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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významné životní jubileum ve třetím čtvrtletí roku 2020 oslavili tito naši
spoluobčané:
50 let
HOVORKA Martin
ZAHRADNÍK Karel

Černíkovice
Domašín

55 let
HEJČL Petr

Černíkovice

60 let
MARTINEC Luboš

Černíkovice

65 let
JANEČEK Petr
KOBLÁSA Milan
KOPECKÁ Zdeňka

Černíkovice
Černíkovice
Černíkovice

70 let
DANDOVÁ Eva
FRAŇOVÁ Marie
FORTELKA Jiří
HOVORKOVÁ Eliška
KOPECKÁ Helena
LOCKEROVÁ Margita
TOMAS Ladislav

Domašín
Černíkovice
Domašín
Domašín
Černíkovice
Černíkovice
Černíkovice

75 let
HOVORKA Josef
KLÁR Ladislav
ŠIMERDOVÁ Marie

Domašín
Černíkovice
Domašín

80 let
PAVEL František

Domašín

82 let
MICHALIČKOVÁ Alena
POHANKOVÁ Miloslava

Černíkovice
Černíkovice

85 let
KOPECKÝ Vlastimil
PAVEL Josef

Černíkovice
Černíkovice
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86 let
ŠMÍDOVÁ Anna

Domašín

87 let
ČERNÝ František
HANUŠ Stanislav

Domašín
Černíkovice

90 let
HOLUB Josef

Domašín

99 let
KULHÁNEK Miloslav

Domašín

K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme pevné zdraví, spokojenost a osobní
pohodu.
Vítáme nové občánky naší obce:
NOVÁK Jakub
ŠESTÁKOVÁ Valentýna
HEJL Mikuláš
HOLOUBEK Jakub

Domašín
Černíkovice
Černíkovice
Černíkovice

červenec 2020
červenec 2020
srpen 2020
září 2020

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

USNESENÍ Č. 14
z veřejného jednání OZ, konaného ve čtvrtek 23. července 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. 6. 2020.
4. Jmenování nového zastupitele od 1. 6. 2020.
5. Sdělení o neposkytnutí dotace z POV Královéhradeckého kraje 20POVU1.
6. Sdělení o poskytnutí dotace z MF na základě výzvy VPS-228-2-2020 na
investiční akci „Černíkovice – výstavby nové základní školy“.
3

7. Průzkum trhu –Technický dozor investora a koordinátora bezpečnosti práce a
ochrany zdraví při práci na staveništi na akci „Černíkovice-výstavba nové
základní školy“.
8. Výsledek zadávacího řízení s názvem „Černíkovice-výstavba nové základní
školy“.
9. Žádost o změnu ÚP obce Černíkovice.
II. Schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 4
2. A) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby číslo IV-12-2020951/VB/02 s názvem Černíkovice, p. č. 3182/2, lokalita
8 RD-kNN. Zastupitelstvo nesouhlasí s jednorázovou odměnou ve výši 1.000,Kč za omezení vlastnického práva a požaduje částku schválenou us5/II schvaluje
bod č. 2, tj. 180,- Kč za bm a pověřuje starostku podpisem.
B) Dohodu o podmínkách postoupení práva a povinností z investorství a dalším
postupu při výstavbě a uvádění do provozu níže jmenovaného energetického díla
s názvem „Černíkovice, p. č. 3182/2, lokalita 8 RD-kNN, číslo stavby IV-122020951 a pověřuje starostku podpisem.
3. Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.
20ZPD10-0040 „Oplocenky obec Černíkovice“ a pověřuje starostku podpisem.
4. Smlouvu o výpůjčce č. 9/50/20/0168/Ho/N s Královéhradeckým krajem,
Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové na pozemky p. č. 441/17, 441/1,
3021 a 3025 zapsaných na LV č. 141 pro stavbu „Chodník podél komunikace
III/3205“ a pověřuje starostku podpisem.
5. Pozastavení investičních akcí pro rok 2020 z rozpočtu obce s výjimkou
Záhumna II. a výstavby nové základní školy.
6. Podání Žádosti o byt v Domě se stálou pečovatelskou službou v Rychnově nad
Kněžnou paní Františce Hubálkové, Černíkovice 108 s tím, že jednorázový
poplatek za přijetí do DPS bude hradit žadatel (rodina žadatele) dle vyjádření
schváleného zastupitelstvem obce na žádosti.
7. Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě číslo 20_SOBS01_4121679151 a číslo
20_SOBS01_4121679154 s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín
– Podmokly, investiční akce „Černíkovice – výstavba nové základní školy“ a
pověřuje starostku podpisem smluv.
IV. Ukládá starostce
1. Připravit podklady pro prodej části pozemku p. č. 1136/11 k. ú. Černíkovice.
V. Zamítá
1. Žádost o odkup pozemku p. č. 1136/12 (veřejné břemeno).
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta
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USNESENÍ Č. 15
z veřejného jednání OZ, konaného ve čtvrtek 30.července 2020 v prostorách OÚ
Černíkovice.
Zastupitelstvo Obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:
1. Složení slibu nového člena zastupitelstva-p. Václava Duška.
2. Kontrolu usnesení z minulého jednání.
3. Nového člena kontrolního výboru-p. Ing. Emila Peteru.
II. Schvaluje:
1. Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby „Černíkovice-Výstavba nové
základní školy“ a vítěznou nabídku uchazeče MARHOLD a.s., Motoristů 24,
530 06 Pardubice s jeho nabídkovou cenou ve výši 32.613.011,27 Kč včetně
DPH.
2. Smlouvu o dílo na akci s názvem „Černíkovice – Výstavba nové základní
školy“ s firmou MARHOLD, a.s., Motoristů 24, 530 06 Pardubice a pověřuje
starostku podpisem.
3. Smlouvu příkazní o obstarání záležitostí investora na výkon TDI a BOZP na akci
s názvem „Černíkovice – Výstavba nové základní školy“ s firmou TURKE CZ
s.r.o., Vortová 37, 539 61 Vortová a pověřuje starostku podpisem.
4. Smlouvu o výkonu autorského dozoru na akci „Černíkovice-Výstavba nové
základní školy“ s firmou Stapring, s.r.o., Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou a pověřuje starostku podpisem.
III. Ukládá
1. Prověření žádosti na odkup pozemku 1136/12.
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta

USNESENÍ Č. 16
z veřejného jednání OZ, konaného ve čtvrtek 1. října 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. 9. 2020
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4. Rozpočtové opatření č. 5
5. Informace o navýšení příspěvku MAS Sdružení SPLAV, z. s. se sídlem Skuhrov
nad Bělou 84.
6. Zprávu Povodí Labe o prohlídce vodního toku Bělá
7. Smlouvu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku Mikroregionu
Rychnovsko.
II. Schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 6
2. Smlouvu číslo: Z_S14_12_8120076640 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
distribučního zařízení k dodávce elektrické energie s firmou ČEZ Distribuce,
a.s. Teplická 874/8, Děčín-Podmokly - (nová základní škola) a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
3. A) Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IP-12-2010990/VB/1,
Černíkovice, Domašín, p.č. 148/1- příp. kNN, zastupitelstvo souhlasí
s jednorázovou odměnou ve výši 1.980,- Kč za omezení vlastnického práva a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
B) Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-201887/VB/01,
Černíkovice, Domašín, p. č. 293/3-knn, zastupitelstvo souhlasí s jednorázovou
odměnou ve výši 19.800,-Kč za omezení vlastnického práva a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
4. Žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Klubu důchodců při
Městském úřadu v Solnici dle přílohy č. 5/us16.
5. Žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce pro ZO ČSV, z. s., Solnice,
z. s., Pferda v Rychnově nad Kněžnou, Domácímu Hospici Setkání, o.p.s.
Rychnov nad Kněžnou, z. s., Centrum Orion Dlouhá Ves 116 a Agentura domácí
péče - Penzion Bella v Českém Meziříčí, výše příspěvků viz. příloha č. 5/us16,
pověřuje starostku podpisem darovacích smluv.
6.
A) Zprávu o uplatňování územního plánu Černíkovice za období 11/201504/2020, která tvoří přílohu č. 6 tohoto usnesení, příslušné podle § 6 odst.5
písm. e) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), za použití § 55 odst. 1 stav. zákona.
B) Pořízení Změny č.2 územního plánu Černíkovice příslušné podle § 6 odst. 5
písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a
schvaluje pořízení změny územního plánu s prvky regulačního plánu ve
smyslu §43 odst. 3 novely stavebního zákona (SZ s platností od 1. 1. 2018).
C) Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání
změny (tj. Pokyny pro zpracování návrhu změny č. 2 ÚP Černíkovice), které
jsou součástí Zprávy o uplatňování územního plánu Černíkovice (bod 6A),
příslušné podle §6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
D) „Určeným zastupitelem“ pro pořízení změny ÚP starostku obce paní Zdenku
Jedlinskou.
E) Podání žádosti obce o pořízení Změny č.2 ÚP Černíkovice podle § 6 odst. 6)
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písm. b) stavebního zákona, a uplatnění této žádosti v souladu s §6 odst. 1)
písm. c) stavebního zákona u příslušného úřadu územního plánování.
7. Žádost JCH rallye team, z. s., Semechnice 38, 518 01 Dobruška o Povolení
zvláštního užívání místní komunikace k uspořádání II. ročníku Podorlické Rally
(14. - 15. 5. 2021).
8. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu DSO Mikroregion
Rychnovsko číslo VPS/2/2020 – Zlepšení kvality života občanů – autobusová
zastávka a pověřuje starostku podpisem.
9. Nabídku na podpis Rámcové smlouvy s firmou DSK stavebniny s.r.o.,
Pardubická 59, Opatovice nad Labem a pověřuje starostku podpisem.
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta

ZPRÁVA STAROSTKY OBCE
Vážení spoluobčané,
již tradičně bych v podzimním čísle našeho
zpravodaje svoji zprávu začala takto….... Teplý konec léta
je za námi, většině z nás tak skončily odpočinkové dny a
dětem začal nový školní rok. Všem školákům a zvlášť
prvňáčkům přeji šťastné vykročení do školy, hodně
úspěchů, radosti z poznávání a spoustu bezvadných
kamarádů… Bohužel musím napsat máme tu opět nouzový stav, právě probíhá druhá
„koronavirová“ vlna a s tím spojené výrazné omezení veřejného života.
Dopad letošní koronavirové krize se na hospodaření naší obce začal projevovat
od měsíce května a nyní po několika měsících již víme, že v pokladně obce bude
chybět, ve srovnání s rokem 2019, 2,1 mil. Kč. Zastupitelstvo na svém jednání 23.
července 2020 schválilo upravený rozpočet a s tím i pozastavení investičních akcí pro
rok 2020 z rozpočtu obce. Výjimkou je pokračování v přípravě ZTV Záhumna II. a
výstavba nové základní školy.
V průběhu prázdnin byly provedeny drobné opravy ve školní jídelně a na
zahradě mateřské školy. V současné době je dokončeno rozšíření veřejného osvětlení
na místním hřbitově. Před prodejnou potravin došlo k revitalizaci – nové výsadbě již
zdevastované zeleně (z důvodu nepochopitelného parkování osobních vozidel).
Nedávno proběhla opravu mostu u Vilímkových, bylo nutné očistit zkorodované
ocelové tyče ztužidel a ošetřit je nátěrem. Dále proběhla oprava uvolněného a
vypadaného kamenného řádkového zdiva opěrných pilířů, včetně popraskaného
spárování. K bezohlednosti některých našich občanů z důvodu uzavření mostu na
nezbytně nutnou dobu se raději vyjadřovat nebudu.
V srpnu jsme podali Žádost o poskytnutí podpory z dotačního programu DSO
Mikroregion Rychnovsko na zlepšení kvality života občanů – autobusová zastávka
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NINA u Vašátkových. Celkové náklady byly 63.888,- Kč vč. DPH a dotaci jsme
obdrželi ve výši 42% tj. 27.360,- Kč. Veřejnoprávní smlouva byla zastupitelstvem
schválena 1. října 2020.
„Horkým“ tématem mezi občany je výstavba nové základní školy. V minulém
zpravodaji jsem Vás informovala o získání dotace na její výstavbu ve výši 20 mil. Kč
od Ministerstva financí ČR. Na základě výběrového řízení schválilo zastupitelstvo
obce zhotovitele na realizaci stavby „Černíkovice-Výstavba nové základní školy“
firmu MARHOLD, a.s., Pardubice. Nabídková cena ve výši 32.613.011,27 Kč, včetně
DPH. Realizace je plánována srpen 2020 až srpen 2021. O tom, jak stavba pokračuje,
se může každý přesvědčit sám.
Všichni víte, že z důvodu „opatrnosti“ v dnešní době obec všechny plánované
akce pro veřejnost pro tento rok zrušila (jarní zájezd do divadla, čarodějnice, Noční
Glóriák, Setkání seniorů) podpořili jsme pouze akci pořádanou organizací KOLOFUN,
z. s., a to cyklistický závod Černíkovická 12h.
Obdiv proto patří členům SDH Domašín za uspořádání akce pro veřejnost, a to
Loučení s prázdninami a létem, prostě tradice se mají dodržovat a opečovávat i
v dobách nepříznivých a nejistých … Děkujeme.
Závěrem vám všem přeji příjemné barevné podzimní dny a přeji nám všem,
abychom ve zdraví přežili období, ve kterém se nyní nacházíme.
Ze zprávy Povodí Labe…..
Dne 24. 9. 2020 byla uskutečněna prohlídka vodního toku Bělé za účasti správce
toku a orgánů ochrany přírody. Hlavním předmětem byla kontrola břehového porostu
pro plánovanou zdravotní probírku. Současně si Vás dovolujeme upozornit, že na
břehové hraně vodního toku sousedících pozemků se nachází několik černých
skládek, převážně zahradního odpadu a stavební suti. Občanům je přitom k dispozici
kontejner na bioodpad, kousek od tohoto místa… A suť? Tolik výňatek ze zprávy.
Myslím si, že ti, co černé skládky na břehu řeky vytvářejí, jistě vědí, „o kom je ve
zprávě řeč“. Dle mého názoru se do řešení situace zapojí i výše zmíněný odbor ochrany
přírody.
Veřejné prostranství
Ráda bych opět touto cestou chtěla ještě poděkovat občanům, kteří
se obětavě starají o veřejné prostranství před svými nemovitostmi. Vždyť
domov nezačíná překročením prahu svého domu, ale je součástí celého
širšího okolí v obci.
Zdenka Jedlinská, starostka

8

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Volby do zastupitelstva královéhradeckého kraje
Ve dnech 2. a 3. října 2020 se konaly volby do zastupitelstva Královéhradeckého
kraje a po 6 letech i volby do Senátu Parlamentu ČR (II. kolo 9. a 10. 10. 2020). Zde
jsou výsledky za naši obec.
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

594

247

41,58

247

239

96,76

Kandidátní listina
číslo

Platné hlasy

název

celkem

v%

4

Koalice ČSSD, Zelení

36

15,06

5

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

2

0,83

16

Svoboda a př. demokracie (SPD)

12

5,02

19

Česká pirátská strana

31

12,97

32

Koalice KDU-ČSL, VPM, Nestran.

16

6,69

47

Koalice TOP 09, HDK, LES

8

3,34

50

ANO 2011

52

21,75

63

Komunistická str.Čech a Moravy

11

4,60

67

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

0

0,00

70

Trikolóra hnutí občanů

10

4,18

73

Koalice ODS, STAN, VČ

59

24,68

2

0,83

82

ROZUMNÍ - Petr Hannig

Volby do Senátu
Voliči
v seznamu
593

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

242

40,81

237

229

96,62

Kandidát
čísl
o

příjmení, jméno, tituly

Navrhující
strana
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Politická
příslušnost

1. kolo
Počet
hlasů

%
hlasů

2. kolo
Počet
%
hlasů hlasů

1

Matoušek Jiří Mgr. MPA

Trikolóra

Trikolóra

13

5,67

2

Lukášek Josef PaedDr.

KSČM

KSČM

11

4,80

3

Chudoba Drahoslav

NK

BEZPP

17

7,42

4

Mencl František brig. gen. Ing.

ČSSD

BEZPP

8

3,49

+5

Grulich Jan Mgr.

TOP 09

TOP 09

44

19,21

81

62,30

+6

Antl Miroslav JUDr.

ZA OBČANY

ZA OBČANY

50

21,83

49

37,69

7

Drejslová Jana Mgr.

ODS

BEZPP

76

33,18

8

Lesenská Vladimíra Ing.

SPD

BEZPP

10

4,36

Ořezání stromů
Nastává období vegetačního klidu, proto připomínám vlastníkům dřevin,
pokud jejich větve stromů či keřů zasahují do komunikací, aby provedli
jejich ořez tak, aby nedocházelo k poškození aut, např. svozce odpadů,
zimní údržby či jiných vozidel. I spadané ovoce na chodnících není pro
chodce nic příjemného, proto žádám o úklid a očištění obecního majetku.

COVID
Co se týká materiálové připravenosti
na dnes již všudypřítomnou druhou vlnu,
vás musíme všechny ubezpečit, že jsme nic
nepodcenili a doplnili zásoby ochranných
pomůcek. Jsme opět připraveni pomoci vám
zvládnout druhou vlnu. Na obecním úřadě
je možnost vyzvednutí jednorázových
roušek (v omezeném počtu) a dezinfekcí jak
na ruce, tak na povrchy.
PSI…
V poslední době je v naší obci velkým nešvarem to, že psi po obci
chodí na volno, bez vodítka i bez košíku. Prosíme o trochu ohleduplnosti
vůči ostatním, ať se nestane nějaké neštěstí! Vždyť míst, kde se může
pejsek volně proběhnout, je kolem obce víc než dost.
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Posezení seniorů
Rozhodli jsme se, že letos nebudeme pořádat další ročník tradičního posezení
seniorů. Současná epidemiologická situace není dobrá, senioři jsou největší rizikovou
skupinou a my je nechceme ohrozit. Nejspíše by nám ani vládní nařízení a opatření
nedovolila posezení uskutečnit. Budeme se těšit na setkání v lepších časech .
Mikuláš, čert a anděl
I letos se můžete těšit na návštěvu Mikuláše, čertů a
anděla v obci Černíkovice. V případě, že máte zájem o
návštěvu v sobotu 5. prosince 2020, neváhejte nás kontaktovat
na e-mail andel.cernikovice@seznam.cz, na tel. čísle
606 768 252 nebo osobně v kanceláři Obecního úřadu
Černíkovice. Akce může být případně zrušena z důvodu
koronaviru a vládních nařízení.
Úplná uzavírka komunikace
V termínu od 23. 10. do 31. 10. 2020 je na týden plánovaná úplná uzavírka
komunikace III/320 5 mezi Černíkovicemi a místní částí Domašínem. Auta a autobusy
budou jezdit po objízdné trase přes Třebešov (viz. mapa). Zastávka u kapličky bude
obsloužena bez omezení, zastávka Černíkovice-Domašín ve směru Solnice také. Avšak
zastávka Černíkovice-Domašín ve směru Černíkovice bude po dobu uzavírky
přemístěna k hasičárně v Domašíně. Děkujeme za pochopení.

Zdenka Jedlinská, Bc. Klára Stillerová
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Voda, kterou pijete
Nedostatek pitné vody ve studních, její mizerná kvalita a
soustavné zdravotní potíže obyvatel dohnaly naše předky
k rozhodnutí nahradit obecní studny veřejnými vodovody
z kvalitních vodních zdrojů.
V našem snažení bylo důležité datum 13. 10. 1946. Toho dne
Solnický magistrát spolu s okolními obcemi založil svazek obcí
s názvem „Vodovodní svaz Císařská studánka“. To byl zásadní
krok pro záměr přivést pitnou vodu do každé chalupy v širokém
okolí. Zdrojem kvalitní pitné vody byla Císařská studánka v lese Vrchoviště u Ještětic.
Velkým propagátorem této myšlenky a jedním z hlavních iniciátorů byl MUDr.
Bohumil Soulek, obvodní lékař v Solnici. Na jeho počest je voda z Císařské studánky
zvána Bohumilkou.
Co naprší v podhůří Orlických hor, to časem vypijeme. Dešťová voda prosakuje
do spodních vrstev půdy, prochází přes štěrkové a pískové sedimenty a vyvěrá
v prameništi zvaném Císařská studánka. Zde se nachází studna, kde se zachytává vývěr
původní pravěké studánky, a dále tři nové hlubinné vrty. Z prameniště je voda čerpána
do centrálního vodojemu nad Solnici a odtud rozváděna vodovodní sítí v délce 112 km
ke spotřebitelům. Z centrálního vodojemu jsou zásobovány dva podřízené vodojemy,
na Hraštici a v Bílém Újezdě, pro zásobování obyvatel v horních tlakových pásmech.
Na skupinový vodovod je připojena Solnice, Ještětice, Kvasiny, Skuhrov nad Bělou,
Brocná, Debřece, Hraštice, Rybníčky, Svinná, Bilý Újezd, Masty, Hroška,
Černíkovice, Domašín, Lično, Třebešov, Libel, Synkov, Slemeno, Jedlina, Lipovka,
Litohrady, Lokot a část Rychnova nad Kněžnou.
V roce 2019 bylo čerpáno 585 666 m3 pitné vody pro cca 10 000 obyvatel a
nespočet ostatních odběratelů. Celkově úředně povolený roční odběr podzemní vody
činí 1 585 000 m3. Čerpaná voda neprochází žádnou úpravou krom dávkování chlóru.
Ten zabezpečuje nezávadnost vody i v nejvzdálenější odběratelské přípojce.
Cena vodného pro rok 2020 činí 40,60 Kč a není předpoklad, že by se v příštích
několika letech navyšovala.
Vlastníkem vodovodních řadů, čerpacích stanic, vodojemů, čerpací a měřící
techniky jsou obce, potažmo svazek obcí - Vodovodní svaz Císařská studánka.
Nejvyšším orgánem svazku je Výbor svazku, kde mají odpovídající zastoupení
všechny obce ve svazku. Odborným provozovatelem je firma Aquaservis, a.s., se
sídlem v Rychnově nad Kněžnou, kterou obce a svazky ovládají prostřednictvím
valných hromad a dozorčích rad.
Prioritou Vodovodního svazu Císařská studánka je dokončit modernizaci
prameniště. Dosud byly revitalizovány dva vrty. Byly nově vystrojeny moderní čerpací
a ovládací technikou a zastřešeny. Položili jsme k nim nové výtlačné řady, nové silové,
ovládací a přenosové kabely. Opravili jsme budovu hlavní čerpací stanice, vyměnili
okna, provedli novou elektroinstalaci, vybavili novým hlavním rozvaděčem, přípojkou
pro náhradní zdroj a zrekonstruovali chlorovnu. Celý areál byl nově oplocen a opatřen
novou vstupní branou.
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Zbývá revitalizace posledního vrtu, včetně jeho nového vystrojení a zastřešení.
V hlavní čerpací stanici zbývá výměna původního potrubí v armaturní komoře a
drobnější opravy. Hodláme také celoročně změřit, kolik pitné vody „bez užitku“ odtéká
z prameniště.
V letošním roce, roce vodovodní hojnosti, se zdá naše snaha o prameniště jako
přehnaná. Co moje paměť sahá, nepamatuji takový přebytek vody odcházející
z prameniště jako v letošním červnu a červenci. V červnu bylo i největší množství
srážek od roku 1961. Bude-li to tak i v příštích letech, můžeme se jako vodohospodáři
radovat. V opačném případě ale chceme být připraveni.
Vodovodní svaz Císařská studánka
Daněk Mirek, předseda svazku obcí

Chcete-li se o vodě a historii vodárenství v našem okolí dozvědět víc, můžete si
zakoupit knížku „Voda pro život“, kterou v roce 2016 vydal Vodovodní svaz Císařská
studánka. Kniha je k dostání na Městském úřadě v Solnici za prodejní cenu 220 Kč. Na
dobírku si ji můžete objednat na mailové adrese vscs.solnice@seznam.cz nebo
telefonicky na čísle 602 348 674 za cenu prodejní + balné a poštovné.

PRVNÍ POMOC
V minulém zpravodaji jsme přinesli poslední informace z oblasti ochrany
obyvatelstva a nyní se budeme zabývat první pomocí.
1. ZÁKLADNÍ NEODKLADNÁ RESUSCITACE PRO LAIKY
▪ DBEJTE NA VAŠE BEZPEČÍ
▪ NEREAGUJE? Hlasitě oslovte postiženého, zatřeste mu např. ramenem - BEZ
REAKCE
▪ NEDÝCHÁ NORMÁLNĚ? ZAKLOŇTE HLAVU hrudník se nezvedá nebo se jen lapavě nadechuje
▪ VOLEJTE 155 ZÁCHRANNOU SLUŽBU – sdělte
• KDE se nacházíte,
• CO se stalo a
• KDO volá.
• Použijte HLASITÝ ODPOSLECH na vašem telefonu, operátor zůstává
celou dobu v kontaktu – postupujte podle pokynů operátora!
▪ OTOČTE POSTIŽENÉHO NA ZÁDA A RESUSCITUJTE!
▪ STLAČUJTE HRUDNÍK v poměru 30 : 2 VDECHY - – propnutýma rukama
stlačujte střed hrudní kosti do 1/3 výšky hrudníku, 100–120/minutu
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▪ 2 VDECHY – nedýchejte, pokud to neumíte, nebo vás to ohrožuje

▪ Automatický externí defibrilátor (AED) - pokud je v blízkosti, použijte ho!
• Postupujte podle pokynů!
• Nepřestávejte stlačovat hrudník!
▪ Pokračujte v resuscitaci
stlačování hrudníku VČAS!

–

zahajte

▪ Pokud nedýcháte – NEPŘERUŠUJTE
STLAČOVÁNÍ HRUDNÍKU do příjezdu
záchranné služby.
▪ Masáž ukončete v případě, že se postižený začne probírat, reagovat nebo jste-li
vyčerpaní.
2. PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU POPÁLENÍM NEBO OPAŘENÍM
Popáleninová poranění vznikají působením ohně, šlehajících plamenů,
opařením, kontaktem s horkým předmětem, kontaktem s chemickou látkou (kyselina,
louh) nebo jejím vdechnutím, popáleniny elektrickým proudem, při vdechnutí kouře,
dýmu.
Rozsah popálenin je od zarudnutí, tvorby puchýřů, příškvary, hnědá až
zuhelnatělá kůže. Rozsah počítáme v % – pravidlo dlaň odpovídá 1%.
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První pomoc
1. UHASTE oheň, zabraňte dalšímu působení tepla, volejte lékařskou pomoc 155.
2. ODSTRAŇTE oděv, příškvary nestrhávejte, na volném okraji oděv odstřihněte,
co nejméně se dotýkejte postižené plochy, odstraňte zaškrcující části oděvu i
hodinky, náramky atd.

3. CHLAĎTE účinně pokožku pod tekoucí vodou pouze zasaženou plochu, ne
silným proudem, do ústupu bolesti (ne déle než 30 min).

4. Puchýře nikdy NEPROPICHUJTE, ránu nezasypávejte ani nemažte.
5. OŠETŘETE popálenou část těla zabalením do
sterilního obvazu, popř. přežehleným kapesníkem,
šátkem a volně převažte.
6. Použijte protišoková opatření – uložte postiženého na
suché rovné místo, kontrolujte vědomí a vyčkejte
příjezdu ZZS.
7. Pokud postižený nereaguje a nedýchá – RESUSCITUJTE!
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3. PRVNÍ POMOC PŘI OTRAVĚ OXIDEM UHELNATÝM, NADÝCHÁNÍ
KOUŘEM
Otrava oxidem uhelnatým
V případě, že se nadýcháte velkého množství plynu, hrozí vám v
nejhorším případě i smrt. Pokud se někdo ve vašem okolí nadýchá
oxidu uhelnatého, měli byste vědět alespoň základní zásady, jak
provést první pomoc před tím, než dorazí záchranná služba.
CO – oxid uhelnatý – bezbarvý plyn bez zápachu, vzniká
nedokonalým spalováním.
PŘÍZNAKY – bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, cihlově červená barva kůže, závratě,
poruchy vidění, zrychlený puls, zrychlený dech, často přechod až do bezvědomí, až
smrt.

Otrava kouřem
PŘÍZNAKY – dráždění ke kašli, nucení k dávení,
narůstající dušnost, zrychlený puls, pokles krevního tlaku, vznik
šoku.
▪ DBEJTE NA VLASTNÍ BEZPEČNOST – chraňte si své
dýchací cesty – dýchejte přes kapesník, pokud možno
navlhčený.
▪ TECHNICKÁ PRVNÍ POMOC – VYPROSTĚTE
POSTIŽENÉHO, zamezte dalšímu působení plynu na organismus, odvětrejte
místnost, auto apod., dopravte postiženého z dosahu plynu. OPUSŤTE
PROSTOR!
▪ ZAJISTĚTE DOSTAT EČNÝ PŘÍSUN ČERSTVÉHO
VZDUCHU - otevřete okna
▪ VOLEJTE 155 - sledujte základní životní funkce – vědomí,
dýchání
▪ Pokud postižený nereaguje a nedýchá - RESUSCITUJTE!
Zdroj: Příručka pro občany
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ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ ČERNÍKOVICE
Na kopečku škola stojí,
chodíme tam rádi do ní!
Penál, tužka, svačina,
učení nám začíná!
Psaní, čtení, počítání,
tělocvik a malování
to je všechno, co nás baví,
také klavír už nás zdraví.
Holky, kluci jsme zas spolu!
Letos užijem si školu!
Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 se konalo 1. září 2020 v 8.00 hodin
v I. třídě základní školy. Do školy nastoupilo 49 žáků: 8 + 14 + 9 + 5 + 13. Mateřskou
školu navštěvuje 51 dětí.
Naši prvňáčci:
1. Kašparová Adéla
2. Bobišová Julie
3. Frimlová Vanesa
4. Menčík Michal
5. Heroutová Denisa
6. Štěpán Šimon
7. Jebavý Dominik
8. Cvejn Jan
Pedagogický sbor v ZŠ a MŠ:
Ředitelka Iva Dernerová vyučuje 1. a 3. ročník, paní učitelka Kudláčková 2.
ročník, paní učitelka Rejzková má 4. a 5. třídu. Anglický jazyk zde učí paní Hedvika
Myhill. Vychovatelkou školní družiny je Jitka Jurášková. Ve škole pracuje i školní
asistent, který je hrazený z projektu Šablony II., a je jím Pavla Mňuková.
Ve školce je vedoucí učitelkou Olga Klárová. Další učitelky: Hana Pohlová,
Stanislava Kopecká a Pavlína Patzenhauer. Paní Pavla Bohatá nastoupila na místo
školního asistenta.
Jména ostatních zaměstnanců najdete na webových stránkách školy:
zsms.cernikovice.webz.cz
Projekty školy:
Projekt EU Šablony I. byl ukončen k 31. 8. 2019.
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Naše ZŠ a MŠ se od 1. 9. 2019 zapojila do projektu „Šablony pro MŠ a ZŠ II“
a získala dotaci na projekt s názvem „ZŠ a MŠ Černíkovice – Šablony II“, s reg. č.
„CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00012661“ v hodnotě 969 697,00 Kč.
Ve školním roce 2019/2020 a 2020/2021 budou realizovány tyto aktivity:
1. Školní asistent – personální podpora MŠ a ZŠ
2. Čtenářský klub pro žáky ZŠ
3. Projektový den ve škole
4. Projektový den mimo školu
5. Komunitně osvětová setkání
STAVBA NOVÉ ŠKOLY
Naše škola byla postavena v roce 1848. V budově se nachází škola a fara. Je to
stará kamenná stavba, která už nevyhovuje současným požadavkům. Mezi hlavní
problémy stavby patří chybějící bezbariérový přístup, nevyhovuje denní osvětlení,
zdivo je vlhké, staré dřevěné stropy nevyhovují z hlediska statiky, budova má staticky
nevyhovující krov a azbestové šablony na střeše, chybí tepelná izolace podlah a stěn.
Paní starostka spolu se zastupitelstvem dlouho uvažovali o možnosti opravy
staré budovy, ale nakonec se společně rozhodli pro výstavbu nové základní školy a
tělocvičny včetně potřebného příslušenství, a to ve standardu pasivní budovy. I proto,
že provozní náklady budou daleko nižší, a to při vyšším užitném komfortu. Navíc je
možné provádět stavbu po jednotlivých etapách bez přerušení provozu stávající
základní školy. Projekt bude spolufinancován Ministerstvem financí ČR a obcí.
V nové budově nalezneme: 3 třídy, PC učebnu, kabinet, sborovnu a ředitelnu,
školní družinu, šatnu pro děti a učitele, učebnu pro výtvarnou činnost, příslušná
sociální zařízení pro děti a učitele, úklidovou místnost, technickou místnost a později i
tělocvičnu, která bude využita jak ZŠ, tak aktivitami občanů.
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Pandemie onemocnění COVID-19
I v novém školním roce se budeme muset vypořádávat s probíhající pandemií
Covid-19. Moc si přejeme, aby byl provoz školy zajištěn v maximálním možném
rozsahu a aby epidemiologická situace co nejméně ovlivňovala vzdělávání našich dětí.
Proto dodržujeme všechna hygienická nařízení a byli jsme nuceni zrušit plánované
akce. V září jsme stihli jen jednu.
3D promítání ve škole očima našich žáků
Dne 15. 9. 2020 v naší škole proběhlo 3D promítání. Po příjemné loňské
zkušenosti s filmem o podmořském světě jsme letos objednali film o dinosaurech.
Přestože jde o naučné programy, děti filmům rozuměly a díky neokoukanému zážitku
si i hodně zapamatovaly.
Svoje poznatky žáci 4. a 5. ročníku zpracovali ve slohovém cvičení a výtvarné
výchově. Krátké ukázky z vyprávění dětí si můžete přečíst i vy.
„Byl jsem na promítání 3D. Moc mě to bavilo, a to, co jsem viděl, minimálně
týden nezapomenu...“ (Jakub Donát)
„Viděl jsem, jak tam na Zemi letí kometa. Přežilo to jen pár dinosaurů. Ale ti
umřeli na něco jiného, např. na zimu nebo uhoření. Velmi se mi líbilo, jak se tam vylíhlo
mládě T-rexe.“ (Petr Kerhart)
„Na promítání jsem se dozvěděl, že zhruba před 120 milióny let tu žili úchvatní
tvorové, byli to dinosauři. Tento druh žil na planetě Zemi přes 170 miliónů let. Patřili
k nim Artropodi, Megasauři, Argentinosaurus, Pterodaktyl, Gigantosaurus a tak dále.
U konce jsem se dozvěděl, že k vyhynutí dinosaurů napomohla sopečná erupce a náraz
meteoritu, stalo se to asi před 70 milióny let. Někteří dinosauři se přizpůsobili a
můžeme je vidět v podobě ptáků, plazů a ryb.“ (Matěj Čihák)
Přejeme šťastný nový školní rok 2020/2021!
Mgr. Iva Dernerová, ředitelka
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Z ČINNOSTI SDH
SDH Černíkovice
Letošní rok slaví náš sbor půlkulaté výročí od založení
sboru, tedy 135 let svého trvání. Tento fakt jsme oslavili na
slavnostní výroční schůzi, která se konala 4. 7. u hasičské
zbrojnice. Zde jsme si před vchodem obecního úřadu vytvořili
solidní zázemí. Proti nepřízni počasí jsme si zde postavili dva
velké stany, které jsme nakonec spíše využili jako příjemné
stínění. Hlavní slovo měl starosta sboru Josef Šitina, který nám shrnul ve své zprávě
události a akce, které jsme pořádali za posledních pět let nebo kterých jsme měli tu
možnost se zúčastnit. Dále vystoupila naše kronikářka Barbora Klapalová, která
přečetla úryvek z knihy Z historie hasičských sborů okresu Rychnov nad Kněžnou.
Měli jsme tak možnost seznámit se s historií našeho sboru od jeho založení až do
současnosti. Oficiální část schůze jsme zakončili výborným gulášem, který pro nás
uvařili Tomáš Klár a Karel Šedivý. Každý ze zúčastněných měl možnost prohlédnout
si nově zrekonstruovanou klubovnu, kde naši bratři odvedli opravdu velký kus práce.
S finančními prostředky od obce zde pro děti vytvořili útulný a funkční prostor pro
schůzky
kroužku
mladých
hasičů.
Klubovna
je
vybavena novými
stoly, židlemi, a
dokonce
malou
kuchyňkou a WC.
Ke svým schůzím ji
nyní využívá i náš
výbor.
Zástupci
našeho sboru se
zúčastnili okrskové
schůze v Ličně a také
Shromáždění
delegátů okresu Rychnov nad Kněžnou v Nové Vsi u Albrechtic nad Orlicí, kde letos
bylo zvoleno nové vedení okresního sdružení hasičů. Do výkonného výboru OSH byl
zvolen i náš bratr Josef Šitina.
Poslední prázdninový víkend se členové našeho sboru podíleli na organizaci
cyklistického závodu Černíkovická dvanáctihodinovka. Náš sbor přichystal
občerstvení a pomáhal s hlídkami na křižovatkách při zajišťování bezpečnosti závodu.
V neděli 6. 9. se zástupci našeho sboru zúčastnili Slavnostního setkání hasičů
okresu Rychnov nad Kněžnou. Hasičská slavnost takového rozsahu se na Starém
náměstí v Rychnově konala naposledy před 100 lety. Při této příležitosti se uskutečnilo
žehnání praporu Okresního sdružení hasičů a křtu knihy Z historie hasičských sborů
okresu Rychnov nad Kněžnou.
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Naši mladí hasiči se 19. 9. zúčastnili soutěže Lukavický braňáček. Na trať jsme
vyslali šest družstev, vždy po dvou ve své kategorii – mladší, starší, dorost. Všechny
děti podaly skvělé výkony. Nejlépe se však s tratí popralo družstvo starších a v
konkurenci třiatřiceti družstev, s téměř dvouminutovým náskokem, svou kategorii
vyhrálo. Druhé družstvo starších obsadilo šestnácté místo. Mladším patří 19. a 20.
příčka z dvaadvaceti a dorostu 3. a 4. příčka z šesti družstev. Výhernímu družstvu
gratulujeme a přejeme všem zúčastněným hodně sil do dalších závodů a soutěží.
Ani letos jsme nemohli chybět na netradiční soutěži O třebešovského beránka.
Je to již jedenáctý ročník, který
třebešovští hasiči pořádají, a náš
sbor se zatím zúčastnil každého
ročníku. Oba útoky se našim
chlapům povedly, avšak drobný
zádrhel nastal s nastříkáním
terčů. Bohužel až po soutěži jsme
zjistili, že problém je v nových
proudnicích,
kde
nepatrně
vystouplá hrana závitu rozprašuje
příliš vodu, a je tak obtížnější
mířit na cíl. I přesto obsadilo naše družstvo krásné místo ve středu startovního pole.
Součástí soutěže je také závod O železného hasiče. Letos žádný z našich chlapů
nesebral odvahu k účasti, i když mají s tímto závodem mnoho zkušeností. Pořadatelé
proto oslovili Tomáše Šitinu, aby soutěžícím ve zkrácené verzi předvedl trať a
nachystané překážky.
Rádi bychom všem popřáli krásný pestrobarevný podzim a mnoho sil v současné
době.
Výbor SDH Černíkovice, www.sdhcernikovice.cz
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SDH Domašín
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Výborným zpestřením činnosti sborů okrsku č. 7 o prázdninách bylo i za naší
účasti cvičení na dálkovou dopravu vody, které zorganizoval SDH Třebešov. Nácviku
předcházela odborná instruktáž profi hasiče, bratra Růžičky, a poté si podle jeho
pokynů zúčastněné sbory odzkoušely, jak za takové situace činnost nasazených
jednotek s technikou vypadá. Bylo to zajímavé a poučné, a jsme proto s naší účastí na
akci velmi spokojeni. Těší nás, že v našem družstvu poprvé nastoupili mladíci Matěj
Šimerda a Standa Lemfeld č. 3 spolu s Tomášem Pekáčem a Lubošem Pavlem, které
doplnil strojník Martin Šimerda s Romanem Pekáčem a bratrem starostou Luďkem
Pavlem. Třebešovským hasičům patří za uspořádání cvičení uznání!
S letošními prázdninami jsme se tradičně rozloučili v sobotu 29. srpna u naší
hasičské zbrojnice. Původně trvaly obavy z nejistého počasí i souběžných akcí v okolí,
ty se ale naštěstí ukázaly jako
liché. Dětí i dospělých přišlo
jako minulá léta, dětí možná i
více. Ty si mohly opět
zasoutěžit ve střelbě ze
vzduchovky, v luštění křížovek,
lovení rybiček, prohazování
míčků, šipkované podle mapy,
nošení sladkostí, bylo pro ně
opět připraveno malování na
obličej
atd.
Z finančních
prostředků sponzorů, kterými
byli obecní úřad, bratr Jaroslav
Krištuf a Všeobecná zdravotní
pojišťovna, si děti vysoutěžily baterky, blikací balonky, svítící náramky, tužky,
žvýkačky, sladkosti aj. Soutěže opět se svým týmem zkušeně organizovala a řídila
sestra Dáša Pekáčová.
K dobré náladě přispívalo tradiční menu i nápoje, a tak se naši hosté vydrželi
bavit až do druhé hodiny ranní.
Výbor tedy velmi děkuje našim
sponzorům a všem, kteří se o zdar
akce zasloužili.
Hned příští neděli 30.
srpna se náš bratr starosta
obětavě zúčastnil Shromáždění
zástupců sborů SDH okresu
Rychnov nad Kněžnou v Nové
Vsi u Albrechtic. Vzhledem
k tomu, že to bylo druhý den ráno
po naší akci u zbrojnice, mu patří
uznání. Správný hasič musí
vydržet mnoho!
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V neděli 6. září se v Rychnově konalo Slavnostní setkání hasičů našeho okresu.
Slavnosti předcházel průvod hasičů od zámecké jízdárny na Staré náměstí. V čele
pochodovali slavnostně vyšňoření praporečníci jednotlivých sborů se svými strážemi,
následováni sevřenými šestistupy ostatních hasičů. O náš prapor se starali bratři Mirek
Pavel a Petr Danda společně se sestrou Alicí Trebatickou. Na náměstí po projevech a
zdravicích slavnostních hostů (přítomen byl i hejtman Královéhradeckého kraje Jiří
Štěpán) došlo k žehnání a posvěcení nového praporu Okresního sdružení SDH
Rychnov nad Kněžnou. Akci přihlíželo téměř zaplněné náměstí, vždyť na tolik
krásných praporů a slavnostních uniforem byl hezký pohled. 9 členů našeho sboru,
kteří nás na akci reprezentovali, poté spokojeně uhasili základní žízeň, slunce totiž
pálilo na plné pecky, a odcestovali do svých domašínských domovů.
12. září se v Třebešově konal další ročník hezké soutěže O třebešovského
beránka, opět bez naší účasti. Směny v automobilce nám neumožnily sestavit
konkurenceschopné družstvo. Škoda.
O akci Zpívání: Vzhledem k současné situaci zatím není jasné její pořádání.
Domašínské ženy, kterým s akcí pomáháme, budou veřejnost včas informovat.
V poslední době přibylo žádostí o zapůjčení našeho zařízení pro soukromé akce
a jsme potěšeni, že se zde konala další svatba – již třetí
Ještě v závěru dáváme na vědomí, že během léta oslavili svá životní jubilea tito
bratři:
90 let – Josef Holub – nejstarší člen sboru (členem SDH 62 let)
80 let – František Pavel
(členem SDH 64 let)
75 let – Josef Hovorka
(členem SDH 51 let)
45 let – Stanislav Lemfeld č.2
Výbor všem oslavencům děkuje za jejich činnost a práci a do dalších let jim
přejeme co nejvíce zdraví, spokojenosti a klidu a těm mladším ještě dostatek elánu do
další práce pro sbor.
Závěrem zprávy děkujeme za přízeň našim sponzorům, našim aktivním členům
za činnost pro sbor a přejeme všem našim členům i spoluobčanům příjemný,
koronavirem co nejméně narušovaný podzim.
Výbor SDH Domašín

TJ SOKOL ČERNÍKOVICE
Vážení čtenáři a příznivci fotbalového oddílu Sokola
Černíkovice!
Dovoluji si Vás seznámit s děním v oddíle jak po organizační,
tak po sportovní stránce v dnešní obtížné "korona" době, kdy
nevíme, zda se nepřestane hrát z karanténních důvodů.
Nový výbor v čele s p. Duškem Romanem začal připravovat
podklady pro případnou rekonstrukci našeho stánku. Podařilo se
nám dokončit opravu kabin hlavně díky práci p. Hovorky
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Michala a p. Cejpka, organizačně se na práci podíleli i ostatní, hlavně Hovorka Martin.
Bylo připraveno hřiště na sezonu, dále o něj nejvíce pečuje p. Dušek Václav, přípravu
před zápasy provádí Hovorka Michal. Částečně byla i rozvezena hlína na prostor mezi
hřišti pro možné tréninkové využití.
A tým začal v poháru poměrně úspěšně, vypadli jsme až ve 3. kole s pozdějším
vítězem - Kostelcem B.
Soutěž mužstvo začalo prohrou na penalty doma s Doudlebami 2:3, prohrálo v
Borohrádku 4:0 a ve Zdelově 2:1- zde se už ale projevila sehranost týmu a zlepšil se
fotbalový projev. Porazili jsme pak 3:1 Kosteleckou Lhotu, prohráli na penalty 4:3 v
Kostelci, rekordně vyhráli 11:1 nad Žďárem a 2:1 na penalty doma s Lukavicemi.
Tréninků se zúčastňuje většina hráčů, podařilo se zapracovat 3 mladé - Kernala, Vašatu
Marka a Šenkýře. Těšíme se na další zápasy, i když budou po určitou dobu bez diváků.
Starší žáci jsou v sezoně na pěkném 3 místě se střídavými výsledky, prohráli s
prozatímními lídry Týništěm a Č. Meziříčím - dlužno říci, že zápasy hraje většina
mladších hráčů - pro kluky je to velká škola.
Mladší žáci vyhrávají prakticky všechny zápasy a vedou okresní soutěž. Starší
přípravka hraje krajskou soutěž, s týmy z velkých měst sehrává vcelku vyrovnané
zápasy a většina hráčů má před sebou nadějnou budoucnost.
Mladší přípravka a předpřípravka válcují své soupeře dvoucifernými výsledky a
nemají prakticky na okrese konkurenci, je zde široký kádr a i dostatek trenérů.
Závěrem bych jako obvykle chtěl poděkovat všem sponzorům, obci a trenérům
za práci s dětmi a všem aktivním členům fotbalového oddílu, těšíme se, že nebude
sezona přerušena ze zdravotních ani jiných důvodů.
MUDr. Josef Stodůlka, člen výboru

MS BĚLÁ ČERNÍKOVICE
Vážení čtenáři Černíkovického zpravodaje,
jsme velice rádi, že se nám podařilo počátkem července po uvolnění nouzového
stavu uskutečnit Myslivecký den spojený s chytáním ryb pro děti i dospělé na našem
rybníčku. Rybářů bylo 12 dospělých a 9 dětí. Bylo chyceno 49 ryb, z toho 6 úhořů v
délce 1289 cm. Vše, co se chytilo, bylo dle našich pravidel puštěno zpět do rybníčka.
První z dětí se umístil Šitina Jakub, druhý Hofman Honza a třetí Novotný Matouš. Z
dospělých byl na prvním místě Klapal Zdeněk, na druhém Štencar Luděk a na třetím
Hovorka Václav starší. Doufáme, že si to všichni užili a zúčastní se za rok znovu. Jinak
jako obvykle byla pro veřejnost přichystána výborná kuchyně i dobré pití, což svědčí
o velkém zájmu veřejnosti.
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Další akce se konala 26. a 27. srpna, a to noční chytání ryb pro děti s přespáním
na chatě, organizace se ujal už po několikáté Novotný Martin. Večer bylo pro děti
připravené grilované sele divočáka, které všem velice chutnalo. O občerstvení se
postarali čekatelé na členství do spolku. Děti si druhý den zastřílely ze vzduchovky na
terč. Nejlepší zásahy měl opět Honza Hofman.
Léto pomalu odchází, relativně klidné pro zvěř i pro myslivce, a začíná podzim.
Nastává čas dělat zásoby krmiva pro zvěř a i sena pro srnčí a drobnou. Sklidilo se
políčko ječmene a rozvezlo se do lesa v Černíkovicích i v Domašíně. Pod zásypy si
každý myslivec měl navozit plevy a zadinu pro pernatou a drobné ptactvo. V červnu a
červenci probíhala srnčí říje, kdy se srnci starají o příští generaci. Divocí holubi odlétli
do hor na borůvky, aby se znovu na podzim vrátili na pole zasetá řepkou a pšenicí.
Myslivci se připravují na podzimní lovy na drobnou zvěř, kachny a bažanty, pokud jim
to zdravotní situace dovolí. Musíme ale věřit, že se vše zlepší a budeme pokračovat
jako dříve.
Myslivecký spolek „Bělá Černíkovice“

PROBĚHLÉ AKCE
V sobotu 29. srpna se konal 12 hodinový cyklistický vytrvalostí závod.
S nápadem uspořádat tento závod přišel pan Petr Stiller, který je jedním ze zakladatelů
spolku Kolofun a účastní se vytrvalostních závodů na svém handbiku.
V 8.00 hodin se na start u obecního úřadu postavilo 13 závodníků, z toho 3 na
handbiku. Nejvytrvalejší cyklista z kola sesedl opravdu až po necelých 12ti hodinách
a najel neuvěřitelných 330 km. 12ti hodinového závodu se účastnil i Černíkovák –
Michal Hovorka, který najel krásných 220 km a jen o kousek mu uniklo 3. místo.
Pro ty, kteří si netroufli na tak dlouhý závod, byl připraven rychlostí závod na 3
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kola (36 km). Tento závod zajelo 27 cyklistů a dvěma nejmladším bylo teprve 8 let.
Nezapomněli jsme ani na naše nejmladší, kteří odstartovali ve 14.00 hodin a jejich trasa
byla dlouhá cca 6 km.
Myslím, že se závod vydařil, a doufám i líbil. Počasí se také po raním mrholení
umoudřilo a byl příjemný den jako dělaný na „projížďku“ na kole. Všichni účastníci
zdárně dojeli do cíle a každý dostal diplom za účast a odměnu.
Tímto velice děkujeme SDH Černíkovice za velkou pomoc při realizaci závodu
a za výborné občerstvení, které připravili. Dospělým cyklistům během závodu vyschlo
natolik, že hasiči nestačili narážet sudy s pivem
.

Bc. Klára Stillerová

Z ČERNÍKOVICKÉ KRONIKY – ROK 1975
Jahodové panenky
Dnes začnu otázkou. Víte, kdo to byly jahodové panenky?
Černíkovičtí odpověď určitě znají, ostatním prozradím, že se
jednalo o dívky - brigádnice, které jezdily každoročně do
Černíkovic sbírat jahody.
Každopádně kronika tuto událost doslovně zaznamenává
takto: „Velmi dobře se družstvu vyplácí pěstování jahod. Úroda je
vždy dobrá. Brigády žáků, které je nutno na sklizeň vždy pozvat, sklidí jahody rychle
a včas. Jedná se o brigádu 30-40 žáků (spíše žákyň) z několika zemědělských škol. Pro
ně je to jakási povinná praxe a při ní si zároveň přivydělají. Děvčata bydlí v sále
kulturního domu, na jídlo chodí do Jednoty ke Kadlecům. Pracovní dobu mají podle
potřeby. Jsou tu asi 14 dní a za tuto dobu se sklidí převážná část jahod. Kromě této
brigády je zde asi 6-8 stálých pracovnic JZD a místní mládež, která si tímto způsobem
může přivydělat. Sníst jahod během trhání může tolik, kolik snese. Kdo si chce jahody
odkoupit, může si natrhat ty nejlepší. Jinak se jahody odváží do Fruty, se kterou má
JZD smlouvu. Jahodové panenky, jak se říká ubytovaným brigádnicím, přilákají vždy
mnoho mládenců z okolních vesnic, místních však ne.”
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Druhým výborným artiklem bylo pro JZD ovoce z domašínské zahrady. Velice
dobrá byla úroda jablek, prý se zde pěstují pouze ty nejlepší odrůdy. Podnik Ovoce a
zelenina z Častolovic zřídil u pana Hanuše výkupnu pro soukromníky.
Kronika také zmiňuje jednu zajímavost v souvislosti se zemědělským družstvem. V
roce 1975 se uskutečnilo radiospojení mezi vedením družstva a jednotlivými
pracovišti. Tuto vymoženost má družstvo jako jediné na okrese! Trvalá stanice je
zabudována v kanceláři družstva, potom ve třech autech a dále existuje ještě osm
přenosných stanic, které se rozmísťují podle potřeby. Přenosné stanice mají dosah
několik kilometrů, trvale zabudovaná v kanceláři družstva má pevnou anténu, a je tedy
možné se pomocí ní spojit i s Hradcem Králové.
Kronikář také chválí výstavbu nových rodinných domů, případně rekonstrukci starých
na sídlišti U Jána, dále výstavbu kolem hlavní silnice poblíž prodejny Jednoty. Velice
oceňuje zbourání starých domů, které prý již dělaly obci ostudu.
Černíkovice prý dostávají i po stránce výstavby novou tvář...
Z Černíkovické kroniky vypsala Mgr. Pavlína Školníková

Z DOMAŠÍNSKÉ KRONIKY – ROK 1961
Tohoto roku byla zima mírná, sněhu málo, jaro přišlo brzy a
bylo příznivé. Ke konci roku, v prosinci bylo mimořádné
počasí - 10. 12. bylo 18 stupňů tepla a již 20.12. byl mráz 22
stupňů pod nulou. Koncem března byly silné bouřky.
Jetel byl 1. května již k sečení. Senoseč byla velmi dobrá,
trávy narostlo hodně, jetele se nasušilo, takže sena bylo
hojnost a dobré jakosti.
Na polích byla úroda prostřední, bylo hodně hrabošů. Práce se rychle odbývaly,
u cukrovky byla plánovaná dodávka splněna. Veškeré práce na poli se provedly bez
brigád, pouze patronátní závod Perla z Rychnova pomáhal auty svážet cukrovku.
V tomto roce se u nás ponejprv použil obilní kombajn.
JZD nakoupilo ventilátory na dosoušení sena, které se zamontovaly na Oříšku
ve stodole, a kvůli tomu se zavedl na Oříšek elektrický proud. Dokončila se stavba
kravína a zavedl se do něho vodovod. Vykopávku pro vodovod provedl větším dílem
bagr. Ke konci roku provedli družstevníci svod krav do nového a zároveň se přikročilo
ke stavbě přípravny u kravína.
Byl zakoupen pásový traktor (starší) a dva pluhy k tomuto, též nakladače hnoje,
který se velmi osvědčil. Ze stodoly u č. 10 byla zřízena hluboká podestýlka pro prasata.
V únoru byla výroční schůze JZD a dobírka. Dobíralo se na jednotku 9 Kč, takže
jednotka vyšla na 17 Kč.
Požárníci měli ke konci roku valnou hromadu, byly provedeny volby, velitelem
byl zvolen Frant. Pavel, předsedou Frant. Lesák, jinak zůstalo vše při starém. Zúčastnili
se též požáru v Třebešově u Růžičků.
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Národní výbor prodal obecní domek v Domašíně, kde býval Národní výbor před
sloučením s Černíkovicemi Josefu Tománkovi z č. 35. Na jaře byly provedeny volby
lidových soudců, za Domašín byl zvolen dělník Karel Košťál. V tomto roce jeden
občan Domašína nastoupil vojenskou službu.
Karel Jakubec

ZUBNÍ POHOTOVOST
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 – 13.00
datum
17.10.
18.10.
24.10.

jméno lékaře
MDDr. Motyčka Martin
MUDr. Světlík Filip
MDDr. Rýdlová Zuzana

25.10.
28.10.
31.10.
01.11.
07.11.
08.11.
14.11.
15.11.
17.11.
21.11.
22.11.
28.11.
29.11.
05.12.
06.12.
12.12.
13.12.

MUDr. Podolská Jana
MUDr. Salamin Akram
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Štulík Richard
MDDr. Učňová Petra
MUDr. Valešová Pavla
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MDDr. Andělová Jana
MDDr. Borůvková V.
MUDr. Handl Jindřich
MDDr. Havlíček Ondřej
MUDr. Loukota Jan
MDDr. Rýdlová Zuzana
MDDr. Matoušková Lucie
MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Motyčka Martin
MDDr. Petrák Tomáš

19.12.
20.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
01.01.
02.01.
03.01.

MUDr. Podolská Jana
MDDr. Rýdlová Zuzana
MUDr. Salamin Akram
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Štulík Richard
MDDr. Učňová Petra
MUDr. Valešová Pavla
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MDDr. Andělová Jana

adresa ordinace
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
Tyršova 515 , Opočno
Tyršova 515 , Opočno
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad
Orlicí
Kvasinská 129 , Solnice
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
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
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445 , České Meziříčí
Komenského 127 , Opočno
Tyršova 515 , 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
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí
Jana Pitry 448, Opočno
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telefon
775 224 093
777 667 353
777 667 353
494 371 783
602 152 873
721 200 244
494 515 693
721 200 244
494 622 114
721 460 150
731 980 112
494 622 114
494 531 955
734 324 600
494 621 665
777 667 353
602 152 873
494 323 152
775 224 093
721 200 244
494 371 783
777 667 353
602 152 873
777 667 353
494 515 693
721 200 244
494 622 114
721 460 150
731 980 112
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Z redakce zpravodaje
Kontaktní spojení:
Adresa:
Černíkovice 55
517 04 Černíkovice
Tel./fax:
494 384 124
e-mail:
podatelna@cernikovice.cz
www stránky: www.cernikovice.cz
Fotografie poskytli: Mgr. Iva Dernerová, Ing. Tomáš Klapal, František Rydl, 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.

30

