a květin, přípitek a
zdokumentování této vzácné chvíle.
„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.
Bc. Klára Stillerová
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USNESENÍ Č. 21
z veřejného jednání OZ, konaného 4. května 2017 ve Společenské místnosti DPS v
Černíkovicích.
Zastupitelstvo Obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání
2. Zprávu starostky obce
II. Schvaluje:
1. Hospodaření obce k 30. 4. 2017
2. Rozpočtové opatření č. 2
3. Nákup pozemku p. č. 466/2 (ostatní plocha) vedeného na LV 257 o celkové
výměře 410 m2. Kupní cena pozemku činí 20.500,- Kč (tzn. 50,- Kč/m2) v k. ú.
Domašín u Černíkovic a pověřuje starostkou podpisem kupní smlouvy
4. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
III. Ukládá starostce
1. Připravit výběrové řízení na „Zpracování projektové dokumentace a
souvisejících inženýrských služeb pro Základní školu Černíkovice“
2. Průzkum trhu dle nových „pravidel“ článek č. 3-9 - místní automobil
3. Dořešení s Raiffeisen stavební spořitelnou smlouvu o stavebním spoření č.
476115604/7950 uzavřenou v roce 2002.
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta

USNESENÍ Č. 22
z veřejného mimořádného jednání OZ, konaného 22. května 2017 v kanceláři OÚ
Černíkovice.
Zastupitelstvo Obce Černíkovice
I. Schvaluje:
1. Prověření technického stavu vozu Volkswagen Caravelle 2,0 TDI T6, evid. číslo
AZ16170 – nabídka č. 5 (viz. příloha) na základě průzkumu trhu a pověřuje
starostku podpisem kupní smlouvy
II. Ukládá
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta
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USNESENÍ Č. 23
z veřejného jednání OZ, konaného 7. června 2017 v Zasedací místnosti DPS
Černíkovice.
Zastupitelstvo Obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání
2. Zprávu starostky obce
3. Závěrečný účet DSO Svazku Dolní Bělá za rok 2016, včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Dolní Bělá za rok 2016
bez výhrad.
4. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek poptávkového řízení „Zpracování
projektové dokumentace a souvisejících inženýrských služeb pro základní
školu Černíkovice“
5. Žádost na změnu ÚP obce Černíkovice (čj.31/2017 k. ú. Domašín
u Černíkovic)
II. Schvaluje:
1. Hospodaření obce k 31. 5. 2017
2. Rozpočtové opatření č. 3
3. Účetní závěrku obce Černíkovice za rok 2016
4. Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Černíkovice za rok 2016
5. Smlouvu o dílo s firmou Stapring, s.r.o., Javornická 1501, Rychnov nad
Kněžnou a pověřuje starostku podpisem smlouvy
6. Smlouvu o právu provést stavbu – přípojky vodovodu k novostavbě RD na
pozemku p. č. 466/1 k. ú. Domašín u Černíkovice, stavebník Pavel Kudra,
bytem Prostřední Rokytnice 336, 517 61 Rokytnice v O. h. a pověřuje starostku
podpisem této smlouvy
7. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2015417/VB/02 Černíkovice –
Domašín,60/2, Voltrová- kNN a pověřuje starostku podpisem
8. Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu Předcházení vzniku biologicky
rozložitelného komunálního odpadu v obcích Mikroregionu Rychnovsko a
pověřuje starostku podpisem smlouvy
9. Cenovou nabídku na Opravu ČOV Černíkovice N/16/17/L/I a pověřuje
starostku podpisem smlouvy
II. Ukládá
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta
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USNESENÍ Č. 24
z veřejného jednání OZ, konaného 27. června 2017 v Zasedací místnosti DPS
Černíkovice.
Zastupitelstvo Obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání
2. Zprávu starostky obec
3. Závěrečný účet DSO Mikroregion Rychnovsko za rok 2016 včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Rychnovsko za rok
2016 bez výhrad
4. Souhlas o právu provést stavbu „II/321 ČERNÍKOVICE-DOMAŠÍN,
OBCHVAT“
5. Souhlasí s předloženou studií na novou základní školu a s jejím pokračováním
pro vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení
II. Schvaluje:
1. Mandátní smlouvu č. 2017102, kde předmětem této smlouvy je výkon práv a
povinností zadavatele soutěže na dodavatele el. energie a zemního plynu pro
Obec Černíkovice a jí zřízené nebo založené organizace, a pověřuje starostku
podpisem této smlouvy
III. Ukládá
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta

ZPRÁVA STAROSTKY OBCE
Vážení a milí spoluobčané,
začíná hlavní období roku, kdy se především žáci a studenti
těší na dva měsíce bez školních povinností. Odpočinek, relaxace
u vody, v lese či na horách jsou vyzkoušenými prostředky, jak se
zbavit únavy a stresů. Příjemně strávený čas s rodinou, s přáteli
nám pomůže zapomenout na denní starosti. Místo odpočinku mnohdy volíme mimo
své bydliště proto, abychom navštívili a poznali zajímavé oblasti u nás i v zahraničí.
Opuštěné domy se bohužel mohou stát místem zvýšeného zájmu nenechavců a tak se
o prázdninách zvyšuje riziko krádeží. Záleží také na nás, abychom nedali
nepoctivcům příležitost k jejich praktikám. Naši vlastní ostražitost a zodpovědnost
nemůže nahradit ani důrazný dohled na bezpečnost a pořádek za strany policie.
Naše obec leží v těsné blízkosti průmyslové zóny Kvasiny – Solnice a drobná
kriminalita se zde objevuje stále častěji. Ze statistik policie vyplývá, že došlo
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především k nárůstu počtu menších přestupků, kdy jde hlavně o požívání alkoholu na
veřejnosti a následné rušení veřejného pořádku. V průmyslové zóně pracuje okolo 11
tisíc lidí především z východní Evropy a Balkánu, kteří zatím nemají dostatečný
zájem na tom, trávit svůj volný čas smysluplněji. Drobná kriminalita se však netýká
jen cizinců, nepoctivci se objevují samozřejmě i v řadách občanů ČR.
V reakci na to, došlo k několika opatřením v oblasti bezpečnosti regionu.
Začátkem června byla po mnoha letech otevřena nová policejní služebna cizinecké
policie v Solnici. V solnické služebně bude v nepřetržitém provozu sloužit šest
policistů, kteří by však kromě problémů se zahraničními dělníky měli být schopni
řešit i běžnou kriminalitu či dopravní přestupky. Řady městské policie v Rychnově
nad Kněžnou budou navýšeny o několik dalších policistů, kteří budou mít k dispozici
nové služební auto, které jim darovala Škoda Auto a.s. To vše by mělo vést ke
zvýšení bezpečnosti občanů.
Kdykoliv budete svědky porušení veřejného pořádku, neváhejte a okamžitě
volejte, policie nemůže být všude, ale pokud dostane včas upozornění, může být
dopadení pachatele úspěšné. Všichni si přejeme pohybovat se po obci bezpečně a
nebýt ohrožováni.
K letním prázdninám patří neodmyslitelně sluníčko, koupání a rozzářené tváře
dětí. Přejí Vám všem, abyste v čase dovolených načerpali sílu a pohodu do dalších
měsíců letošního roku.
Zdenka Jedlinská

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Upozornění!
V poslední době se nejen v naší obci, ale i v okolí množí
drobné krádeže různých věcí. Dávejte si proto pozor na své věci a
majetek, abyste se i vy nestali oběťmi zlodějů. Nenechávejte si
odemčené dílny, kůlny, domky na nářadí. Nejvíce smutné je, že se
kradou i květiny na hřbitově, někteří zloději opravdu nevědí, co by
ukradli.
Dodržování nedělního klidu
Opět musíme ve zpravodaji uvést upozornění pro občany,
aby v neděli nebo o státních svátcích nerušili nedělní či
sváteční klid hlukem například ze sekání trávy, řezání dřeva
nebo dalších hlučných strojů. Myslím, že od těchto aktivit
jde alespoň v neděli upustit a užít si klidný den. Pokud
budete potřebovat něco udělat, tak si připravte práci, která
nebude rušit okolí. Děkujeme!
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Sběr odpadu
12. dubna 2017 proběhl sběr nebezpečného odpadu
a elektroodpadu. Nebezpečného odpadu se odvezlo 447
kg a elektroodpadu 1195 kg, nejvíce z toho bylo starých
televizí, lednic a monitorů.
Přesně za měsíc, ve dnech 12. – 14. května se do
připravených kontejnerů sbíral velkoobjemový odpad.
Toho nám svozová firma odvezla 11 tun.
Změna umístění Kontaktního místa IREDO
Dnem 1. 7. 2017 zahájilo svoji činnost Kontaktní místo IDS IREDO v
Rychnově nad Kněžnou na nové adrese v osobní pokladně železniční stanice
Českých drah, ul. Nádražní 508, Rychnov nad Kněžnou.

Bc. Klára Stillerová

ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ ČERNÍKOVICE
Tak je to tady!
Škoda řečí,
škoda slov,
koukněte se do osnov.
Je tam velkým písmem psáno
a pak plno vykřičníků.
Sejdeme se zítra ráno,
v lesích, u řek, u rybníků……
Kalendář říká jasně, že je 30. červen. Tedy doba, kdy končí školní rok, před
námi jsou velké prázdniny a odpočinek.
Samé jedničky si ze 44 žáků naší školy domů odneslo 26 z nich. Věřím, že i
ostatní děti byly za svoji snahu pochváleny. Rozloučili jsme se s pěti páťáky a
s Tomáškem Teplým, který přechází do ZŠ Lično.
V tomto školním roce proběhly stavební úpravy uvnitř školy (toalety pro
chlapce ze staré prádelny). Škola i školka se modernizují, a to díky paní starostce a
obecnímu zastupitelstvu. Děkujeme!
Odpolední vystoupení pro rodiče 2. 6. 2017
Den dětí jsme letos oslavili v pátek 2. 6. Už dopoledne si mohly děti ze školky
vyzkoušet skákací hrad, který nám opět zapůjčila rodina Šustkova. Po obědě začalo
velké chystání – stoly, lavice, zvuková aparatura… Program zahájila Hedvika Myhill
písničkami a scénkami, které nacvičila s dětmi při anglickém kroužku. Potom děvčata
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zatančila pod vedením Terky Rykrové. Nesměli chybět ani recitátoři, kteří školu
reprezentovali v Hradci Králové (pod vedením paní Hovorkové). Ani paní učitelky
nezahálely. Nacvičily s dětmi písničky, skladbičky hrané na flétny, kytary i celý
miniorchestr byl slyšet. Žáci 4. a 5. ročníku všechny rozesmáli divadelním
vystoupením. Po skončení programu rodiče čekala malá Talentmánie, občerstvení a
děti do večera dováděly na skákacím hradě. Den se nám všem líbil.

Školní výlet 13. 6. 2017 – Litomyšl a Svitavy
Letos jsme spojili poučné se zábavou. Vydali jsme se do rodného bytu
Bedřicha Smetany. V květnu jsme si ve škole vyslechli přednášku o životě tohoto
významného hudebního skladatele a byli jsme zvědaví, kde se narodil. V Litomyšli
jsme se dozvěděli mnoho informací o jeho životě, viděli jsme jeho postel, psací stůl,
brko, kterým napsal všechny krásné skladby. Tyto informace určitě využijeme při
hudební výchově.
Potom jsme navštívili místní muzeum. Čekala nás výstava „Imaginárium“
oživující výtvarné objekty, loutky a divadelní dekorace. Po výborné zmrzlině jsme
namířili do blízkých Svitav na dětské hřiště. Tolik zajímavých prolézaček, houpaček
a dalších atrakcí jsme snad ještě neviděli. Určitě se tam ještě někdy vypravíme.

Úspěch ve výtvarné soutěži – PALETA 2017
Žáci černíkovické školy a školky byli letos velmi úspěšní v soutěži Paleta 2017
na téma „ Stroje, strojky, stroječky“. Porota Palety rozhodla 28. dubna takto: v
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kategorii školních družin se umístil na 1. místě Ondřej Školník (Mechanismus v
hodinkách), na 2. místě David Šabata (Stavební stroje), čestné uznání získal Martin
Dušek (Jeřáb). Vernisáž spolu s předáním cen proběhla ve čtvrtek 4. května v ZŠ
Voděrady.
MŠ - druhé místo získal Patrik Čihák s obrázkem „Nakládka dřeva“ a třetí
místo získala Agáta Šustková s obrázkem „Hodiny s kukačkou“.
1. místo: Ukliďme svět, ukliďme Česko (plakát)
Výhra - exkurze pro kolektiv 30 žáků s doprovodem. Exkurze bude více méně
programová, děti se tedy nudit nebudou a snad si i odnesou další nevšední zážitek a
vědomosti kolem přírody a životního prostředí. Podle lokace se bude jednat o
záchranné stanice pro volně žijící živočichy, ekovýchovné programy či exkurze na
významné přírodní lokality.
Podrobné informace o výhercích soutěže najdete na:
http://www.uklidmecesko.cz/skoly/
Královéhradecký kraj:
1. ZŠ a MŠ Černíkovice
2. SPŠ, SOŠ A SOU Hradec Králové
3. VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové
Oceněným dětem blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy a školky.
Závěr školního roku 2016/2017
Poslední dny letošního školního roku jsme strávili pestrým programem. Ve
středu 28. 6. navštívil čtvrtý a pátý ročník pan Vrba, kterého pozvala jeho dcera
Janička, aby nám přednášel na téma světových válek v minulém století, o kterých
jsme se letos učili. Čekali jsme historická fakta, ale vyslechli jsme poutavě vyprávěný
působivý příběh jedné rodiny, vinoucí se celým stoletím. V dětech bez poučování
zanechal myšlenku nesouhlasu s krutostí válek a pohled na historii spojenou
s životem obyčejných lidí.
Středeční večer patřil zejména páťákům. Na rozloučenou s černíkovickou
školou společně se čtvrťáky strávili noc ve škole. Počasí k nám bylo laskavé, déšť
ustal a my jsme mohli opékat vuřty a po několika zábavných hrách jsme se vydali do
lesa za světluškami. Překonat strach ze tmy se vyplatilo. Les byl plný pohádkových
broučků, kteří sedali dětem na oblečení, nechali se lehce chytit a pozorovat na dlani.
Před spaním jsme se pobavili docela náročnou hrou Activity. Pak se děvčata uložila
ve třídě a kluci si zabrali tělocvičnu. Ráno jsme si nakoupili čerstvé pečivo a
posnídali u stolečků před školou.
Dalším hostem, který nás navštívil ve čtvrtek ráno, byl pan Locker. Promítl
nám dokument o nálezu trosek amerického letounu z roku 1945 v Černíkovicích a
potom pobavil krátkými filmy natočenými se svým vnukem. Po svačině nás čekalo
příjemné překvapení od paní starostky – zmrzlina u pana Štěpánka. Dopolední
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program vyvrcholil sportovním programem v parku s ,,postřehovým a paměťovým“
závodem – na trase bylo rozmístěno 15 obrázků, které závodníci po doběhu zakreslili
do připravené mřížky. Naše děti ohromily nečekanými výsledky, několik jich mělo
stoprocentní úspěšnost, a to včetně prvňáčků!
Pátek byl svátkem pro nás všechny – rozdávala se pěkná vysvědčení, prázdniny
už stály ve dveřích a děti dostaly mnoho odměn za svou aktivitu, práci i hezké
chování. Páťáci dostali knihu na památku a srdečné přání mnoha úspěchů v nové
škole. Připomenuli jsme si události a pěkná umístění našich dětí v letošních soutěžích
a aktivitách školy, které nám bude připomínat i paní Hoffmanovou zpracované DVD.
Všem, kteří přispěli k naší spokojenosti s průběhem letošního školního roku –
ať už dětem, nebo dospělým, patří velký dík a uznání stejně jako paní starostce a
zastupitelům obce.

Hezké prázdniny a slunečnou dovolenou!
Iva Dernerová, Jana Rejzková

Z ČINNOSTI SDH
činnosti SDH Černíkovice
Naši mladí hasiči se 9. dubna
zapojili do celorepublikového projektu
Ukliďme svět, ukliďme Česko. Sbírali
odpadky a nejrůznější harampádí po celé
obci, zvláště kolem silnic. Nepořádku se
našlo opravdu hodně a děti naplnily
několik velkých pytlů. Snad nám uklizené
a čisté prostředí chvíli vydrží.
Posledního
dubna
se
v Černíkovicích každý rok koná slet
čarodějnic. I letos v parku před školou byly pro malé čarodějnice a čaroděje
nachystány úkoly, za jejichž splnění obdrželi drobné ceny a na závěr limonádu a
párek, který si mohli opéct na ohni. Pálení ohně proběhlo na pozemku za školkou,
kde hasiči připravili kryté posezení a bohaté občerstvení. Počasí nám letos přálo, u
ohně bylo krásně teplo a poslední čarodějnice tak odlétaly až k ránu.
Okrskové soutěže se letos zhostili bratři z Domašína. Na Dubině přichystali pro
závodníky skvělé zázemí. Sešlo se šest družstev mužů a dvě družstva žen. Závod
začal štafetami mužů, po kterých jsme skončili na průběžném třetím místě
s propastným rozdílem dvaceti sekund na vítězný tým Třebešova. Naši muži se však
nezalekli a v útoku vybojovali konečné druhé místo, které obhajovali z minulého
roku. Družstvo žen zápolilo v požárním útoku. Své fanoušky napínalo až do konce a
až druhým pokusem obhájilo první místo. Naše hasičky tak pokračují v již tříleté sérii
vítězství.
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Poslední květnový víkend se v Ještěticích konalo okresní kolo hasičské soutěže
pro mladé požárníky Plamen.
Soutěže se zúčastnila dvě družstva,
jedno v kategorii mladších a jedno
v kategorii starších. Během celého
víkendu poměřovali naši nejmenší
síly se svými protivníky a vybojovali
krásná místa. Mladší družstvo se
umístilo na sedmém a starší družstvo
na patnáctém místě.
V neděli 18. 6. pomáhali
hasiči organizovat Šmoulí sportovní
odpoledne. Na děti po trase čekalo
spousta úkolů, při kterých je provázeli šmoulové. Hasiči v cíli zajišťovali občerstvení
pro vyčerpané účastníky akce.
Výbor SDH Černíkovice
SDH Domašín
2/2017
První jarní akcí našeho sboru bylo Pálení čarodějnic u hasičské zbrojnice. To
proběhlo podle zaběhnutého scénáře, velká hranice byla opět rozdělena na dvě menší
a ještě byl zapálen ohníček, na kterém si děti mohly opéct párky. Dětí přišlo hodně,
dospělých oproti minulým létům o něco méně. Čarodějnic přilétlo také méně, některé
byly ale opravdu fešandy, čarodějný potěr o sobě dal rovněž vědět. I letos jsme rádi

přivítali zástupce starostky obce pana Jiřího Školníka s chotí a potěšeni jsme byli, že
mezi nás opět zavítal nestor Domašína, 96letý pan Kulhánek. Bylo pěkné, i když
trochu chladnější počasí, a tak panovala dobrá nálada, podpořená tradičním menu i
nápoji. Ve večerních hodinách se ochladilo citelněji, a tak, kdo se chtěl dále bavit,
vzal za vděk vytopenou klubovnou, kde se za doprovodu kytary i trochu zpívalo.
Společnost se v dobrém rozpoložení rozešla krátce po půlnoci, kdy již také bylo
téměř vše snědeno a vypito. Výbor děkuje kolektivu v kuchyni a u grilu, že dobře a
obětavě celou akci odsloužili, děkujeme samozřejmě i těm, kteří Pálení čarodějnic
připravili.
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Od čarodějnického večera uplynuly pouhé dva týdny a náš sbor pořádal
v lokalitě Dubina další ročník okrskové soutěže v požárním sportu. Byla to vlastně
předzvěst oslav 140. výročí založení SDH Domašín v roce 2018. Naší snahou bylo
soutěž co nejlépe připravit, aby se soutěžícím i divákům na Dubině líbilo, což se nám
podle všeobecné spokojenosti zřejmě povedlo. Za zvládnutí pořadatelství této akce
jsme byli pochváleni na výborové schůzi okrsku 27. 6. v Černíkovicích.
K příznivému vyznění akce určitě přispělo dobré počasí, hezká okolní příroda a
samozřejmě pečlivá příprava na soutěže i na občerstvení všech přítomných. Již ráno
bylo na připravených stolech nanošeno cukroví a koláče, včetně pověstných trubiček
paní Růženky Trejtnarové, která toto vše připravila. Další koláče napekly domašínské
ženy a krásná červená jablíčka na stoly dodalo Ovocnářství Hlaváček. Všem opravdu
velmi děkujeme! Za nevšední ochotu děkujeme i rodině Zítkových, u nichž jsme se
mohli napojit k el. energii i ke zdroji vody. Dalším, vlastně hlavním, sponzorem akce
byl obecní úřad a jako sponzor se přidal i bratr Vladimír Smola. I těmto jmenovaným
velmi děkujeme!
Průběh soutěže pak potvrdil, že na výborně připravené družstvo Třebešova
v současné době v okrsku nikdo nemá. To svoji suverenitu záhy potvrdilo vítězstvím

v okresním kole a krásným pátým místem v kole krajském. Za Třebešovem skončily
druhé Černíkovice a třetí bylo Lično. Naši borci zvládli solidně štafetu, s menší
ztrátou byli čtvrtí. Bohužel při obou kolech požárního útoku opět přišla pohroma.
V tom prvním vypadalo vše dobře, dosažený čas by spolehlivě stačil na udržení 4.
místa, bohužel náš útočník před metou nástřiku uklouzl, dotkl se jí loktem a
následovala diskvalifikace. Ve druhém kole chtěli chlapci smůlu za každou cenu
zlomit, ale poté, co bleskově nasáli vodu, došlo zřejmě k rychlému puštění tlaku do
ještě nedostatečně rozvinutých hadic, které se smotaly. Je třeba chlapy pochválit, že
to nevzdali a s prekérní situací si poradili, výsledný čas však stačil opět, již třetí rok
po sobě, jen na poslední místo. Určitou omluvou pro členy družstva budiž to, že se
s plným nasazením věnovali přípravě akce a nezbýval jim dostatek času na přípravu
na vlastní soutěžení, což je zřejmě jedním z důvodů nelichotivého umístění. Aby byla
naše informace úplná – dámskou část soutěže vyhrálo družstvo Černíkovic.
Ještě se zbývá zmínit o týmu, který zajišťoval občerstvení. I zde byla vidět
poctivá příprava na akci i jistá inovace v organizaci, která se osvědčila. Celý kolektiv
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si zaslouží jedničku, zvláště paní Dáša Pekáčová, obětavá a dobrá duše námi
pořádaných akcí. Všem patří obzvlášť velké poděkování!
Když je již po soutěži, přichází čas na diskuse nejen o vlastní soutěži, ale i o
ostatních věcech spojených s hasičinou a také na nějakou legraci. Je dobré si
v pěkném prostředí chvíli posedět. Na Dubině se již stalo zvykem i to, že v této
tradici našim chlapům nejlépe sekundovali kamarádi z Černíkovic. Dlužno ještě
dodat, že během následující neděle bylo z Dubiny vše odvezeno a prostor byl
uklizen!
Abychom si neodvykli od brigád, tak jsme 10. června v lese vytěžili palivové
dřevo, které nám poskytl obecní úřad, dopravili jej ke zbrojnici a pořezali. Obecnímu
úřadu za dřevo samozřejmě děkujeme! Dále byly obroušeny venkovní části pergoly a
znovu natírány. Nátěr bude ještě nutné dokončit.
Závěrem zprávy ještě gratulujeme bratru Pavlu Doležalovi k 35. narozeninám a
bratru Františku Rydlovi k pětasedmdesátinám.
Přejeme dětem krásné prázdniny, našim členům i ostatním spoluobčanům
hezkou dovolenou a zároveň zveme širokou veřejnost na ukončení tohoto příjemného
letního času opět k naší zbrojnici!
Výbor SDH Domašín
V těchto dnech oslavil 75. narozeniny bratr František Rydl.
Fando, přejeme pevné zdraví, štěstí a děkujeme za stálou činnost
pro náš sbor.
SDH Domašín

TJ SOKOL ČERNÍKOVICE
Letošní výsledky našich mužstev byly střídavě úspěšné
a neúspěšné, což bylo způsobeno přístupem některých členů
výboru, některých hráčů a trenérů, a to z různých důvodů.
Někteří naši přívrženci si neuvědomují, že práce je dobrovolná
a že je řada lidí zaneprázdněna pracovními povinnostmi.
Nejmenší hráče, a to neregistrované, vede Jan Plašil. Má
dostatečné zkušenosti jak ze sportu, tak i z pedagogické práce.
Je vidět, že děti, které jsou jím připraveny k další práci
v mladší přípravce, se dobře začleňují do kolektivu a fotbal je
baví, je jich i dostatečný počet.
Mladší a starší přípravku vedou p. Cejpek a p. Dušek. Děti se během roku výrazně po
fotbalové stránce zlepšily, svým rodičům – fanouškům, působí jen radost. Kolektiv
rodičů se stmelil jak u starší přípravky, tak i u mladší, je jen škoda, že několik
talentovaných hráčů hraje v jiných klubech (Rychnov, Solnice). Trochu jsme v této
oblasti zaspali.
14

Starší přípravka (ročník 2005 – 2006) se zúčastnila turnaje o 7-14 místo
(tabulky se v těchto kategoriích nevedou) a celkově skončila na 8. místě. Chlapcům
se vydařili i dovednostní soutěže (žonglování, střelba na cíl). Dlužno říci, že tato
věková kategorie začala s fotbalem později a má ještě rezervy, přesto přecházejí do
mladších žáků. Kádr bude ještě doplněn, vedení bude muset být náročné a děti
vzhledem k úzkému kádru zdravé.
Mladší přípravka (2007 – 2009) nám dělá jen radost, má několik velmi
talentovaných hráčů, v okresním finále se umístila v první kategorii (1 – 7 tým) na
2.místě. Marek Beneš, Jan Baše a Michal Novotný patřili k nejlepším hráčům i
střelcům. Celkově je v této soutěži 14 účastníků. Tato věková kategorie přechází do
starších přípravek, zde ale není obava o špatné umístění.
B tým skončil na 3. místě od konce III. třídy okresního přeboru, hrál to, na co
měl. Většina hráčů jsou zaměstnanci Škoda Auto a hráli pro zábavu, potýkali se
v některých zápasech s nedostatkem mužů v poli, ostudu ale nikdy neudělali. Tým se
bude rozpouštět hlavně pro nedostatek hráčů. Je to trochu smutné, když v nedávné
době byl v Černíkovicích i tým C (v okrese ho snad měla jen Dobruška).
A tým „padá“ z B. třídy po mnoha letech střídavých úspěchů a pobytu i v A.
třídě a neúspěchů a záchrany „na poslední chvíli“. Je to zapříčiněno odchodem
starších hráčů do fotbalového důchodu, odchodem některých hráčů za „lepším“
fotbalem do vyšších tříd, přístupem a zraněním mužů základního kádru, absencí
talentovaných dorostenců, nedostatečnou kvalitou hráčů hostujících z jiných klubů aj.
Samozřejmě po sestupu se dá očekávat, že nás někteří hráči mohou ještě opustit.
Bude nutné zkonsolidovat zbývající kádr pod novým vedením (odešel trenér Jakub
Jedlinský), doplnit jej a připravit na následující sezónu.
Pro práci výboru je potřeba doplnit jeho aktivní členy, doplnit trenéry
k týmům, udržet a zlepšit areál Sokola Černíkovice.
Chci poděkovat aktivním členům výboru, trenérům a hráčům za pomoc na
našich akcích, dík patří také Obecnímu úřadu Černíkovice a sponzorům za finanční
pomoc. Děkuji také rodičům dětí a nadějím našeho klubu za jejich čas, který nám
věnovali. Apeluji na fanoušky, aby lépe podporovali tým při zápasech –
v Černíkovicích se nefandí, jen se tiše kritizuje! a hojněji navštěvovali fotbalové
zápasy, podporu budeme potřebovat, bude řada vypjatých okresních střetnutí.
Hráčům přeji úspěchy v následující sezóně a všem pevné zdraví.
Závěrem apeluji na všechny občany – přijďte nám pomoci s čímkoliv, všichni
budete vítání, nechte své děti věnovat se našemu sportu!
Sportu zdar a černíkovickému fotbalu zvláště!
MUDr. Josef Stodůlka, člen výboru

MYSLIVECKÝ SPOLEK BĚLÁ ČERNÍKOVICE
Na 10. červen 2017 se určitě těšili nejen příslušníci Petrova cechu, ale i všichni
milovníci dobré myslivecké kuchyně. Myslivecký den spojený s chytáním ryb na
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Proudnici je již tradicí. Sice nás letos trochu zlobilo počasí, každou chvíli trochu
zapršelo, ale vzhledem k tomu, že bylo poměrně teplo, brala většina z nás déšť jako
příjemné osvěžení! Přišlo a přijelo si zachytat přes tři desítky rybářů včetně žen a
dětí. Vítězem dětské kategorie se stal Ondřej Štěpánek s 94 body, na druhém místě
skončil Zavacký Vojtěch s 53 body a třetí v kategorii dětí byl Holoubek Jakub s 50
body. V mužské kategorii zvítězil a hlavní cenu si převzal Hovorka Václav se 178
body, druhé místo se 142 body obsadil pan Šubrt Martin a třetí místo patřilo panu
Jiřímu Mačovi za 141 bodů. Po dlouhé době obě první místa obsadili Černíkoviččtí,
gratulujeme. Všem děkujeme za přízeň a pevně doufáme, že se ve zdraví sejdeme i
příští rok.
Poslední červnový týden jsme přivítali na naší chatě opět děti z mateřské
školky, které cestou na
Proudnici sbírali lístečky,
z nichž v cíli sestavili zvířátko.
Naši členové jim poté něco
řekli o myslivosti, ukázali
trofeje, ale hlavně představili
své čtyřnohé kamarády. A opět
se ukázalo, že spojení děti a psi
funguje dokonale, protože, co
psi a děti předváděli, se dá jen
těžko popsat slovy! Děti si také
velice rády zastřílely na terče
divočáka, srnce a lišáka. A
protože v přírodě výtečně tráví,
velice s chutí snědli opečené špekáčky a další pro ně připravené dobroty.
Na závěr nám dovolte, abychom vám popřáli krásné slunečné léto strávené
v přírodě.
Výbor MS

PROBĚHLÉ AKCE
Čarodějnice 30. 4. 2017
Dne 30. 4. 2017 se v parku pod školou uskutečnilo dětské odpoledne,
které bylo zakončeno táborákem. V tento den se pálí čarodějnice, proto byly
všechny soutěže pro děti na jednotlivých stanovištích doprovázeny
čarodějnicemi.
Děti si mj. zalétaly na koštěti, poznávaly bylinky, lezly tunelem, chodily
s míčkem na lžíci v motanici, skákaly v pytli nebo skákaly panáka. Za každý
splněný úkol účastníci dostali drobnou odměnu a v cíli dostali poukázku na párek
a limonádu zdarma.
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Celkem si přišlo
zasoutěžit 65 dětí, a to
6 předškolkového věku,
26 školkového věku a
33 mladšího školního
věku. Nejvíce dětí,
tedy přesně 46 bylo
z Černíkovic a další pak
z okolních vesnic.
Myslím si, že byla
akce povedená, obešla
se bez vážných úrazů, počasí nám také dopřálo pěkný den, a jestliže se
odpoledne dětem líbilo, pak akce splnila svůj účel. Všem rodičům a zúčastněným
dětem děkuji za účast a věřím, že se za rok opět slétneme.

S organizací pomáhali: Naďa Zemanová, Hedvika Myhill, Veronika
Stejskalová, Jana Vrbová, Nikola Stejskalová, Pavla Kaiserová, Pavlína
Procházková, Katka Nosková, Adéla Hanušová, Vendula Hlavsová, Filip Hovorka,
Hanka Dušková, Andrea Štěpánková, Tereza Hlavsová, Tereza Rykrová a Lucka
Čeplová.
O občerstvení u ohně se starali členové Sboru dobrovolných hasičů
Černíkovice. Nemohu zapomenout poděkovat ZŠ a MŠ za zapůjčení pomůcek,
Radce Vrbové za pomoc při přípravě a Nadě Zemanové za sponzorské ceny.
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Všem čarodějnicím i těm, kteří přilétli pomoct k občerstvení, děkuji za
perfektně provedenou práci, jejich čas, ochotu a budu se těšit zase za rok na
dalším sletu!!!

Šmoulí odpoledne
V neděli 18. 6. 2017 se v odpoledních hodinách
uskutečnilo Šmoulí sportovní odpoledne pořádané SDH
Černíkovice a obcí Černíkovice. Z obce Černíkovice se
rázem stala obec Šmoulíkovice.
Během trasy si děti vyzkoušely vše, co šmoulové
ve své šmoulí vesničce šmoulí.
U Siláka si zkusily, kolik síly musí vynaložit, aby mohl nosit těžké pytle
se šiškami, pískem nebo kameny. Malířovi pomohly s jeho mistrovským dílem a u
Mlsouna ochutnaly něco z jeho kuchyně. Ani Šprýmař
se

nenechal zahanbit, a tak ve svých pověstných
dárečcích děti našly koláč s překvapením od Beas
pekárny Lično. U Snílka si společně s ním zasnily o šmoulózních věcech a už je
vítala Šmoulinka s malým Šmoulíčkem, který plakal, že nemá dudlík. Děti se
rozběhly, našly spoustu dudlíků a za to dostaly pitíčko, které nám věnovala paní
Fňouková z Potravin Černíkovice. Šmoula Poeta překvapil svou ódou ke slunci a
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s Taťkou Šmoulou se vyfotila spousta malých
účastníků. Na trase byli i další šmoulí kamarádi,
jako např. Kutil, Fešák, Farmář, Šikula nebo
Nešika.
Před vstupem do parku stál šmoula
Vypravěč, dal dětem na ruku razítko a upozornil
je na jejich hlavní nepřátele - strašného čaroděje
Gargamela a jeho kocoura Azraela. Razítko děti
činilo neviditelnými, a tak se nemusely bát. O dost
hůř na tom byl šmoula
Trumpetka, Mrzout a
Lenoch, kteří v parku
utíkali
před
Gargamelovou velikou sítí a Azraelovými drápy. Zvlášť
Mrzoutovi se nedařilo dobře schovat, protože jeho
věčné hlášky „Nemám rád Gargamela!“, „Nemám rád
Azraela!“ nebo „Nemám rád schovku!“ ho vždycky
prozradily.
Koumák díky svému stroji na počasí objednal
slunečno, a tak se občerstvení hodilo i na konci trasy,
kde byli všichni odměněni šmoulými míči, bublifuky,
samolepkami a dalšími drobnostmi.
Tímto děkuji všem sponzorům, bez kterých by to nebylo ono. Jsou to:
SDH Černíkovice, Obec Černíkovice, Beas, a.s. pekárna Lično, Jarmila Fňouková
– Potraviny Černíkovice, království hraček Bambule, Zdravotní pojišťovna
Škoda, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra.
A veliké díky pro všechny, kdo pomáhali na přípravách nebo při samotné akci,
bez kterých by žádná akce ani nebyla. Jsou to: Renata Kerhartová, Aneta
Rozkydalová, Zdeněk Šitina, Radka Vrbová, Verča Heroutová, Naďa Zemanová,
Adéla Hanušová, Nikča Stejskalová, Verča Stejskalová, Klára Stillerová,
Kristýna Vodrážková, Martina Vodrážková, Pavlína Školníková, Irča Čeplová,
Lucka Čeplová, Pavla Procházková, Martin
Vrba ml., Ondřej
Jenček,
Andrea Štěpánková, Hanka Dušková, Filip Hovorka, Terka Rykrová, Zdenka
Jedlinská, Marie Šitinová č. p. 74, Tomáš Klapal, Bára Klapalová, Tomáš Šitina,
Viktor Štěpánek, Jirka Hovorka, Tomáš Klár, Petr Dusbaba, Iva Šťastná, Tomáš
Jenček, Markéta Štěpánková, Petr Šustek, Lucie Pekáčová, spolek POKABY a
ZŠ a MŠ Černíkovice.
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Děkuji všem za
šmoulózní
spolupráci!!! 
Mgr. Radka Šustková

Noční Glóriák
Na konec školního roku, tedy na pátek 30. 6. 2017, byla připravena
tradiční stezka odvahy – Noční Glóriák. Po 19.00 hodině se do sportovního
areálu začali trousit první odvážlivci, postupně jich dorazilo kolem stovky. Děti
zde dostaly na posilněnou langoš a pití.
Jak jistě víte, strašidla ze svého
úkrytu vylézají až za tmy, proto se na
stezku vyráží po 22.00 hodině, kdy už
pomalu není na krok vidět a vše má tu
správnou atmosféru. Najednou se děti
nemohly tmy dočkat
Stezka, osvětlená pouze svíčkami,
začínala v parku, kde si děti na lístek
napsaly své jméno, ten před koncem stezky na mostě u rybníka odevzdaly u
zombie nevěst. Pak zamířily přes hlavní cestu, kolem čarodějnic, které si vařili
lektvar a potřebovali od dětí, aby jim z pytlíčku vyndaly poslední ingredienci –
pavouka, ale jen gumového. Pak děti došly až ke hřbitovu, kde je strašidla
povozila na kolečku. Na Glóriáku se zastavily v pekle, kde s čertem hrály karty
a plnily úkoly. Pak se pokračovalo přes les, který ukrýval spoustu dalších
strašidel, nikdy nevíte, odkud na vás
vyskočí. Děti v průběhu trasy dostaly i
sladké odměny, aby se strašidel tolik
nebály. Všechny děti (ale i rodiče) dorazily
zpátky do parku. Někteří více, někteří
méně vyděšení.
Na závěr bychom chtěli poděkovat
všem, kteří se podíleli na realizaci této
akce pro děti, příprava není jednoduchá.
Doufejme, že se na Glóriáku líbilo i
20

strašidlům a příští rok se zase vrátí. Také samozřejmě děkujeme všem
zúčastněným.
Po skončení akce byla ve sportovním areálu nalezena černá mikina,
kšiltovka a peněženka. Majitelé si věci mohou vyzvednout v kanceláři OÚ.
Bc. Klára Stillerová

Z ČERNÍKOVICKÉ KRONIKY – ROK 1968
Z kulturní činnosti
Rodičovské sdružení základní školy pořádalo v lednu v kulturním domě
odpoledne Karneval dětí. Večer pak byla taneční zábava, kde hrála hudba z
Průmyslové školy z Rychnova nad Kněžnou.
Také sportovci ze Sokola pořádali Sportovní karneval. Zde hrála kapela p.
Vlčka z Častolovic.
Ženy oslavily svůj svátek MDŽ.
Velmi vydařená byla besídka dětí z Ústavu v zámku. Překvapující byla hudba,
která zde účinkovala. Byla to hudba jedné rodiny z Bratislavy složená ze sourozenců
od čtyř do osmnácti roků a hráli velmi pěkně.
V říjnu se konala oslava 50 let trvání naší republiky (1918 – 1968). Průvod
občanů šel od školy k hasičské zbrojnici, kde děti ze školy zasadily lípu. V průvodu
hrála hudba, v dalším programu zpívaly i školní děti.
V únoru děti ze zámku předvedly pohádku „Šípková Růženka“. Děvčata jen
tančila podle hudby a slova zněla z magnetofonu. Provedení se všem velice líbilo.
Celou pohádku nacvičily s dětmi řádové sestry, které v tomto čase v Ústavu působily.
V květnu pozvala Osvětová beseda členy divadla ROH z Vamberka se hrou
„Únos Sabinek“. Účast byla velmi slabá, a tak OB prodělala 600,- Kč.
Plesy byly jen dva, a to požárnický a družstevní (JZD). Zato tanečních zábav
bylo dost: ostatková, Pepíkovská, pomlázková (zde se o půlnoci začaly vyplácet
všechny ženy), pouťová, Cecilská a Silvestrovská. Největší podíl na hudebním
doprovodu u všech zábav byla hudba p. Vlčka z Častolovic. Hrála celkem na sedmi
zábavách, jednou hudba AZNP a jednou hudba z průmyslovky.
Něco o práci JZD
Koncem března vyjeli pracovníci JZD zaset obilí a za velmi krásného počasí
sázeli rané brambory. Pozdní brambory se sázely až v dubnu. V červenci se sklízela
řepka za střídavě deštivého počasí. Na slunci byla teplota až 38°C. Žně začaly
začátkem srpna, počasí opět střídavě s deštěm. Takové špatné počasí nedovolilo
vybírat brambory, v říjnu je jich v zemi na 12 ha. I když se počasí trochu zlepšilo,
zůstalo v zemi asi na třech hektarech brambor.
Počasí
První měsíce v roce 1968 byly spíš teplé, sněhu málo, další část víc deštivá,
teplota kolem 10°C.
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Letní měsíce byly slunečné, ale i deštivé. Červencová teplota byla až 28°C.
Dále se střídalo teplo i deštivo, převážně mokro až do listopadu. První mráz byl 11.
prosince -14°C. 23. prosince pršelo, ale na svátky začalo sněžit a zima byla krásně v
zimním hávu.
Pamatujeme
23. srpna 1968 jsme byli velice překvapeni. Přijelo k nám velké množství
vojska Varšavské smlouvy a nikdo nevěděl proč. Byli to vojáci ruští, polští,
východoněmečtí, bulharští a maďarští a rozmístili se po celé republice. Většina
vojáků za krátký čas odešla, ale sovětští vojáci z naší republiky odešli až po roce
1989.
Z kroniky vypsal B.Augustin

ZUBNÍ POHOTOVOST - ROZPIS SLUŽEB
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 – 12.00 hod
15.07.
16.07.
22.07.
23.07.
29.07.
30.07.
05.08.
06.08.
12.08.
13.08.
19.08.
20.08.
26.08.
27.08.
02.09.
03.09.
09.09.
10.09.
16.09.
17.09.
23.09.
24.09.
28.09.
30.09.
01.10.
07.10.
08.10.
14.10.
15.10.
21.10.
22.10.

MDDr. Vodová Jana
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Nentvichová Eva
MUDr. Malátková Ludmila
MDDr. Faltisová Kristýna
MDDr. Motyčka Martin
MUDr. Loukota Jan
MDDr. Olivíková Petra
MDDr. Pavlová Simona
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MUDr. Ptačovská Eva
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. Handl Jindřich

poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Voříškova 169 , Vamberk
Kvasiny 145
K. Michla 942, Dobruška
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445 , České Meziříčí
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 127 , Opočno
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
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
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
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494 622 114
494 323 958
494 532 330
602 514 715
494 596 174
494 623 775
494 515 696
734 324 600
775 224 093
494 621 665
734 324 600
494 595 292
494 541 757
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 322 706
603 933 466
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
494 531 955
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