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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významné životní jubileum ve druhém čtvrtletí roku 2020 oslavili tito naši
spoluobčané:
50 let
HUBÁLKOVÁ Helena

Domašín

55 let
TROJÁNKOVÁ Helena
VÍTEČEK Pavel

Černíkovice
Černíkovice

60 let
HOVORKOVÁ Jana
KUBINEC Ladislav
LUXOVÁ Jitka
ŽID Josef

Černíkovice
Černíkovice
Černíkovice
Černíkovice

65 let
TROJÁNEK Miroslav

Černíkovice

70 let
HOVORKOVÁ Jana
VLADYKA Pavel

Černíkovice
Černíkovice

75 let
NOVOTNÝ Josef

Černíkovice

80 let
ŠITINOVÁ Marie

Černíkovice

81 let
BURIAN Josef

Černíkovice

82 let
HLAVSA Ladislav

Černíkovice

85 let
BRANDEJSOVÁ Zdenka
TOMASOVÁ Růžena

Černíkovice
Černíkovice

86 let
FAIGLOVÁ Božena
ŠANTOVÁ Hana
VAŠÁTKO Karel

Černíkovice
Černíkovice
Černíkovice
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90 let
VANICKÁ Marie

Domašín

K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme pevné zdraví, spokojenost a osobní
pohodu.
Vítáme nové občánky naší obce:
VÁVROVÁ Kristýna

Černíkovice

květen

Vážení rodiče, Vám i Vašemu děťátku přejeme, aby
vyrůstalo ve zdraví, lásce a klidu.
Vzpomínáme na naše zemřelé spoluobčany:
BURIÁN Václav
BURIANOVÁ Marie
HOFFMAN Josef
HOFFMANOVÁ Hana
SUCHÁNEK Antonín
TOMÁNKOVÁ Lidmila

Černíkovice
Černíkovice
Černíkovice
Černíkovice
Černíkovice
Domašín

květen (69 let)
duben (75 let)
duben (75 let)
duben (68 let)
duben (74 let)
červen (95 let)

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

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
„Vítám Tě na svět, děťátko malé, tátova pýcho a mámino štěstí, děťátko sladké, živote
nový, kytičko rozkvetlá na rozcestí…“
V pátek 12. června 2020 se na Obecním úřadě v Černíkovicích konala radostná
událost, kterou bylo slavnostní přivítání narozených miminek v obci. Těší nás, že
rodiče přijali naše pozvání, a my jsem tak mohli přivítat 11 nově narozených dětí,
kdy chlapci byli jednoznačně v přesile.
I tentokrát se vše odehrávalo podle osvědčeného scénáře. Po úvodním přivítání
a představení rodičů s miminky slavnostní atmosféru obohatilo milé vystoupení
šikovných dětí z místní mateřské školy, za což jim velice děkujeme. Paní starostka
pronesla projev, poblahopřála rodičům a popřála jim a jejich dětem hodně radosti,
štěstí, zdraví a spokojený život. Všichni noví občánci dostali od obce Černíkovice
finanční dar a upomínkové předměty, maminky si domů odnesly kytičku pro radost.
Na památku se rodiče s dětmi vyfotili u kolébky a zapsali do pamětní knihy Sboru
pro občanské záležitosti Černíkovice.
3

Z Černíkovic jsme přivítali Maxmiliána Valáška, Tadeáše Stejskala, Sofii
Bobišovou, Martina Buriána, Ondřeje Kovaříčka, Vojtěcha Vítečka a Veroniku
Brandejsovou. Z Domašína jsme přivítali Alžbětu Doležalovou.
Mezi občánky Třebešova jsme přivítali Maxmiliána Mňuka, Marka Arnošta a
Matěje Lali.

Bc. Klára Stillerová

USNESENÍ Č. 13
z veřejného jednání OZ, konaného v úterý 12. května 2020 v prostorách OÚ
Černíkovice.
Zastupitelstvo Obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání
2. Zprávu starostky obce
3. Hospodaření obce k 30. 4. 2020
4. Rozpočtové opatření č. 2
5. Dodatek č.1ke Smlouvě o sdružených dodávkách elektřiny ze sítí nízkého
napětí (NN) č. 1295131090/ENVIDENS_5, uzavřené dne 10. 9. 2019.
6. Smlouvu příkazní na zajištění služeb s firmou ICT plus, s.r.o., se sídlem
Piletická 486, Hradec Králové.
7. Přeložku vodovodu Černíkovice (pozemek p. č. 550/11) dle cenové nabídky č.
200309.
8. Zaslání objednávky na měření hydrantů v obcích Černíkovice a Domašín.
9. Podpis plné moci firmě M-PROJEKCE, s.r.o., se sídlem Resslova 956/13,
Hradec králové na akci „Chodník podél komunikace III/3205“ (např. podání
žádostí o vydání závazných stanovisek, dílčích rozhodnutí a podání žádosti o
vydání stavebního povolení).
10.Odstoupení Mgr. Petra Kačírka z funkce zastupitele obce k 31. 5. 2020
z důvodu změny trvalého bydliště.
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II. Schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 3
2. Závěrečný účet obce Černíkovice za rok 2019 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením bez výhrad (bez zjištěných chyb a nedostatků).
3. Účetní závěrku obce Černíkovice za rok 2019. Kladný hospodářský výsledek
bude použit na splácení úvěru a na financování investičních akcí v roce 2020.
4. Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Černíkovice k 31. 12. 2019.
A) Hospodářský výsledek PO Základní škola a Mateřská škola Černíkovice –
celkový výsledek hospodaření v přebytku převést do rezervního fondu (viz.
příloha č. 5/us13).
B) Zřizovatel souhlasí s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do
fondu investičního ve výši 101.913,95 Kč, dále zřizovatel souhlasí
s použitím investičního fondu na nákup nového dlouhodobého hmotného
majetku pro školní jídelnu.
5. Dodatek č.1ke smlouvě o dílo „Lokalita RD Záhumna II. etapa“ s firmou
Stapring, s.r.o., Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou a pověřuje
starostku podpisem.
6. Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IP-12-2010714/VB/1,
Černíkovice, Domašín, 159/4 – přípojka kNN, zastupitelstvo souhlasí
s jednorázovou odměnou ve výši 6.480,- Kč za omezení vlastnického práva a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
7. Vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro projekt
„Černíkovice, p. č. 62/2 – přípojka kNN“– umístění inženýrských sítí
v silničním pozemku, týká se parcely č. 1132/1 k. ú. Černíkovice, na základě
žádosti firmy ČEZ Distribuce, a. s, zastoupenou firmou Energomontáže
Votroubek, s.r.o., Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.
8. Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského
zařízení
a
o
smlouvě
budoucí
nájemní
č.
9420001081/2020/4000229984 s firmou GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem na akci
lokalita „Záhumna Černíkovice, II. etapa“ a pověřuje starostku podpisem.
9. Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kW (NN) číslo:
20_SOBSO1_4121646861, s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na akci
„Záhumna Černíkovice, II. etapa“ a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
10. Zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané
v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Černíkovice – Výstavba nové
základní školy“, smluvním zástupcem zadavatele je firma Dabona, s.r.o.,
Rychnov nad Kněžnou.
11. A) Žádost, z. s., TJ Sokol Černíkovice o udělení výjimky u poskytnutí
investiční dotace ve výši 50.000,- Kč na nákup travní sekačky dle
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Černíkovice na rok
2020.
B) Darovací smlouvu se, z. s. , TJ Sokol Černíkovice na převod travní sekačky
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„Traktor Karsit“.
III. Zamítá
1. Žádost o přidělení bytu v DPS Černíkovice 213 paní Marii Vilímkové, Libel.
IV. Ukládá
1. Provést průzkum trhu – technický dozor stavby (TDS na akci „Černíkovice –
výstavba nové základní školy“.
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta

ZPRÁVA STAROSTKY OBCE
Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a je opět čas prázdnin a dovolených. Než se na ně
vypravíme, dovolte mi malé ohlédnutí za naší prací. Proběhla celková rekonstrukce
autobusové zastávky „U Vášátkových“ ve směru Lično - Rychnov n.Kn.. Došlo
k výměně zámkové dlažby, osazení modulu zastřešení NIKA a nové plakátovací
tabule. Nová zastávka u pomníku byla osázena a doplněna herními prvky.
Dále se podařila dokončit rekonstrukci bývalých prostor mateřské školy (v prvním
patře budovy OÚ), v současné době zde mají zázemí zejména mladí černíkovičtí
hasiči – hernu, šatnu, sociální zařízení, ale i učebnu. Vše je vybaveno novým
nábytkem. Stejnou proměnu by si ještě zasloužila místní knihovna.
Velkému zájmu občanů, nejen našich obcí, se těšila archeologická prohlídka na
nově vznikajícím obchvatu obce Domašín. Archeologové byly nuceni v minulých
dnech z důvodu silných dešťů svoji práci zastavit, nyní se již do Domašína vracejí.
PhDr. Martina Beková přislíbila ještě jednu prohlídku, o které vás budeme opět včas
informovat.
V minulých dnech došlo k prověření naší výjezdové jednotky, jednalo se o
čerpání vody ze zatopených sklepů, úklid větví a kácení stromů po velice vydatných
lokálních deštích. Všichni víme, že na jaře letošního roku byla „výjimečná situace“.
Postupné rozvolňování bylo takové, jaké bylo, proto plánované akce pro děti byly ze
strany obce pozastaveny. Z tohoto důvodu jsme prázdniny nezahájili strašidelnou
stezkou Noční Glóriák. Nakonec bylo toto rozhodnutí správné i díky dalšímu
nebezpečí, v tento termín došlo ke značnému navýšení vodního toku řeky Bělé a
vyhlášení I. stupně povodňové aktivity.
V současné době probíhá na místním hřbitově napojení a doplnění veřejného
osvětlení vedeného v zadní části hřbitova. V dubnovém zpravodaji jsem vás
informovala o podání dvou žádostí o dotaci. Dne 13. března 2020 byla podána žádost
o dotaci na Ministerstvo financí s názvem projektu „Černíkovice - výstavba nové
základní školy“. Tuto dotaci jsme obdrželi a v současné době probíhá výběrové řízení
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na zhotovitele. Bohužel ale také musím informovat o dalším neúspěšném podání
žádosti o dotaci na opravu místní komunikace Drážka, tentokrát z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje na veřejně prospěšné projekty v oblasti Podpory obnovy
venkova.
Milí spoluobčané, přeji nám všem, abychom si v následujícím období odpočinuli,
užili si volný čas s rodinami, dětmi a nabrali nové síly do druhé poloviny roku.
Poděkování
Po více jak deseti letech z našeho pracovního kolektivu odcházejí do
starobního důchodu oba naši pracovníci, a to pan Jaroslav Handa a pan Jiří
Vrba. Ráda bych jím tímto poděkovala jménem obecního úřadu za dlouholeté
pracovní nasazení a tvůrčí činnost pro naši obec. V následující kapitole jejich
života přejeme pevné zdraví, pohodu a spokojenost v soukromém životě.
Věřím, že volný čas věnují rodině a svým koníčkům, u obou se jedná shodně o
sport a cestování.
Zdenka Jedlinská, starostka

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Dodržování nedělního klidu
Znáte to, v neděli odpoledne si uvaříte kávu, posadíte
se na zahradu a hodláte konečně po celém týdnu relaxovat.
Když vtom se rozezní zvuk sekačky či motorové pily a
rázem je po klidu…
Pojďme k sobě být alespoň trochu ohleduplní,
abychom si mohli nedělní nebo sváteční den užít v klidu bez
rušícího hluku. Děkujeme!
Ukládání větví a trávy
Pro ukládání větví je určena plocha vedle mateřské školy. Z důvodu, že se na
kupě nacházely věci, které tam rozhodně nepatřily, je na místě zamčená závora. Klíč
je po dohodě k vyzvednutí na obecním úřadě. Na posekanou trávu ze zahrad jsou
vyhrazeny velkoobjemové kontejnery.
Přemístění popelnic
Informace pro občany žijící od Pomníku padlých směrem k Uhřínovicím.
Stanoviště popelnic pro tříděný odpad bude na žádost (pro nesouhlas) sousedů
pozemku p.č. 1264/1 od firmy ZATO odstraněno.
V současné době jednáme o nové lokalitě pro umístění popelnic na komunální
odpad v této části obce
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Pošta Černíkovice
Otevírací doba pro veřejnost České pošty v Černíkovicích se také vrátila do
„starých kolejí“. Otevřeno je:
pondělí a středa
11.00 – 16.00 hod
úterý, čtvrtek a pátek
8.00 – 12.00 hod
POZOR!!! Pošta Černíkovice má nové telefonní číslo: 954 251 704.
Obchvat Domašína
Po zahájení přípravných prací v podobě skrývky ornice a provedení
záchranného archeologického výzkumu ve čtvrtek 25. 6. 2020 slavnostně
odstartovala výstavba obchvatu Domašína na Rychnovsku. Stavební práce na téměř
dvoukilometrovém úseku
potrvají více než rok.
Stavbu
obchvatu
realizuje
společnost
EUROVIA CS s tím, že
řidiči by po nové
komunikaci mohli začít
jezdit v září příštího roku.
Obchvat Domašína
je důležitou stavbou v
rámci rozšíření solnickokvasinské
průmyslové
zóny,
která
odvede
nákladní dopravu z centra
obce, a tím sníží hluk a výfukové emise z projíždějících automobilů.
Volby do zastupitelstva kraje a volby do 1/3 Senátu PČR
V dubnu 2020 vyhlásil prezident Miloš Zeman dny
konání senátních voleb pro rok 2020. Současně se budou
konat volby do krajských zastupitelstev.
Volby do zastupitelstva kraje a první
kolo senátních voleb proběhne 2. října a 3. října.
Případné druhé kolo senátních voleb se odehraje 9.
října a 10. října.
Senátorem může být zvolen každý občan, který dosáhl alespoň ve druhý den
voleb nejméně 40 let věku a u něhož nedošlo ve dnech voleb k omezení svéprávnosti
k výkonu volebního práva.
Seznam přihlášených kandidátů není úplný, uchazeči mohou podávat přihlášku
k registraci až do 28. července do 16:00.
Obvod č. 48 – Rychnov nad Kněžnou
• Miroslav Antl (nezávislý) – současný držitel funkce
• Jan Grulich (TOP 09)
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•
•
•
•
•

Josef Lukášek (KSČM)
Jiří Matoušek (Trikolóra)
Jana Drejslová (ODS)
František Mencl (nestraník za ČSSD)
Drahoslav Chudoba (nestraník)

Funkční období senátora je 6 let, každé dva roky se obměňuje třetina křesel –
27 z 81. V senátních volbách se volí většinovým způsobem z jednotlivých kandidátů.
Pokud v prvním kole nikdo nezíská nadpoloviční většinu hlasů, postupují dva
nejúspěšnější kandidáti do druhého kola, které se koná týden po kole prvním. Volební
lístky se jmény jednotlivých kandidátů dostanou voliči do schránek nejpozději tři dny
před prvním kolem voleb. Před druhým kolem už voliči lístky nedostávají,
dostanou je ve volební místnosti společně s úřední obálkou.
Voliči, kteří budou v době voleb do senátu mimo republiku nebo na území
jiného volebního obvodu, tak volit nemůžou. Přesto je možné si vyřídit voličský
průkaz, který následně voliče opravňuje volit v kterémkoli volebním okrsku
senátního volebního obvodu, na jehož území má volič trvalé bydliště.
Pokud si volič zažádá o voličský průkaz pro volby do senátu a nespecifikuje, že
jej potřebuje pouze na jedno ze dvou kol, bude mu automaticky vystaven na obě
kola voleb do Senátu.
O voličský průkaz lze žádat nejdříve v den vyhlášení voleb, nejpozději pak
do sedmi dnů před jejich konáním (do 25. 9. 2020). Žádost lze vyřídit osobně,
poštou nebo elektronicky. Voličský průkaz je možné si vyzvednout osobně, nechat si
jej zaslat na určitou adresu, nebo jeho vyzvednutím pověřit blízkou osobu, která
zároveň bude disponovat plnou mocí voliče s úředně ověřeným podpisem.
Krajské volby
Krajská zastupitelstva se volí na čtyři roky. Počet členů zastupitelstva
ovlivňuje počet obyvatel kraje. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje má 45 členů.
Voliči při volbách vybírají ze stranických kandidátek a v rámci preferované
strany mohou udělit až čtyři preferenční hlasy, je tak možné kroužkovat kandidáty.
Na každém volebním lístku musí být uvedeno jméno kraje, vylosované číslo a
nezkrácený název politické strany, hnutí nebo koalice, jména a příjmení, povolání a
obce trvalého pobytu kandidátů a to, zda jsou členy politické strany nebo hnutí, nebo
zda kandidují bez politické příslušnosti.
Po skončení voleb se sčítají odevzdané hlasy v každém kraji zvlášť. Aby
stranická kandidátka měla šanci na zisk mandátů, musí získat alespoň pět procent
hlasů v kraji. Mandáty se poté rozdělují na základě D’Hondtovy volební metody.
Při volbách do krajských zastupitelstev mohou voliči využít voličský průkaz.
Voličský průkaz vydává voliči obecní úřad v místě jeho trvalého bydliště. Ten si
může vyřídit nejpozději sedm dní před začátkem voleb (do 25. 9. 2020). V žádosti
je nezbytné uvést jméno, datum narození, trvalé bydliště a telefonický nebo emailový
kontakt. Zároveň uveďte i to, jak si chcete průkaz vyzvednout. To můžete provést
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osobně na úřadě, případně si průkaz nechat zaslat na předem zadanou adresu.
Poslední možností je předání průkazu pověřené blízké osobě. Ta ovšem musí být
vybavena plnou mocí voliče, kde bude úředně ověřený podpis. S voličským
průkazem může následně volič volit i jinde než ve volebním okrsku, kde je zapsán
k trvalému pobytu. I s voličským průkazem ovšem volič bude potřebovat ve volební
místnosti i průkaz totožnosti. Voličský průkaz je v současnosti jedinou možností, jak
v České republice volit mimo místo svého trvalého bydliště. Použít jej jde i
v krajských volbách. Volič je ovšem omezen na kraj, ve kterém žije.
Bc. Klára Stillerová

OCHRANA OBYVATELSTVA
Zde přinášíme další informace z oblasti ochrany obyvatelstva.
JAK SE ZACHOVAT, POKUD DOJDE K MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI?
Každá událost, která může ohrozit životy a zdraví lidí, má jiný průběh, a tudíž
vyžaduje i jiná pravidla chování.
Jaké hlavní zásady je třeba dodržovat?
• Varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí.
• Pomáhejte sousedům, nemocným a nemohoucím lidem a rodinám s malými
dětmi.
• Netelefonujte zbytečně – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.
V případě ohrožení by si každý člověk měl uvědomit závažnost situace a snažit
se získávat další ověřené informace o události z oficiálních zdrojů (z rozhlasu,
televize, tisku, vyhlášek obecního úřadu…), řídit se vydanými pokyny a nešířit
poplašné a neověřené zprávy.
Co dělat v případě nařízené evakuace?
• Dodržujte pokyny obecního úřadu, popřípadě zaměstnavatele, kteří evakuaci
organizují.
• Dodržujte zásady pro opuštění bytu.
• Vezměte si s sebou evakuační zavazadlo a dostavte se včas na určené místo,
odkud budete evakuováni do bezpečí.
Jak správně postupovat při opuštění bytu nebo rodinného domu?
• Uhaste otevřený oheň v topidlech, vypněte elektrické spotřebiče s výjimkou
ledniček a mrazniček, uzavřete přívod vody a plynu.
• Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.
• Kočky a psy vezměte s sebou v uzavřených schránkách, ostatní domácí zvířata
(včetně exotických) ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou.
• Sbalte si evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené místo.
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Co dělat při úniku nebezpečné látky?
Havárie s únikem nebezpečné látky, respektive chemická havárie patří mezi
události, se kterými se může setkat prakticky každý z nás. Ať už v okolí chemického
závodu, při skladování nebezpečných látek nebo při přepravě látek v cisternách a
kontejnerech.
Sedmero rad pro případ havárie s únikem nebezpečné látky
1. Nikdy se nepřibližujte k místu havárie.
2. Urychleně vyhledejte zděnou budovu.
3. V budově se ukryjte v co nejvyšším patře, a to v místnosti odvrácené od místa
havárie. Utěsněte okna a dveře a přelepte je izolační páskou. Nikdy se
neukrývejte v podzemních místnostech.
4. Sledujte rozhlas, televizi a hlášení obecního rozhlasu.
5. Připravte si prostředky improvizované ochrany. Ochraňte si dýchací cesty,
obličej a povrch těla.
6. Vyvarujte se zbytečné fyzické námahy.
7. Jednejte s rozvahou a bez paniky. Řiďte se pokyny příslušníků zasahujících
jednotek. Pomáhejte nemocným lidem. Pokud jste přišli do styku s
nebezpečnou látkou, proveďte hygienickou očistu.
Co jsou prostředky improvizované ochrany?
Jedná se prakticky o veškeré oděvní součásti a prostředky, které jsou dostupné
v každé domácnosti.
Pro improvizovanou ochranu:
• očí použijeme uzavřené brýle (lyžařské, plavecké),
• hlavy použijeme čepici, šálu, přilbu,
• rukou použijeme gumové nebo kožené rukavice,
• těla použijeme kombinézu, plášť či pláštěnku, (nohavice a rukávy je nutno
utěsnit provázkem)
• nohou můžeme použít gumové holínky, vysoké boty, boty obalené igelitem.
Pro ochranu dýchacích cest použijeme vodou navlhčenou roušku (ze složeného
kapesníku ručníku nebo utěrky), kterou přiložíme k nosu a ústům.
Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla je určena:
• k přesunu osob do úkrytu,
• k překonání ze zamořeného prostoru,
• k evakuaci obyvatelstva.
JAK SE ZACHOVAT PŘI POVODNÍCH
Povodně jsou jednou z nejčastějších mimořádných událostí u nás. V případě
ohrožení nebo při vzniku povodní budete upozorněni varovným signálem
VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA, doplněného u elektronických sirén slovní informací
„Nebezpečí záplavové vlny“. Další informace se dozvíte z hromadných nebo
místních sdělovacích prostředků.
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Povodně 2013

Přívalová povodeň

Při nebezpečí jsou stanoveny 3 stupně povodňové aktivity:
• stav bdělosti – nastává v okamžiku rizika vzniku povodně,
• stav pohotovosti – vyhlašuje se v okamžiku, kdy riziko přerostlo v povodeň,
• stav ohrožení – povodeň začíná ohrožovat životy a majetek.
Pokud meteorologové vydají výstrahu na nebezpečí povodní, co to znamená pro
majitelé ohrožených nemovitostí?
Před povodní
• Vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou.
• Připravte si pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken.
• Vynoste věci do vyšších pater nebo je připevněte tak, aby je voda nemohla
odnést.
• Připravte si potraviny a pitnou vodu na 2–3 dny.
• Připravte se na evakuaci zvířat.
• Připravte si osobní automobil k jízdě nebo ho odstavte na bezpečné místo.
• Připravte si evakuační zavazadlo.
Při povodni
• Opusťte ohrožený prostor.
• Při evakuaci dodržujte všechny zásady pro opuštění bytu, domu.
• Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na vytipované místo, které nebude
zaplaveno vodou.
Nevyčkávejte s evakuací příliš dlouho, zatěžujete tak zbytečně integrovaný
záchranný systém.
Po povodni
• Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statická narušenost, obyvatelnost, rozvody
vody, plynu, elektrické energie, stav kanalizace).
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• Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy
vodou. Postupujte podle pokynů hygienika. Vyčištění studní a jejich sanaci
zadejte odborníkům.
• Informujte se o místech humanitární pomoci.
• Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod.
KDE ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE?
Každý občan může získat informace o charakteru možného ohrožení, o
připravovaných záchranných a likvidačních pracích a o ochraně obyvatelstva při
vzniku mimořádné události ve svém trvalém bydlišti na obecním úřadě.
Některé aktuální informace o ochraně obyvatelstva jsou dostupné na
internetové stránce Ministerstva vnitra: www.hzscr.cz.
Zdroj: Příručka pro občany

ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ ČERNÍKOVICE
Poslední čtvrtletí školního roku proběhlo z větší míry domácí výukou. Po
návratu do školy 25. 5. 2020 jsme museli uzpůsobit výuku hygienickým nařízením.
Poděkování patří paní starostce Z. Jedlinské, která nám zajistila štíty a dezinfekční
prostředky, a paní Záleské za digitální teploměr do MŠ. Snažili jsme se zopakovat
doma probrané učivo a probrat to důležité, co ještě zbývalo. Nemohli jsme uspořádat
tradiční akce, které ke konci školního roku patří.
Den dětí
Den dětí jsme oslavili kreslením křídami na chodník po jednotlivých
skupinách. Děti dostaly od paní starostky sladkou odměnu.
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Divadlo Král zbojníků
Letošní páťáci se loučili se školou tradičně divadelním představením.
Okolnosti způsobily, že původní obsazení členy čtenářského klubu muselo být
nahrazeno čtvrťáky a páťáky.
Herci si užívali role z muzikálu Král zbojníků a většina výkonů byla hodna
oscarového ocenění. Naprosto zazářil Martin Dušek v roli Gisberna, ocenění zaslouží
nejen zpěváci – sólisté, ale celý herecký soubor, jakož i paní učitelka Rejzková za
přípravu a nácvik tohoto přestavení.

Divadlo pro rodiče zahráli páťáci 25. 6. 2020 od 19 hodin a po představení je
čekala noc ve škole. Prošli si stezkou odvahy, opékali, hráli hry a hledali svatojánské
broučky u kostela. Spát šli všichni pozdě, ráno se jim nechtělo vstávat, ale vidina
snídaně zakoupené v místním obchodě je vyhnala ze spacáků.
Sportovní den
Sportovní den nám přeorganizovalo počasí. Bylo v plánu hledání pokladu
v okolí školy a vycházka na zmrzlinu do Solnice se závěrečným opékáním buřtů.
Poklad jsme hledali ve škole, potom jsme se bavili hrami, sledováním pohádek a
hasičů při čerpání vody ze sklepa.
30. 6. 2020 bylo slavnostně předáno vysvědčení a proběhlo rozloučení se žáky 5.
ročníku.
KRÁSNÉ PRÁZDNINY!
Zapsala Mgr. Iva Dernerová a Mgr. Jana Rejzková

Pohádka pro páťáky
To bylo tenkrát, když na Základní škole v Černíkovicích hospodařila paní
ředitelka Iva Dernerová. Paní ředitelka měla, mimo milión dalších věcí,
na starost i první třídu. A že to nebyla práce ledajaká... Ale na naši paní
ředitelku si jen tak někdo nepřijde.
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O druhou a třetí třídu s milým úsměvem a laskavým srdcem pečovala
paní učitelka Petra Kudláčková.
Čtvrtou a pátou třídu moudrým a vlídným slovem vedla paní učitelka
Jana Rejzková, a cizím slovem je občas přišla obohatit paní lektorka
Hedvika Myhill.
Ve všech třídách pomáhala andělská paní učitelka Pavla Mňuková a ve
družině vás mohla vybít, nebo vás hudebně naladit paní učitelka Jitka
Jurášková.
Bystrým okem vše zpovzdálí sledovala, vždy uzpívaná a neustále
upatlaná od barev paní učitelka Kristýna Holoubková.
A nad všemi měla rozprostřena svá ochranná křídla naše milá paní
školnice Maruška Šitinová.
Nu, a kde se vzala, tu se vzala v září roku 2015 se na škole
v Černíkovicích vyloupla parta dětí. Školní aktovku ještě tyto děti
neunesly, ale do školy se přesto vydaly.
Patřily mezi ně sličné slečny – velké divadelní talenty – Nikolka
Kerhartová a Nelinka Korábová, i dobrodružná recitátorka a velká
sportovkyně Adélka Šitinová. Na její krocení tepláků budeme ještě
dlouho vzpomínat.
K sličným slečnám patřila i tlupa švarných jinochů – Matěj „Šťovda“
Šťovíček, David „Dave“ Šabata, Adam Jenček, Michal Novotný, Štěpán
Hlavsa a organizačně nadaný Martin Dušek. Byli to chlapci milí. Uměli
fotbal hrát, bazén několikrát přeplavat, na tanečním parketu to
rozbalit, kdejaký počítač, telefon či tablet použít, píseň zapět, divadlo
zahrát i zlatou rybku sem tam ulovit.
Celkově to byla parta veselá a vždy se to uvnitř smálo a chechtalo,
povídalo a klábosilo, ale občas i rozčilovalo a hádalo, prskalo a bublalo...
Ale to všechno už k životu patří.
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A tato parta dětí se bohužel rozhodla, že 30. června roku 2020 svoji
pohádkovou kapitolu na černíkovické škole uzavře. Pětku na vysvědčení
opravdu žádný z nich nechtěl. A tak nám nezbývá než se s touto fajn
partou rozloučit a občas si vzpomenout na jejich milé tvářičky a
upovídané pusinky.
Nebojte, jejich pohádka tímto nekončí... Jejich pohádka tímto nabírá jiný
směr, a začínají se tak psát nové kapitoly. A my budeme doufat, že
cestičku k černíkovické škole nenechají zarůst houštím a přijdou nám
občas kousek ze své nové kapitoly přečíst.
Budeme na ně s láskou vzpomínat!!!
Všichni jejich kamarádi ze Základní školy Černíkovice, Hedvika Myhill

Zprávičky z duhové školky
KUŘÁTKA
Po skončení Covid opatření 25. května 2020 se znovu otevřely dveře mateřské
školy všem dětem jak „Kuřátkům“, tak i „Sovičkám“. Po delší odmlce jsme
nastoupili do rozjetého vlaku zvláštním školním rokem se vší parádou. Hned v pátek
29. 5. 2020 jsme přivítali paní Adamcovou, která děti zavedla svým interaktivním
workshopem do světa včel. Děti se mohly hravou formou seznámit, co včela při své
pilné práci prožívá. Mimo jiné si vyzkoušely oblek včelaře, ochutnávaly med a
vyráběly si svíčku.
Svátek dětí 1. června 2020 jsme oslavili v krásné přírodě Černíkovic hrou
šipkovaná. „Kuřátka“ se od rána těšila na vyznačenou stezku za pokladem, která
vedla zámeckým parkem. Cestou jsme hledali úkoly, které děti s úsměvem na tváři
plnily. Ukrytý poklad, který na zahradě mateřské školy objevily, nenechal jednu pusu
bez odměny. Diplom s vyznamenáním a medaile za odvahu jsme si na závěr úspěšně
ukončené akce se sluncem v zádech rozdali v altánu.
Červen nebyl jen měsícem vydařených akcí, ale také jsme s dětmi oprášili
prach z flétničky a znovu si na ni společně zahráli. Kurzy flétny probíhaly v mateřské
škole v tomto školním roce v úterý jednou za 14 dní. Do zobcových sopránových
fléten se v únoru letošního roku přihlásily 3 předškolačky. Velké sovičky si dokázaly
už zahrát jednoduchá říkadla na tónech Honzík a Amálka. Věřím, že kdyby nám
muzicírování nepřekazila opatření způsobená „Covidem“ naučí se slečny mnohem
více. Mají hudbu v krvi a hraní na flétnu jim šlo zkrátka od ruky. Zobcovou flétnu
pětidírkovou (flétna určená přímo pro malou ruku předškolního věku) navštěvovali 2
chlapci a 4 dívky. Malí flétnisté se stejně jako velcí naučili nástroj správně držet, ale
také na své hudební cestě potkali dva skřítky Flautíka a Červenku, které v našich
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hodinách představují tóny na flétně. Těším se s malými muzikanty a našimi skřítky
na další milé hudební setkávání s flétnou na konci září.
V druhém červnovém týdnu jsme ve třídě Kuřátek přivítali studentku
pedagogické školy Terezu Rykrovou, která nás během své praxe obohatila svými
nápady, ale také dětem vytvořila upomínkový list na rozloučenou s „Kuřátky“, za
který jí děkujeme. Tento list společně s uháčkovanými kuřátky rozzářil dětem úsměv
při slavnostním vyřazení. Akce byla zahájena za doprovodu známé znělky „Pozor
jdou k vám kuřátka“. V letošním školním roce jsme pasovali 11 dětí. Přejeme našim
vyřazeným „Kuřátkům“, ať se jim v nové třídě líbí. Místo nich přivítáme od září 2020
dalších 12 nových dětí, na které se už moc těšíme.
Během celého školního roku se děti obohacovaly průřezem divadelních
vystoupení. Sladkou tečkou na závěr divadelní sezóny bylo skvělé představení
s názvem Pohádka ze ZOO, kterou zahrálo námi a dětmi oblíbené seskupení divadla
JOJO.
Plánovaný tajný výlet s překvapením na rozloučenou se školním rokem nám
překazil silný déšť. Útěchou bylo vychutnané překvapení ve třídě.
Děkujeme všem rodičům za spolupráci a přejeme dětem krásné prázdniny.
Za celý kolektiv třídy Stáňa Kopecká

SOVIČKY
Přiblížil se konec letošního prazvláštního školního roku. Měli jsme v plánu
mnoho akcí pro naše nejmenší svěřence, ale Covid zhatil naše plány.
V době, kdy musela být školka pro děti uzavřena, paní učitelky gruntovaly,
dezinfikovaly, praly, žehlily, vyšívaly značky na lůžkoviny, omývaly hračky a
připravovaly si projekty pro činnosti s dětmi. V červnu jsme se snažily dětem vše
vynahradit.
Dle našeho názoru nejzdařilejší akcí letošního školního roku bylo po letech
obnovené ,,nocování ve školce“ s předškoláky. Naši ,,mazáci“ se sešli 16. 6. v 17.30
vybaveni spacáky, baterkami,
plyšáky, rodinnými fotografiemi
(aby
se
nestýskalo)
a
proviantem
od
hodných
maminek. Sami si připravili
nocleh a přemístili jsme se na
školní zahradu, kde si připravili
hranici (děkujeme hodným
tatínkům za naštípané dříví).
Někteří se přiznali, že si buřtíka
ještě sami nikdy neopékali. Do
setmění jsme si krátili čas
soutěžemi o hodnotné ceny
(skákací cvakací zuby, legrační
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brýle, strašidelné cukrovinky). Děti hádaly, z čeho se line zápach, co to asi nahmataly,
luštily morseovku, stavěly hranici na čas, uzlovaly, zatančily si v rytmu disco ve
vyzdobeném altánku. Ve 22 hodin hádaly strašidelné zvuky linoucí se celou
zahradou. Po zazpívání písničky ,,Mamko, já se bojím“, obdržely za odměnu baterku
a ve dvojicích absolvovaly strašidelnou noční stezku odvahy u lesa za školkou. Na
konci musely podepsat úpis, že už se nebojí. Od školy jsme se společně vydali ke
hřbitovu pozorovat světlušky, ale letos jsme bohužel neměli štěstí. Ve 23 hodin jsme
ještě sledovali přehlídku strašidelných stínů na stropě (draků, pavouků, krokodýlů,
žraloků, vlků, ducháčků ...) Po vší té noční ,,hrůze“ jsme si pustili krásné ukolébavky
a sledovali jsme bublinky v relaxační lampičce. O půlnoci jsme si popřáli dobrou noc
a sladké sny. Žádné noční můry nás naštěstí nenavštívily a ráno jsme společně
posnídali u královské hostiny. Dodatečně děkujeme všem maminkám za bábovky,
muffiny, koláčky a slané šnečky. Děti byly spokojené. Neustále si vyprávěly a
probíraly se dárečky.
Se školním rokem a zejména s našimi zlatými předškoláčky jsme se důstojně
rozloučili na slavnostním vyřazení ve čtvrtek 18.6. Letos opouští naši duhovou
školičku 11 moc šikovných kluků a holčiček. Díky nim jsme my učitelky chodily do
práce s nadšením. Zpívá se: ,,Není nutno, aby bylo přímo veselo...“, ale nám tedy
letos bylo. A smutno nám za nimi určitě bude. A už se i brečelo - dojetím. Naši
miláčci si pro nás připravili milé překvapení. Jako spiklenci se tajně scházeli, složili a
nacvičili si pro nás písničku, nakreslili nám velký plakát, odekorovali nás šerpami a
předali nám krásné
kytice a skleničky. Po
slavnostním
přípitku
rychlými špunty se
brečelo znova. Děti
plakaly, že nechtějí do
školy, že chtějí zůstat
ve školce. Toto přání
jim bohužel splnit
nedokážeme,
ale
přejeme jim, aby se jim
v té opravdové škole
líbilo jako u nás a
hlavně,
aby
jim
vydrželo kamarádství v
jejich prima partě.
Jménem všech mých kolegyň bych chtěla poděkovat všem rodičům za zájem, ochotu,
spolupráci a podporu, za sponzorství i za úsměvy a milá slova. Díky Vám a Vašim
,,sluníčkům“ zase můžeme mít dobrý pocit z odvedené práce. Přejeme Vám všem
pevné zdraví a krásné léto.
Za kolektiv MŠ napsala Olga Klárová
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Z ČINNOSTI SDH
SDH Černíkovice
Tato část roku bývá pro hasiče nejvytíženější.
Letošní rok je vše bohužel trochu jinak a naše činnost
musela být značně omezena. Ochuzeny byly hlavně
děti, pro které bylo plánováno soutěžní odpoledne s
čarodějnicemi a také dětský den. Mrzí nás to o to víc, že
je tento rok pro nás půlkulatým výročím založení sboru,
a měli jsme se tak zhostit i pořádání okrskové soutěže.
Ty však byly i s okresními koly celorepublikově zrušeny
a do krajských kol postoupí vítězové loňského roku.
Po nějakou dobu musel být zrušen i kroužek malých hasičů. Koncem dubna se
však znovu obnovily jejich schůzky, a děti tak mohly trénovat své znalosti a
dovednosti, i když letos nevyvrcholily letním kolem soutěže Plamen.
V červnu se náš výbor mohl již bez omezení scházet, a tak nám nic nebránilo
vrhnout se na plánování výroční schůze k 135 letům od založení sboru. Ke konání
akce jsme nakonec zvolili vydlážděný prostor u obecního úřadu, a bylo tak nutné
zajistit přístřešek proti slunci, či případnému dešti, občerstvení, obsluhu a mnoho
dalších drobností. Schůze se uskutečnila v sobotu 4. 7., a zmíníme se tak o ní v
příštím čtvrtletí.

Rádi bychom všem popřáli krásné léto plné slunečných dnů.
Výbor SDH Černíkovice
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Poděkování
Srdečně děkujeme členům JSDH Černíkovice, kteří nám 18. 6. 2020 a 29. 6.
2020 (v ranních hodinách) pomohli při čerpání vody ze zatopených sklepů.
Jana a Jiří Hovorkovi, Černíkovice 146
SDH Domašín
2/2020
Epidemie koronaviru v jarních měsících nepříznivě ovlivnila také činnost
našeho sboru. Naše hlavní jarní akce, pálení čarodějnic, se tedy nekonala.
Připravenou velkou hromadu roští jsme bez účasti veřejnosti spálili při úklidové
brigádě v neděli 26. 4. odpoledne. Ze stejného důvodu se nekonala okrsková soutěž
na počátku května. Naše činnost tedy spočívala v dalších dvou brigádách, jednou
jsme pracovali na úklidu a údržbě budovy a pergoly, podruhé na údržbě a přípravě
techniky.
Jsme rádi, že všichni naši členové nepříjemné období přečkali a že sbor může
v rámci možností pokračovat v další činnosti. Chtěli bychom se 11. 7. zúčastnit
cvičení spojené s dálkovou dopravou vody v Třebešově. Budou-li okolnosti příznivé,
uspořádáme poslední sobotu v srpnu tradiční akci Rozloučení s prázdninami a létem,
a v září si zasoutěžíme o Třebešovského beránka.
Je naší povinností dát na vědomí, že se v červnu dožil významného životního
jubilea náš dlouholetý člen (55 let), bratr Miroslav Charvát. Mirku, k Tvým
sedmdesátinám Ti přejeme co nejvíce zdraví, štěstí a životního elánu a děkujeme Ti
za obětavou a velmi často odbornou práci pro SDH Domašín.
Závěrem přejeme našim členům a všem spoluobčanům pevné zdraví a dobrou
mysl, abychom případné další možné nesnáze spojené se stále ještě neustupující
epidemií úspěšně překonali.
Výbor SDH Domašín

TJ SOKOL ČERNÍKOVICE
Vážení přátelé fotbalu,
chtěl bych Vás opět po koronavirové přestávce
informovat o dění v našem oddílu.
Jak jste si všimli, hřiště bylo vzorně připraveno na
sezonu, ta se ale pro zrušení soutěží ve všech kategoriích
neuskutečnila. Upravili jsme alespoň okolí, uklidili listí,
částečně zarovnali prostor mezi travnatou plochou a UMT.
Přivezli jsme rovněž hlínu k drobným opravám a chystáme
brigádu k opravám hřiště po krátké sezoně. Rovněž jsme
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opravili poškozené příčky a betony v kabinách - čekají je jen konečné úpravy opravili jsme i betony před bistrem a schody na terasu.
Díky pomoci obecního úřadu jsme zakoupili nový traktor na sekání hřiště, náhradní
se podařilo opravit.
V létě v srpnu připravujeme tréninkový tábor, zúčastní se ho i dívky, je zájem i
ze širokého okolí.
Nyní k jednotlivým týmům. Všichni začali s trénováním, jak to jen bylo ze
zdravotních důvodů možné. Dobře se rozjíždí příprava nejmladších (trenéři Hovorka,
Šmída a Šrámek), předpřípravka se už mimo tréninkové zápasy s úspěchem
zúčastnila turnaje na domácí ploše a rozhodně nezklamala, převážně vyhrávala. Je
schopná už postavit nejméně 2 konkurenceschopné týmy.
Mladší přípravka (trenéři Plašil, Kopecký) jezdila po drobných turnajích a
zápasech v Českém Meziříčí, Kostelci, Solnici a RK - výsledky také slušné.
Starší přípravka (trenér Čihák) jen trénovala, blíží se její spojení se solnickými
stejně starými dětmi a příští rok má v plánu hru v krajském přeboru, takže doma
uvidíte týmy z velkých měst kraje.
Mladší žáci (trenér Dušek ml.) se po náročných trénincích zúčastnili náročného
mezinárodního turnaje Erwina Junkera v Holicích, kde se umístili na velmi dobrém 8.
místě z 16 týmů.
Starší žáci (trenér Cejpek) rovněž zintenzivnili tréninky, bohužel jejich
plánované turnaje v kraji se neuskutečnily pro nepřízeň počasí a záplavy. Zde
vzhledem k malému počtu hráčů bude také souklubí se Solnicí.
A tým (trenér Čermák) se účastní Turnaje senátora Antla, výsledky - výhry s
Voděrady 7:2, Vamberkem 5:4, Rokytnicí 3:1 a prohra 3:2 v Kostelecké Lhotě nás
zřejmě posadí na slušné 2. místo. Posily nejsou zatím žádné, i když jsme v tomto
turnaji zkoušeli některé zajímavé hráče.
Těšíme se na novou sezonu, snad už bez zdravotních komplikací, přejeme si,
aby se nám uzdravili všichni zranění, snažíme se ve všech kategoriích dobře
připravit, abychom dále těšili fanoušky. Děkujeme za přízeň obecnímu úřadu a
sponzorům, trenérům, za pomoc a pochopení všem rodičům a škole. Zveme k nám
všechny děti, které chtějí hrát fotbal, máme perfektní technické i trenérské zázemí.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
MUDr. Josef Stodůlka, člen výboru

MYSLIVECKÝ SPOLEK BĚLÁ ČERNÍKOVICE
Vážení čtenáři černíkovického zpravodaje,
jelikož všichni víme, jak dopadlo jaro v tomto roce, tak té činnosti v našem
mysliveckém spolku nebylo tolik, jak bychom si představovali, přesto se nám
podařilo některé práce dotáhnout do konce. Nejdůležitější bylo uspořádat výroční
členskou schůzi. Vyhlášením nouzového stavu nám nebylo umožněno výroční schůzi
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uspořádat. Též myslivecký den spojený s
chytáním ryb, který byl naplánován na
začátek června, je odložen na červenec, a
tak doufáme, že se uskuteční. Rybníček je
po částečném odbahnění napuštěn a bylo
do něho vypuštěno hodně ryb různého
druhu. Věříme, že se dostaví hodně
dospělých, ale i dětských rybářů. Bylo
upraveno okolí rybníčka, vysázeny vrby a
olše a dodělán příruční sklad krmiva.
Ulovilo se několik divočáků, tři trofejoví
srnci, jedna liška a jezevec. U rybníčka
zahnízdily také divoké kachny, ale bohužel
o hnízda se postarala škodná. Rodí se srnčí
mláďata, a tak majitelé loveckých psů
procházejí louky a různé porosty před
sečením. Srnce a zajíce vyhánějí ven, aby nebyly škody na zvěři tak velké.
Měsíc červen je ve znamení myslivosti a ochrany přírody. Patří k němu mnoho
akcí, které myslivci pořádají na ochranu zvěře a jejího přírodního domova. Tady by si
měl každý uvědomit, že v tomto obtížném období byla příroda a živočichové žijící v
ní, viditelní i neviditelní, otevřená všem lidem. Jinak jsme se nemohli scházet téměř
nikde. Je třeba si toho velice vážit a podle toho se k ní chovat a chránit ji. Nemusí to
dělat pouze skupina myslivců, která má toto poslání, a několik našich přátel, kteří
nám pomáhají. Je důležité nedělat kolem cest nepořádek odhazováním plastů,
plechovek, papíru, nepouštět své psy mimo tyto cesty.
Na rybníčku byly vypuštěny malé kachny, a proto prosíme veřejnost, aby je u
přítoku nerušili. Pokud někdo najde malé zajíčky nebo srnčata, tak se jich prosím
nedotýkejte, rodiče si je najdou a odvedou do bezpečí. Jinak doufáme, že zbytek roku
už bude lepší a bude se nám dařit lépe než dosud.
MS „Bělá“ Černíkovice

ČERNÍKOVICKÉ ŠACHY
Pravidelné šachové přebory Černíkovic, hrané pod
hlavičkou Memoriál Josefa Hanuše, oslavily v letošním roce malé
jubileum. Ve středu 1. 7. byl v Bistru na hřišti za přítomnosti paní
starostky Zdenky Jedlinské slavnostně zakončen jejich již 15.
ročník. Tentokrát sehrání turnaje trvalo dlouhých 8 měsíců – 3
měsíce se nemohlo hrát kvůli epidemii koronaviru. Byla tedy
velká radost z toho, že se všech 8 hráčů po dlouhé době opět
kompletně sešlo.
Pan Pavel Vilímek, který všechny turnaje organizuje a patří
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mu za to veliký dík, přečetl výsledky a pořadí v turnaji a společně s paní starostkou
rozdali ceny hráčům. Paní starostka byla během svého funkčního období přítomna
všem závěrečným ukončením turnajů. Velmi jí děkujeme za přízeň. Poděkování za
ceny touto cestou posíláme obecnímu úřadu, tělovýchovné jednotě a našim
sponzorům.
I když v této soutěži není závěrečné pořadí až tak důležité, přesto i na této
úrovni se o body do tabulky bojuje někdy až zarputile a o partiích se někdy dlouze
diskutuje a zajímavé pozice se rozebírají. Zajímavé je, že 4 hráči již překročili 75 let
věku, takže je vidět, že tato hra je opravdu určena pro všechny generace.
Podle čerstvých informací Pavel Vilímek zkouší domluvit simultánní produkci
s mistrem šachu, panem Petrem Kačírkem z Domašína, tak uvidíme. Závěr
z povedeného středečního podvečera vyzněl tak, že se všichni těší na další ročník
černíkovického přeboru.
František Rydl

Z ČERNÍKOVICKÉ KRONIKY – ROK 1974 - POKRAČOVÁNÍ
V minulém vydání Černíkovického zpravodaje jsme začali vzpomínat na události
z roku 1974. I když jsou pro někoho události staré skoro padesát let téměř pravěkem,
mnoho čtenářů si jistě na události tohoto roku vzpomene… Pojďme se společně ještě
jednou ponořit do vzpomínek na rok 1974 a zalistujme kronikou. Čím začneme na
začátku prázdnin? No, přece…
Černíkovická škola
Ředitelem školy byl Václav Burget. Školu navštěvovalo 34 žáků, z toho 21
chlapců a 13 dívek. V budově došlo k výměně žárovkového osvětlení za zářivkové,
kovová umyvadla byla nahrazena keramickými. Děti dostaly novou promítačku KP-8
na smyčky, dva radiopřijímače, gramofon, diafilmy a nové knihy.
Mnozí čtenáři si třeba vzpomenou, že během školního výletu navštívili ZOO
Dvůr Králové, Ratibořice a Dobrošov.
Určitě výbornou vzpomínkou na tento školní rok je zjištění, že čtyři žáci měli
vyznamenání a že nikdo nepropadl! Tak hurá na prázdniny…
Kadeřnictví, mandl
Poměrně hodně místa v kronice zabírá popis otevření místního kadeřnictví.
Sice bylo otevřeno pouze v sobotu, ale zase již od 6 hodin ráno! A šikovná paní
Zdenka Holoubková pracovala tak dlouho, dokud měla zákazníky.
Vedle této zmíněné služby se podařilo uvést do provozu i elektrický mandl. Při
jeho obsluze si musel poradit každý sám, ale naštěstí všichni zájemci o jeho
využívání prošli instruktážním mikrokursem.
Obě tyto služby kronika hodně chválí a zdůrazňuje, že místní obyvatelé
odpracovali stovky hodin, aby kadeřnictví a mandl mohl být uveden do provozu.
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Kulturní dům
V tomto roce se zároveň černíkovičtí obyvatelé podíleli na závěrečných
úpravách kulturního domu. Aby se vše lesklo, odpracovali zde více než 360 hodin.
Osvětová beseda do nového kulturního domu pozvala v květnu pěvecký sbor
Vlastimil z Litomyšle. Všichni prý očekávali kvalitní vystoupení, ale… Kronika
uvádí, že pěveckému sboru, ale ani orchestru se nedařilo, a tak 80 posluchačů
odcházelo domů velmi zklamaných a rozladěných. Nepomohlo prý ani vysvětlení, že
soubor vznikl teprve nedávno a toto vystoupení bylo jeho první veřejnou zkušeností
před pěveckou soutěží! Všichni ale čekali, že pokud si pozvou někoho z takového
kulturního města, jako je Litomyšl, úspěch musí být zaručen. Inu, i mistr tesař se
někdy utne…
Mgr. Pavlína Školníková

Z DOMAŠÍNSKÉ KRONIKY - ROK 1960
Přečtěte si prosím, čím žila před šedesáti lety obec Domašín, stačí nahlédnout do
kroniky obce.
Tento rok byl převážně mokrý, senoseč byla pro nepříznivé počasí špatná,
protáhla se až do konce července. Sena se špatně sušila, hodně pohnila a celkově byla
špatné jakosti.
Obilní žně byly též špatné, ačkoliv úroda obilí byla velmi dobrá. Pro stálé deště
se sklizeň mokrého obilí protáhla až do září. JZD Domašín zřídilo polní mlat a
mlácení s novou velkou polní mlátičkou pokračovalo přes nepřízeň počasí dosti
rychle. Většina slámy se ukládala do stohu.
Brambor bylo málo, řepy cukrovky zato až 380q z hektaru. Družstvo ji seje asi
na 17 ha. Vypomáhaly brigády z továren, u nás hlavně Orlické strojírny ze Skuhrova
nad Bělou. U ovoce byla úroda nadprůměrná, ale pro nedostatek času zůstalo mnoho
na stromech. Za zmínku stojí, že jablka se trhala ještě v prosinci.
Výroční schůze JZD se konala 9. února, pracovní jednotka vyčíslena na 13,50
Kč. Volilo se nové představenstvo, agronomem je Josef Dusil, zootechnik zůstal
František Hromádko, za předsedu byl zvolen František Hloušek čís. 29, účetní
družstva František Hloušek čís. 32 se vzdal funkce, nahradila ho M. Holoubková.
Připravuje se stavba nového kravína, v srpnu se se stavbou započalo. Stavbu
provádí stavební četa JZD s pomocí Jar. Žida z Lokota.
Významnou událostí se stalo, že se sloučila dosavadní samostatná naše obec
Domašín s obcí Černíkovickou. Samostatnou obcí byl Domašín asi 700 let.
V červnu byly volby do společného národního výboru a za Domašín byli zvoleni:
Josef Dusil, Jar. Tomas, Josef Holub a Jan Harom. Předsedou MNV jest František
Hubálek z Černíkovic, tajemník Josef Švec ze Solnice.
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Požárníci měli valnou hromadu, při vykonaných volbách zůstalo vše při
starém. V červnu pořádala slavnost na oslavu nově postavené zbrojnice, slavnost se
odbývala u Pavlů č. 11 na zahradě, kde byl také taneční parket. Zúčastnily se též
školní děti z Černíkovic a Třebešova vedené svými učitelkami. Sbor jest vybaven
velmi dobře, staré auto vyměnili za novější, lepší s příplatkem 11 000 Kč.
Vodovod byl prodloužen na horní konec vesnice a veden dále do Černíkovic.
Karel Jakubec

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Cyklistický závod – sobota 29. 8. 2020
Petr Stiller ve spolupráci s obcí Černíkovice a
SDH Černíkovice v sobotu 29. srpna pořádají
vytrvalostní cyklistický závod určený pro všechny, co
mají rádi pohyb a srandu. Změřte své síly s kamarády
a najeďte za 12 hodin více kilometrů než oni. Nebo si
vytvořte tým, kde se budete střídat a užijte si báječný
víkend v krásné přírodě. A pokud máte děti, tak je
neváhejte vzít s sebou, se závodem pro ně se taky
počítá. Kdo si nevěří na dvanáctihodinový závod,
bude pro něj připraven závod pouze na 3 kola. Přijet
můžete na kole, koloběžce, handbiku nebo tricyklu.
Občerstvení je samozřejmostí. Trasa je dlouhá cca
12,2 km s převýšením 64 m.
Přihlášky nejpozději do 22. 8. 2020 na tel. čísle 605 262 506 nebo
stiller.petr@gmail.com.
Zájezd do divadla
V sobotu 24. října 2020 se opět vydáme do Prahy,
tentokrát na muzikál Muž se železnou maskou v Divadle
Broadway. Těšit se můžete např. na Josefa Vojtka (Mariana
Vojtka), Petra Koláře (Bohouše Josefa), Jana Kopečného
(Davida Gránského), Bereniku Suchánkovou, Michaelu
Gemrotovou a další. Odjezd z Černíkovice v 8.00 hod.
Přihlášky a více informací v kanceláři OÚ Černíkovice.
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ZUBNÍ POHOTOVOST
ZUBNÍ POHOTOVOST - ROZPIS SLUŽEB
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 13.00
datum
11.07.
12.07.
18.07.
19.07.
25.07.
26.07.
01.08.
02.08.
08.08.
09.08.
15.08.
16.08.
22.08.
23.08.
29.08.
30.08.
05.09.
06.09.
12.09.
13.09.
19.09.
20.09.
26.09.
27.09.
28.09.
03.10.
04.10.
10.10.
11.10.
17.10.
18.10.
24.10.
25.10.
28.10.
31.10.

jméno lék aře
MDDr. Učňová Petra
MUDr. Valešová Pavla
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MDDr. Andělová Jana
MDDr. Borůvková Veronika
MUDr. Handl Jindřich
MDDr. Havlíček Ondřej
MUDr. Loukota Jan
MDDr. Machková Terezie
MDDr. Matoušková Lucie
MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Motyčka Martin
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Podolská Jana
MDDr. Machková Terezie
MUDr. Salamin Akram
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Štulík Richard
MDDr. Učňová Petra
MUDr. Valešová Pavla
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MDDr. Andělová Jana
MDDr. Borůvková Veronika
MUDr. Štulík Richard
MDDr. Havlíček Ondřej
MUDr. Loukota Jan
MDDr. Machková Terezie
MDDr. Matoušková Lucie
MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Motyčka Martin
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Podolská Jana
MDDr. Rýdlová Zuzana
MUDr. Salamin Akram
MUDr. Světlík Filip

adresa ordinace
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí
Jana Pitry 448, Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445 , České Meziříčí
Komenského 127 , Opočno
Jana Pitry 448, Opočno
Kvasinská 129 , Solnice
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Jana Pitry 448, Opočno
Kvasinská 129 , Solnice
Tyršova 515 , Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí
Jana Pitry 448, Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445 , České Meziříčí
Komenského 127 , Opočno
Jana Pitry 448, Opočno
Kvasinská 129 , Solnice
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Tyršova 515 , Opočno
Kvasinská 129 , Solnice
Tyršova 515 , Opočno
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telefon
721 200 244
494 622 114
721 460 150
731 980 112
494 622 114
494 531 955
734 324 600
494 621 665
731 980 112
602 152 873
494 323 152
775 224 093
721 200 244
494 371 783
731 980 112
773 766 699
777 667 353
494 515 693
721 200 244
494 622 114
721 460 150
731 980 112
494 622 114
494 515 693
734 324 600
494 621 665
731 980 112
602 152 873
494 323 152
775 224 093
721 200 244
494 371 783
777 667 353
773 766 699
777 667 353

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

ČERNÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ - vydává obec Černíkovice.
Náklad – 310 výtisků.
Tisk: Studio eMD, s.r.o. Rychnov nad Kněžnou, www.emd.cz
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