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Společenská kronika 
 

50 let 
Moravcová Lenka Černíkovice 165 
 
55 let 
Vrba Jiří              Černíkovice 198 
Kylarová Libuše Černíkovice 182 
Myhill Stephen             Černíkovice 73 
Voborníková Ivana Černíkovice 148 
 
60 let 
Sedláčková Jaroslava Černíkovice 107 
Sedláček Jaroslav Černíkovice 107 
 
65 let 
Havránková Růžena Černíkovice 106 
Fraňo Emil  Černíkovice 33 
 
70 let 
Janečková Anežka Černíkovice 213 
Rydl František               Domašín 59 
 
75 let 
Školník Karel  Černíkovice 169 
 
80 a více 
Vanická Marie  Domašín 38 
Šmída Josef  Domašín 5 
Klapal Zdeněk             Černíkovice 50 
 
85 let 
Šitinová Božena  Černíkovice 12 
Tomasová Zdenka Domašín 4 
Dostálková Marie Domašín 33 
 
90 let 
Kulhánková Věra Domašín 1 
 



92 let 
Hovorková Anežka Černíkovice 31 
 
98 let  
Zemánek Josef Černíkovice 66 
 
 
 
  
 
 

 

                     Navždy nás opustili 
 
 
 
Hanušová Libuše Černíkovice 78 ve věku nedožitých 83 let 
Tomasová Zdenka Domašín 4  ve věku 86 let 
Hovorková Anežka Černíkovice 31 ve věku 92 let 
Brandejs Josef  Černíkovice 162 ve věku nedožitých 67 let 
Novák Miloš  Domašín 7  ve věku nedožitých 63 let 
Tomas Jiří  Černíkovice 116 ve věku nedožitých 81 let 
 
                                                                 Čest jejich památce 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Z ČINNOSTI OBECNÍHO Ú ŘADU A 
ZASTUPITELSTVA 

 
 Usnesení č. 10 
 

Z jednání OZ Černíkovice  konaného dne 24.5.2012 v zasedací místnosti DPS 
Černíkovice 
 
zastupitelstvo Obce Černíkovice 
I. Bere na vědomí 
     1. Kontrolu usnesení z minulého jednání OZ 
     2. Zprávu starosty obce 
     3. Závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření VCCS a svazku Dolní Bělá za rok 2011  
         bez výhrad 
 II.Schvaluje 

1. Závěrečný účet obce za rok 2011 s vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením obce v roce 2011 s výhradou 
a zároveň schvaluje vypracované opatření k nápravě 
méně závažné chyby a nedostatky zjištěné  z 
 přezkoumání hospodaření za rok 2011, dle přílohy 

2. Hospodaření za I. čtvrtletí roku 2012 s rozpočtovým 
opatřením č.1 a č.2 

3. Smlouvu na zřízení věcného břemene pro ČEZ 
Distribuce,a.s. jejich zařízení prochází  přes naše 
pozemky, par.č. 3049 v k.ú. Domašín, zakreslen v GP č. 
164-319/2010 a par. č. 3024 v k.ú. Domašín, zákresem 
v GP 386-319/2010 které jsou přílohou smlouvy. 

4. Přijmutí dotace z Programu obnovy venkova dotační titul 
1. Královéhradeckého kraje pro rok 2012, výměna oken 
MŠ a ZŠ Černíkovice ve výši 270.000,- Kč a přijmutí 



dotace z POV, dotační titul 4. Královéhradeckého kraje 
pro rok 2012, úroky z úvěru k financování inženýrských 
sítí a komunikací v „Lokalitě RD Záhumna Černíkovice  
ve výši 150.000,- Kč a pověřuje starostu podepsáním 
smlouvy. 

5. Provedenou výzvu k podání nabídky mimo režim zákona 
č. 137/2006 Sb., na Opravu místní komunikace Domašín 
s doprovodnou zelení“ a schvaluje pořadí  hodnotící  
komise, 
1. STRABAG a.s., celková nabídková cena 659.989,- 
Kč, 2. Stavitelství DS s.r.o. Rychnov n.Kn. 692.542,-Kč, 
3. MADOS MT s.r.o. Lupenice, 712.451,- Kč a pověřuje 
starostu podepsání smlouvy o dílo s vítěznou firmou. Též 
schvaluje zaregistrování výše uvedené žádosti o dotaci 
z programu LEADER na Regionálním odboru SZIF 
v HK 

6. Vyjádření k předložené studii zástavby na p.č. 69/1 a 
69/2 v k.ú. Černíkovice, dle přílohy 

7. Revokaci v usnesení č.5, v bodě II. Schvaluje odst. 6, dle 
přílohy 

8. Odkup pozemkových parcel na kterých jsou vybudovány 
chodníky v k.ú. Černíkovice  par.č. 925/4, 925/6 a 946/6 
které jsou ve spoluvlastnictví pana Petra Vítečka, paní 
Marie Kopecké, paní Marie Karpíškové, pana Ing. 
Martina Křepely, pana Aleše Charváta a paní Radky 
Marelové za celkovou dohodnutou cenu 8.000,- Kč, 
s tím, že obec zajistí ověřování podpisů a vypnění 
daňových přiznání Finančnímu úřady. 

9. Prodej pozemkové parcely par.č. 3199/2 která byla ve 
vlastnictví manželů Czubových a kteří ji prodávají 
s předkupním právem  pro Obec Černíkovice manželům 
Heroutovým Skuhrov nad Bělou. 

10. Nákup mražáku pro školní kuchyň který bude financován 
z rezervního fondu PO ZŠ a MŠ Černíkovice. 

11. Výrobu mříží u technické místnosti údržby pracovníků 
obce. 

12. Vyřazení žáků kteří využívají naše předškolní zařízení a 
nemají trvalý pobyt v obci a jejich obce odmítají hradit 
neinvestiční náklady dle zákona č. 561/2004 Sb., v tomto 
případě si rodiče zajistí souhlas obce/města, kde má dítě 



trvalý pobyt, že tyto náklady budou hrazeny. V případě 
odmítnutí uhrazení nákladů obcí, je možno úhradu rodiči 
jako příspěvek. 

, 
III.Zamítá 
    1.Ústní žádost paní Kopecké a Vavrečkové na ubytování 
rodiny Vavrečkových do bytu v ZŠ. 
 
IV.Ukládá          

1.  Starostovi a místostarostovi jednat s firmou ZEAS 
Trnov nebo se správcem Kolowratského  

               majetku o ukládání zelené hmoty. 
2. Starostovi“ zaslat výzvu provozovateli bioplynové 

stanice – firmě ZEAS Trnov k odstranění obtěžujícího 
nadměrného hluku z této stanice. 

3. Starostovi: zaslat dopis nastěhovaným do nové zástavby 
„Záhumna“ k řádné kolaudaci užívání stavby RD a 
přihlášení k trvalému pobytu v obci. 

 

 
 

USNESENÍ č. 11 
Z veřejného jednání OZ, konaného 26.6.2012 od 20 hodin ve společenské 
místnosti DPS v Černíkovicích 
 
Zastupitelstvo Obce Černíkovice 
I. Bere na vědomí 
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání 
2. Zprávu starosty  
3. Závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření  
 Mikroregionu  Rychnovsko za rok 2011 bez výhrad 
 
II. Schvaluje 
1. Provedené výběrové řízení na veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 
 Sb., (o veřejných zakázkách) ve znění pozdějších předpisů, zakázka 
 malého rozsahu a pořadí hodnotící komise na dodávku a montáž oken 
 v budově MŚ a ZŠ Černíkovice, 
1. MATRIX a.s., Třebešov 1, cena 448.723, Kč,  
2. FENESTRA CZ spol. s.r.o., cena 483.269,- Kč 



3.  PFT spol. s.r.o. Jičín, obálka nebyla rozlepena, byla doručena den po 
 otvírání obálek, pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo 
 s vítěznou firmou. 
2. Rozpočtové opatření č. 3 
3. Odborného lesního hospodáře pana Ing. Petra Vítečka 
4. Proplacení faktury za vyrobené a namontované bezpečnostní mříže 
 k technickým místnostem údržby ve výši 14.910,- Kč 
5. Objednat firmy MATRIX a.s. o dvě okna navíc k MŠ se samostatnou 
 fakturou 
 
III. Ukládá 
Starostovi: dokončit zaslání dopisu nastěhovaným do nové zástavby „Záhumna“ 
k řádné kolaudaci užívání stavby RD a přihlášení k trvalému pobytu v obci 
 
 
 
 

Zpráva starosty 
Vážení občané, 
v dubnovém zpravodaji jsem se zmínil o některých podaných žádostech o 
dotace z programu POV Královéhradeckého kraje na částečnou výměnu 
oken u MŠ a ZŠ, při kterých jsme byli úspěšní a obdržíme tedy 270 000,- 
Kč. Z tohoto programu byla úspěšná i žádost o úroky z úvěru ve výši 
150. 000,- Kč na technickou vybavenost k 36 rodinným domkům na 
sídlišti Záhumna.  
Též žádost z programu LEADER ze Sdružení Splav na opravu komunikace 
Domašín – místní část Dubina, na kterou obdržíme zhruba částku 480 
000,- Kč. O tuto dotaci můžeme žádat až po ukončení rekonstrukce 
komunikace, finance potom obdržíme do 6 měsíců po dokončení stavby. 
Domašínské mohu též potěšit, neboť od října letošního roku by již neměl 
být problém s tlakem ve vodovodním řádem na Dubině a horní části 
Domašína. I když nám Královéhradecký kraj odmítl na tuto tlakovou 
stanici přispět, tuto akci zafinancoval Vodovodní svaz císařská studánka, i 
když VSCS má vkládat finance do oprav, rozhodl se výbor tuto akci 
dokončit,  neboť tato záležitost je již vcelku dlouhodobá. Když se v 50. 
letech budoval vodovod, na Dubině byl také plánován vodojem, ale z 
finančních důvodů nebyl realizován. Investice do této tlakové stanice 
bude okolo 2 mi Kč. 



Bohužel nám ale nevyšla žádost na protipovodňová opatření a na opravy 
nátrží, takže se s tím budeme muset finančně vypořádat sami.  
Od 23. července bude ve školní kuchyni dovolená, tudíž se budou obědy 
dovážet z restaurace U Elišky v Lipovce.  
Protože zpravodaj vyjde koncem července a většina z vás si bude užívat 
dovolené a děti svých zasloužených prázdnin, přeji Vám abyste ji prožili v 
klidu a pohodě a dětem přeji krásné a slunečné prázdniny.    

 
Odpady 
Koncem dubna došlo v naší obci k odvozu nebezpečných odpadů. Byl 
jsem překvapen jaké množství barev se odvozilo, nebyly to jen obaly 
kilové ale až 10 kg. A tak si říkám, hlavně, že jsem barvu lacino získal i 
když jsem ji nakonec na nic nepoužil, ale taková je ta naše česká povaha. 
Též k velkoobjemovému odpadu mám připomínky. Do tohoto odpadu 
nepatří kovy, papírové krabice od televizí a podobně, vždyť zrovna 
krabice se dá roztrhat a vytřídit jako obyčejný papír a ne aby se tento 
papírový odpad objevil na skládce v Křovicích. 
Další věc je, jak vůbec někdo může dát do plastové nádoby na sklo  
zářivkové trubice, to tam v žádném případě nepatří a tím nám tuto 
popelnici ani nikdo neodveze. Buď je můžete odvést do sběrného dvora, 
nebo uschovat doma a počkat až přijede sběr nebezpečného odpadu a 
potom je odevzdat. Trubice, žárovky se musí ukládat do zvláštních 
kontejnerů aby se nerozbily. 
 
 
Buďme všímavý 
Znovu v poslední době se v obci setkáváme s jakousi partičkou mladých 
lidí, kteří si neváží majetku ani bezpečnosti nás všech. Ničí zastávky a 
strhávají jízdní řády, občas se vyřádí i na popelnicích. Co mě ale 
opakovaně rozčiluje, je obracení mřížových poklopů u kanálů, které se 
pak stávají velmi nebezpečné převážně pro cyklisty. Proto prosím všechny 
občany aby byli více všímavější, tyto mladé napomínali a nebo kdo vidí 
takto nebezpečně otočený poklop, ať to nahlásí nebo přetočí zpět.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Zprávy z MŠ a ZŠ 
 
 
Sběr papíru a elektrospotřebičů 
 
  V týdnu od 16. do 20. dubna proběhl sběr starého papíru a elektrospotřebičů. 
Celkem škola a školka sebrala 3000 kg starého papíru a 10 bagů malých 
spotřebičů a neuvěřitelných 42 velkých spotřebičů. Děkujeme všem, kteří nám 
přispěli.  
Akce probíhala ke „Dni Země“ a naše heslo bylo: „KDYŽ JE OHROŽENA 
PŘÍRODA, JE OHROŽEN VEŠKERÝ ŽIVOT.“ Tříděním odpadu se naše škola 
snaží přispívat k ozdravování naší planety. 
 
Čarodějnice 2012 
 
  O tom, že je noc z 30. dubna na 1. května kouzelná, svědčí ohně planoucí na 
návrších kolem našich měst a vesnic. Pálí se totiž čarodějnice.  
Od středověku se věřilo, že existují dny, kdy mají zlé síly větší moc než jindy. 
Do naší školy zavítaly čarodějnice už dopoledne a moc se jim zalíbilo v lavicích, 
a tak se zúčastnily i dopolední výuky. Pak se rozletěly směrem k obecnímu 
úřadu, kde byly přivítány čarodějnickým lektvarem.  
Ještě dobře, že tu nezůstaly a odletěly škodit jinam. 



 

 
 
 
 



 

Indiáni v Černíkovicích 
 
  Kdo šel 2. 5. kolem školy, nestačil se divit. V parku se objevili dva indiáni a 
předvedli dětem mnoho zajímavých věcí, které používají ve svém běžném 
životě. Např.: oblečení, zbraně, nádoby…  
Děti ze ZŠ a MŠ si vyzkoušely střílení z luku, tradiční hru indiánů, hru na 
bubínek… Nejvíce se nám líbilo rozdělávání ohně a boj s nepřítelem. 
 
 

 
 



 

 
 
 
Zápis do MŠ 
 
  Zápis do MŠ se konal 16. 5. 2012 od 14,30 hod. v budově mateřské školy. 
Přišlo celkem 12 zájemců o předškolní vzdělávání. 11 místních bylo přijato. 
 
 
Zpívali jsme na Studánce 
 
  V neděli 20. května ožilo letovisko Studánka Včelím rojením – slavnostním 
odhalením nových včelích úlů, kterým dala podobu výtvarnice Jarmila Haldová. 
Hotel Studánka připravil spolu s Déčkem pěkné rodinné odpoledne, na programu 
byla hudební i taneční představení. Jako první se představil na nově zastřešeném 
pódiu přírodního amfiteátru pěvecký sbor Základní školy Černíkovice pod 
vedením Mgr. Kristýny Moravcové a později následovala recitace účastníků 
krajské přehlídky dětských recitátorů – dramatického kroužku, o nějž pečuje 
Mgr. Jana Hovorková. Děkujeme rodičům za doprovod dětí. 



 
 

 
 
 
 
 
 



Co ještě o přírodě nevíme 
 
  V květnu a v červnu  se děti z naší školy dozvěděly mnoho nových informací o 
naší přírodě – o zvířatech i květinách. 30. 5 .2012 k tomu přispěla návštěva u 
rodiny Vašatových v Černíkovicích. Pan Vašata nám ochotně ukázal svůj chov 
exotických ptáků, dovedl děti zaujmout poutavým vyprávěním o jejich životě. 
Syn Marek se přidal a předvedl  dětem mnoho dalším domácích zvířat. Připadali 
jsme si jako v malé zoologické zahradě. Moc děkujeme i za občerstvení. 
  8. 6. 2012 nás pan učitel PaedDr. Ladislav Miček pozval na návštěvu bývalé 
Střední zemědělské školy v Kostelci nad Orlicí / dnes VOŠ, SOŠ a SOU 
Kostelec nad Orlicí/. Škola má dvě střediska – přírodovědné a chladicí a 
klimatizační techniky. Spolu se svými kolegy – paní  Mgr. Ivou Slovákovou a  
Petrou Anderlovou nám připravili velmi zajímavé dopoledne.  
  Nejdříve jsme viděli ukázku z kynologie –  výcvik jednoročních psů studenty 
pod vedením paní Anderlové. Hodina byla zakončena předvedením zadržení 
pachatele již vycvičeným psem. Nestačili jsme se divit, co pejskové vše dovedou 
a také, co jejich výcvik dá práce.  
  Potom nás zavedla paní Slováková do botanické zahrady s mnoho druhy rostlin, 
se včelínem i meteorologickou stanicí. Naše exkurze byla zakončena 
přírodovědnou poznávací soutěží, kdy děti poznávaly stromy, rostliny, živočichy a 
jejich části těla. Zajištěný autobus nás bezpečně dopravil do naší školy. 
  Všem pedagogům děkujeme za milé a přínosné dopoledne. 
 
 
  14. 6. 2012 jsme absolvovali výlet do PLANETÁRIA v HK a na Kunětickou horu. 
 
  Dne 22.6.2012 od 16 hodin se uskutečnila před školou ŠKOLNÍ AKADEMII,. 
K vidění byly ukázky práce kroužků: hudebního, dramatického a tanečního 
spolu s pohádkou zahranou dětmi z MŠ a anglickou pohádkou žáků 4. ročníku. 
 
Přejeme všem krásné slunečné prázdniny a šťastný návrat do školy!!! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 Z Černíkovické kroniky 
 
Rok 1951 
         Tento rok se už intenzivněji dělají přípravy na vytvoření společného 
hospodaření v zemědělství - na vytvoření zemědělských družstev. Zatím 
hospodaří na poli jednotliví zemědělci, musí však plnit předepsané 
dodávky svých produktů. 
           V polovině ledna bylo u Pluhařů podepisování smluvních dodávek 
obilí, cukrové řepy, brambor, mléka, vajec, drůbeže, hovězího a 
vepřového masa,olejnin, sena, slámy atd. V této době je nálada obyvatel 
velmi stísněná, je hodně hospodářských pokut za nedodané mléko, maso 
nebo vejce, začíná tlak na založení  zemědělského družstva. Tříčlenné 
skupinky lidí navštěvují občany a přesvědčují je o výhodách společného 
hospodaření. Většina rolníků a chalupníků pohlíží na to s jistou 
nedůvěrou. 
             V únoru z rozkazu ONV přijeli do Černíkovic pracovníci strojní 
stanice s nákladními auty pro slámu. Vykoupili velké množství slámy u 
pana Dusila, Poláčka a Šitiny, ačkoliv jmenovaní slámu potřebovali pro 
zvýšený stav hovězího dobytka. 
              V červnu opět z rozkazu ONV zaměstnanci strojní stanice 
odvezli u několika rolníků mlátičky a jeden gumový vůz. 
               Už v únoru jednala strana KSČ o ustanovení družstva, ale teprve 
v červenci byl sestaven výbor pro založení Jednotného zemědělského 
družstva. Zatím se přihlásilo pět členů. 
                První týden v červenci došly pokuty za nedodané mléko v roce 
1950 ve výši 260 Kč. Byly zde pokuty i mnohem vyšší, u některých jen 
od 10 Kč do 35 Kč. Ty vysoké byly asi nejen za mléko. 
                 Pan Hanuš Kolowrat dostává už podruhé nařízení do 5ti dnů se 
vystěhovat ze zámku do chalupy č. 77 ve Zdobnici v Orl. horách. Chalupa 
je ve velmi špatném stavu. Pan  Kolowrat si opatřil byt v Potštejně, kam 



se za účasti četníků odstěhoval. Do této doby bydlel rod Kolowratů v 
Černíkovicích přes půl třetího století. 
Několik dalších zajímavostí: 
- u st. statku byl postaven další kurník pro 300 slepic a 1000 kuřat 
- ve 4 hod ráno vypukl u pana Al. Němečka požár ,který vznikl od 
vysypaného popela zakůlnou. na dříví. Byla provedena sbírka  pro  pana 
Němečka, která vynesla 18 tisíc Kč 
- v dubnu byly provedeny na šesti místech četnické prohlídky na zbraně 
- koncem června  provedla traktorová stanice  z Rychnova  senoseč v 
Černíkovicích 
- žně začínají po 20. červenci za nestálého počasí. Obilí je hodně polehlé a 
sláma dlouhá 
- v sále u  Kadleců i u Pluhařů a u pana Jos. Klára  bylo uskladněno  žito a 
pšenice 
- 28.10. byla  v 9 hod večer na severní straně vidět  polární záře 
- 1.prosince odchází  místní farář J. Hašek na vojnu. Zastupuje ho farář 
pan Maličký ze Solnice. Slouží mši jednou za týden v neděli o půl desáté 
Plesy a zábavy                                                                                          
  -6.1. Hasičský ples u Pluhařů, hudba z Voděrad, účast slabá 
  -20.1.Sokolský ples u Kadleců, hudba místní dechová v 16 hráčích, i zde 
byla účast slabá. Za prodloužení zábavy se platilo 150 Kč za hodinu 
  -3.2.  Svaz české mládeže (SČM) pořádá maškarní ples u Kadleců, účast 
byla veliká, masek  přes 40. Hrála místní hudba (ne dechová) v počtu 8 
hráčů. O půlnoci mladí zatančili nacvičený balet 
  -6.5. O pouti se konala v nově upravené Sokolovně taneční zábava. 
Potřebné práce na opravě budovy byly provedeny místními pracovníky, 
některý den až 30 osob. Práce se ukončily těsně před poutí. Návštěvníků 
bylo hodně, pivo čepoval pan Pluhař. Hrála místní hudba v počtu 15. 
  -13.5. Při kácení máje po průvodu obcí byla taneční zábava. Hrála místní 
jazz hudba v počtu 12 hráčů. 
  -3.6. V parku se konal Sokolský dětský den, který byl zakončen večer 
taneční zábavou v Kulturním domě. Pro deštivé počasí večer byla účast 
slabá. 
  -24.11.SČM pořádá Cecilskou zábavu v Kulturním domě, účast byla 
slabá. 
  -9.12. Žáci ze zámku a Svazáci pořádají Mikulášskou zábavu v 
místnostech zámku. 



Jak je vidět, i letos bylo plesů a zábav hodně.                                       
 
Nyní jen stručně o počasí v tomto roce: 
      V týdnu po Novém roce se tak oteplilo,že bylo možno dokončit polní 
práce, orání atd. 
Celý leden i únor bylo sucho, bez deště a sněhu, teplota vystoupla až na 
+10 stupňů. Teprve na konci února přišly mrazy a sníh (teplota jen  -5 st.) 
Další dobu bylo počasí dost nestálé. 
V srpnu spadly kroupy a nadělaly hodně škody na polních plodinách, 
padaly celé kusy ledu. 
Na dodávkách se však nic nezměnilo. 4.prosince spadl první sníh, ale 
druhý den opět pršelo. 
Celý prosinec (1951) i leden1952 byl bez sněhu a mrazu, až opět v únoru 
1952 začal padat sníh a mrazy kolem -12 stupňů C. 
     Tolik stručné události v roce1951           
 Z kroniky vypsal Bořivoj Augustin 
 
 

 
 
 

TJ Sokol Černíkovice  
 
Skončil další ročník fotbalových 
soutěží 2011/12. Musím říci, že 
tento ročník byl úspěšný, neboť A 
družstvo si v Krajské I. B. třídě 
vytyčilo cíl, skončit do 5. místa v 
tabulce, který splnilo. Zachování 
soutěže pro další ročník bylo již 
blízko po 19. kole, neboť v té době 
tým získal 29 bodů. Definitivní 
záchrana přišla hned v 21. kole, kdy 
přišla výhra na hřišti Českého 
Meziříčí v poměru 1:4.Celkově pak 
skutečně skončilo na 5. místě se 40 

Propojený obrázek nelze zobrazit. Příslušný soubor byl pravděpodobně přesunut, přejmenován nebo odstraněn. Ověřte, zda propojení odkazuje na správný soubor a umístění.



body a skóre 61:55.O lepší umístění náš tým připravila prohra v posledním kole 
na hřišti Deštného. Po prvním poločase A tým prohrával již 3:0, ale v poločase 
druhém snížil na rozdíl jediného gólu a nebýt vychýlené mušky v závěru zápasu, 
mohl výsledek úplně otočit. Na cizích hřištích získal A tým 14 bodů se skóre 
25:34 a na domácím hřišti 26 bodů a skóre 36:21. Doma prohrálo s Deštným, 
Vysokou nad Labem a dvakrát remizovalo s Českým Meziříčím a Lokomotivou 
Hradec Králové.   
Naše B družstvo v Okresním přeboru III. třídy též skončilo na 5. místě se 34 
body a skóre 40:37. Venku získalo 14 bodů a mělo skóre 13:22 a doma získalo 
20 bodů se skóre 27:15. 
Též byl rozlosován i následující ročník 2012/13. Začátek Krajské I. B. třídy je 
stanoven na 12.8. 2012 kdy naše družstvo zajíždí na hřiště Provodova a v 
druhém kole přivítá Slavoj Předměřice, který stejně jako náš další soupeř z 
Doudleb hrál minulý ročník v I. A. Třídě, následně hostíme Malšovice, pak 
venku hrajeme v Polici nad Metují, doma Třebeš, venku České Meziříčí, doma 
Opočno,2x  venku Častolovice, a Dobruška B, doma Borohrádek, venku Deštné 
a poslední jarní zápas doma s Lokomotivou Hradec Králové. 
B družstvo začíná doma s Albrechticemi B, pak jede do Opočna, v neděli 
následující týden hraje s Kostelcem B na domácím hřišti, následně sehraje derby 
na hřišti Voděrad, pak v neděli doma s Rokytnicí, následně venku s Křivicemi, 
doma Dobré, venku s Častolovicemi, 2x doma s Dobruškou C, a Lukavicí a jarní 
část zakončí na hřišti Slatiny. 
 
Před zahájením soutěže se naše A družstvo utká v utkání Poháru 
Královéhradeckého Kraje na domácím hřišti s TJ Velešovem Doudleby a to 29.7. 
2012 od 17:00. V případě výhry by se následně tým utkal 5.8. 2012 od 17:30 s 
FC Spartakem Rychnov nad Kněžnou. 
 
Svůj první soutěžní ročník zakončila i družstva přípravky a elévů. I když byly 
výsledky někdy velmi hrozivé, jsem si jist, že většina dětí udělala velký pokrok 
ve svých dovednostech. Elévy ve velmi složité konkurenci dokázali potrápit 
některé soupeře a přípravka v závěru sezony začala  i pravidelně vyhrávat. 
Pochvala patří všem dětem, i těm, které se rozhodly již nepokračovat. Jmenovat 
a chválit jednotlivce nyní nechci, každý si své hodnocení vyslechl po závěru 
sezony. Jsou hráči lepší, kteří udělali větší pokrok a hráči, kteří mají ještě více 
věcí ke zlepšení, ale na všechno mají ještě spoustu času. 
Do příští sezony vstoupíme pouze s týmem elévů. Většina dětí nebude tak 
časově vytížena, bude se hrát pouze v neděli, ale za to bude soutěž složitější a 
více náročná. Výsledky, ale očekáváme lepší, ovšem zase ne o moc, stále totiž 
má většina týmů herní náskok, který se smazává jen pomalu, a to trpělivým, 



svědomitým a poctivým tréninkem.  
Nakonec bych chtěl všem dětem popřát hezké prázdniny bez úrazů, krásnou 
dovolenou s rodiči a už se na ně těšíme před startem dalšího ročníku fotbalové 
soutěže elévů. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SDH Domašín                                                                                                     
 

 
     V měsíci dubnu se naši členové věnovali několika 
aktivitám: 21. 4. jsme sázeli stromky okolo asfaltové cesty od 
Domašína k Třebešovu a 28. 4. se konala velká brigáda u 
Hasičské Zbrojnice, spojená se sběrem železného šrotu v obci. 
30. 4. se pak u zbrojnice uskutečnilo tradiční Pálení čarodějnic, 
kterému přálo počasí a bylo tedy pěkně navštívené 
obecenstvem. Tentokrát přilétly také zástupkyně 
nadpřirozených mocností, i když po pravdě řečeno, v minulých 
létech býval jejich slet masovější, ale zase proti loňskému roku 
to byl znatelný pokrok. Sympatické bylo, že se objevil i 
čarodějný potěr a tak je snad o budoucnost těchto radovánek 
postaráno. Bylo podáváno tradiční menu i nabídka nápojů byla 
dostatečná a tak nic nebránilo tomu, aby zavládla veselá a 
příjemná pohoda. Protože bylo sucho a velká hranice 
s čarodějným ohněm rychle vzplála a vydávala značný žár, 



bylo nutné makrolomové výplně pergoly chladit vodou. Vše se 
v pohodě zvládlo. Výbor děkuje všem, kteří se zúčastnili brigád 
a přípravy a realizace výše zmíněné společenské akce.  
     12. května se naše družstvo zúčastnilo okrskové soutěže 
v požárním sportu, kterou pořádal SDH Libel. Kamarádi 
z Lible akci vzorně připravili, bohužel jim vůbec nepřálo 
počasí. Tak trochu to vyvolávalo vzpomínku na rok 2004, kdy 
při soutěži v Třebešově také pršelo. Tehdy našim borcům ale 
déšť doslova přinesl štěstí a 1. místo. Letos si ale naopak 
vybrali veliký kopec smůly. Po štafetě figurovali s minimální 
ztrátou na slibném čtvrtém místě s reálnou možností zaútočit 
na stupně vítězů. Bohužel v 1. kole jim po bezchybně 
rozvinutém útoku praskla hadice a v kole druhém se jim i přes 
pečlivou přípravu nepodařilo spojit savice. Následovala 
diskvalifikace a umístění na posledním místě. Zklamání vzali 
naši hoši s nadhledem, vždyť nejde o život a není všem dnům 
konec, a již se těší na soutěž, která bude v příštím roce. 
     Že v životě hasičských sborů přicházejí také chvíle bolestné, 
jsme se přesvědčili v pátek 8. června, kdy jsme se naposledy 
rozloučili s naším dlouholetým členem, bratrem Milošem 
Novákem. Naše čestná stráž u jeho rakve budiž uznáním a 
poděkováním za jeho činnost pro sbor. Buď čest jeho památce! 
     Závěrem si dovolujeme již nyní pozvat širokou veřejnost 
k Hasičské Zbrojnici na Rozloučení s prázdninami a létem. 
Akce se uskuteční v sobotu 1. září. 
                     Přejeme dětem krásné prázdniny, dospělým 
příjemnou dovolenou a nám všem hodně letního sluníčka.                                                                                               
 
                                                                  Výbor SDH Domašín 
 
 
Dne 25. června se dožil 70 let náš stále aktivní člen a 
předseda revizní komise, bratr František Rydl. 
Milý Františku, přejeme Ti hodně zdraví, životního 
štěstí a elánu jak v soukromém životě, tak i v další 
práci v našem sboru. 
 
     Přejí SDH Domašín 



           
Z činnosti SDH Černíkovice  
     Nejprve bych se chtěl omluvit firmě ZATO a majiteli panu Klárovi ,že jsme 
je neuvedli v minulém zpravodaji, jako sponzory tomboly, na plese hasičů. 
Velice si vážíme dlouholeté spolupráce. O to více nás toto nedopatření mrzí. 
Ještě jednou se omlouváme. 
         V minulém zpravodaji jsme Vás a Vaše děti zvali na pálení čarodějnic 
s dětským odpolednem. Tato akce se velice zdařila a poděkování s další 
nabídkou bude následovat v dalším příspěvku. 
           Naše družstvo mužů se zúčastnilo 12.5.2012 okrskové soutěže v Libli. 
Soutěž probíhala za velice špatného počasí. I když Libelští  byli připraveni 
velice dobře,chladno a déšť se projevily na náladě i na výsledcích. Zde naše 
družstvo skončilo na druhém místě. Mimo soutěž ještě startovalo družstvo mužů 
nad 35 let věku. To se zúčastnilo i okresního kola 2.6.2012 v Pohoří,kde ve své 
kategorii obsadili 7. místo. 
          Děti letos vyjely 25.-27. 5.2012 do Jílovice. Zde, už za pěkného počasí, 
probíhalo okresní vyhodnocení hry Plamen. Za náš sbor startovalo jedno 
družstvo a to mladší ,kteří skončili na 22.místě. 
          23.6.2012 se mladší družstvo zúčastnilo pohárové soutěže v Třebešově 
,kde skončili ve své kategorii na třetím místě. 
                                          Za výbor SDH Černíkovice starosta sboru J.Šitina 

 
Dětské odpoledne 30. 4. 2012 

 
   Dne 30. 4. 2012 se v parku pod školou uskutečnilo dětské 
odpoledne, které bylo zakončeno táborákem. V tento den se 
pálí čarodějnice, proto byly všechny soutěže pro děti na 
jednotlivých stanovištích doprovázeny čarodějnicemi. 
   Děti si zachytaly rybičky, stříhaly poslepu bonbóny 
pověšené na stromě, namotávaly na klacek provázek 
s kamínkem, koštětem posílaly míč do branky, skákaly 
v pytli, skládaly puzzle, trefovaly se hřebíkem do lahve, 
házely kroužky na tyčky, házely houbičky do kruhu, 



odpovídaly na vědomostní otázky, shazovaly plechovky a 
poslepu hádaly různé tvary. Na každém stanovišti byl malý 
účastník odměněn sladkostí a na závěr dostal poukázku na 
párek a limonádu zdarma.    
 

 
 
     
   Celkem si přišlo zasoutěžit 60 dětí a to 16 před-
školkového věku, 24 školkového věku a 20 mladšího školního 
věku. 49 dětí bylo z Černíkovic, 5 z Domašína a zbylých 6 
z Voděrad, Kvasin, Rychnova nad Kněžnou, Hradce Králové a 
Uhřínovic.  
   Myslím si, že byla akce povedená, obešla se bez vážných 
úrazů, počasí nám také dopřálo pěkný den a jestliže se 
odpoledne dětem líbilo, pak akce splnila svůj účel. Všem 
rodičům a zúčastněným dětem děkuji za účast a věřím, že 
se za rok sejdeme alespoň v tak hojném počtu jako letos. 
 
   S organizací pomáhali: Šárka a Lukáš Šafránkovi, Markéta 
Štěpánková, Petra Kačírková, Klára Dusbabová, Verča 
Stejskalová, Marcela Dušková, Michal Hovorka, Katka 
Šitinová, Simona Menčíková, Naďa Zemanová, Hana 
Štěpánová, Šárka Zevelová, Pavlína Školníková, Kristýna 
Vodrážková, Pavel Nehyba a Jiří Školník. O občerstvení u 
ohně se starali členové Sboru dobrovolných hasičů 
Černíkovice. 
 



 
 

 
   Na tuto akci finančně přispěli SDH Černíkovice a Kamil 
Hanuš – Tesařství Černíkovice. 
   Sponzorům i všem, kteří pomáhali při přípravě a samotném 
odpoledni touto cestou ještě jednou velice děkuji za 
perfektně provedenou práci, jejich čas, ochotu a budu se 
těšit na spolupráci při další akci!!!  

Radka Šustková 
 
 
 

    

Slet čarodějnicSlet čarodějnicSlet čarodějnicSlet čarodějnic    

 
Letošní 30. duben byl opravdu vydařený. Všechny 
věkové skupiny a především ti nejmenší si přišli na 
své jako nikdy před tím. Mezi každoroční návštěvou 
malých čarodějů a čarodějnic ze ZŠ a MŠ na 
zdejším obecním úřadě a večerním řáděním okolo 
ohně se svými strašidelnými rodiči, se vešlo ještě 
Dětské odpoledne laděné do hlavního tématu 
posledního dubnového dne. Pro děti byly připraveny 
soutěže pod vedením dospělých čarodějnic o sladké 
ceny. 
Večer se pak slétli rodiče malých kouzelníků k 
ohňům v Domašíně a Černíkovicích. Pro ně zde bylo připraveno občerstvení pod 
hlavičkou SDH jednotlivých obcí a také soutěž o Nejkrásnější čarodějnici 
večera. Nutno dodat, že jich letošní rok přilétlo zase o trochu víc, a proto bylo z 
čeho vybírat.  



 
Domašín:     1.   Čarodějnice p. Pekáčová D. 
                              2.   čarodějnice  p. Hubálková H. 
                              3.    čarodějnice  p. Kačírková P. 
 
Černíkovice:          1.    Čarodějnice  p. Zevelová Š. 
                               2.    čarodějnice  p. Štěpánková M. 
                               3.    čarodějnice Stejskalová  a Zemanová N. 
 

 



 
Nejkrásnější výrobek na velikonoční stůl 

Velikonoční výstava probíhala od úterý 3. dubna 2012  do pátku 7. dubna v domě 
s pečovatelskou službou ve společenské místnosti. Do 4. ročníku bylo přihlášeno 
25 výrobků s velikonoční tématikou, které byly doplněny o výrobky žáků z MŠ a 
ZŠ v Černíkovicích.  
Na připravených stolech se tak představily malovaná vajíčka, výrobky ze slámy 
a sena, různé typy velikonočních košíků a věnců a samozřejmě nemohly chybět 
pečené výrobky v podobě beránků. Každý návštěvník výstavy mohl svými hlasy 
( hlasovacím lístkem ) rozhodnout, který z těch výrobků je nejhezčí. Pořadí, 
které vzešlo z vašeho hlasování, je následující. Největší úspěch a první místo 
získal králík Lenky Holoubkové. Druhé místo patří Janě Vašatové za její beránky 
a na třetí místo jste zařadili kuřátka Kateřiny Vašatové. Tyto první tři výherkyně 
obdržely od obce odměnu. Součásti výstavy byla i prodejní akce zahradnictví 
Forejtkovi Kvasiny, Papáčková Častolovice a Stuha Dobruška. 

Na závěr děkujeme všem, kteří svoje výrobky do soutěže přihlásili. 

 
 



Noční Glóriák 

 
 
 
Stává se již tradicí, že na konci června si na černíkovickém Glóriáku dávají sraz 
různé podivuhodné bytosti. 
A tak úplně klidně na jednom místě můžete potkat kostlivce, mumii, vodníka, 
čerta i Mikuláše! 
Celá stezka odvahy spočívá v jednoduchém principu, stačí pouze projít celou 
cestu značenou svíčkami, občas splnit nějaký ten úkol a hlavně se trošičku, 
případně i víc bát. 
Kdo už někdy noční Glóriák absolvoval, ten ví, že se občas leknou nejen děti, ale 
i rodiče a prarodiče. Ale nakonec všichni ve zdraví dojdou až do cíle s pocitem, 
že tu náročnou stezku zvládli! 
Letošní stezka odvahy byla trochu jiná i tím, že děti a jejich doprovod 
nepotkávaly pohádkové bytosti, ale spíše strašidla a na konci je čekalo peklo s 
úplně stejným Mikulášem, který je obcházel se svojí družinou v prosinci! Přišel 
si totiž zkontrolovat, zda všichni dodržují sliby, které mu dali. 
Letošní stezku máme šťastně za sebou, nikdo se ve tmě neztratil, a tak 
doufejme, že se strašidla na Glóriák  za rok zase vrátí... a  všem zúčastněným 
děkujeme.  

  



 

  
 
 

Myslivecké sdružení Bělá 
Černíkovice 

    První jarní měsíce příliš loveckých příležitostí nenabízejí, o to více je možností 
navštívit některou z přehlídek loveckých trofejí pořádaných OMS. V našem okrese se 
přehlídka konala v KD v Lukavici. Na této výstavě bylo předloženo a hodnoceno 1130 
kusů trofejí ulovených v rámci okresu v roce 2011. Slavnostní zahájení proběhlo 14. 
dubna 2012 za doprovodu trubačů Mendelovy univerzity Brno a po úvodním slově 
zástupců mysliveckého sdružení a okresního mysliveckého spolku již nebránilo nic 
účastníkům k zahájení prohlídky. Pro doplnění informací si každý mohl zakoupit katalog, 
ve kterém se dočetl, že v roce 2011 bylo v 75 honitbách rychnovského okresu, které se 
rozléhají na ploše 41 441 ha, uloveno 930 srnců, 127 jelenů, 25 muflonů, 17 daňků, 11 
kňourů, 4 siky Dybowského. 

 

 



 

 

  

   

 

 

 

 

 

  V dubnu a květnu se nabízí pro členy, kteří se zabývají kynologií, návštěvy svodů, 
výstav  nebo   zkoušek z výkonu. V našem okrese byl první takovou akcí svod loveckých 
psů, který proběhl     29. 4. 2012 v Trnově, nastoupilo na něj 37 psů. Malá plemena 
posuzoval pan MVDr. Josef Jansa, velká plemena pan Pavel Vyskočil. Rozhodčím se 
předvedli zástupci ohařů, čeští fousci, anglický setr, labrador, slovenský kopov, teriéři a 
jezevčíci. Následující akcí potom byly zkoušky vloh ohařů a malých plemen pořádané 
v MS Opočno – Přepychy. Těchto zkoušek se zúčastnilo 11 psů. Zastoupení plemen bylo 
následující - tři čeští fousci, dva ohaři müsterlandští, jeden maďarský ohař krátkosrstý, 
z malých plemen byly dva jezevčíci drsnosrstí, německý křepelák, jezevčík hladkosrstý a 
foxteriér hladkosrstý.  V kategorii velkých plemen nastoupilo 5 psů a vítězem se stala 
fena českého fouska FELA ze Staropleských luk vedená panem Jaroslavem Vaňkem  
s 228 body, druhé místo získal český fousek NESSI z Aufrízu,vůdce Josef Čečetka 
z Vršovky 225 bodů, třetí místo obsadil maďarský ohař BOGAV BOGLAVCA vůdce Martin 
Žid z Týniště nad Orlicí se 192 body. U malých plemen první místo obsadila fena 
německého křepeláka CINA od Lhoteckého rybníka, vůdce Jiří Zavacký z Potštejna 192 
bodů,druhé místo patří feně jezevčíka drsnosrstého CITA Krušné hory – západ,vůdce 
Lobomír Sokol z Vršovky 188 bodů, a na třetím místě skončila opět fena jezevčíka 
drsnosrstého HANA z Dvozdek, vůdce Martin Pop z Hradce Králové 188 bodů. 



   V červnu - měsíci myslivosti, jsme uspořádali dne 
9. června tradiční Myslivecký den spojený 
s chytáním ryb. Letošních závodů se zúčastnilo 33 
rybářů a 7 dětí. Hlavní cenou pro vítěze byl letos 
opět srnec. I přes mírné rozpaky, že ryby nebraly 
tak jako v minulých letech, jsme mohli po 15. 
hodině závody ukončit a odměnit první tři 
nejúspěšnější. Na pomyslném třetím místě se 
umístil pan Dohnálek s délkou nachytaných ryb 
156 cm, na druhém místě skončil pan Klapal 
Zdeněk s celkovou délkou 324 cm a hlavní cenu 
rybářského dne si odnesl pan Štencar s celkovou 
délkou 363 cm.  Zároveň probíhala i soutěž dětí, 
přestože se nikomu  nezadařilo chytit žádnou rybu, 
byla pro všechny připravena odměna ve formě 
balíčku sladkostí. Návštěvníci mysliveckého dne 
mohli ochutnat mysliveckou kuchyni, a to pečeni 
z divočáka, či kančí guláš, dále pak grilované makrely, kuřata, nebo klobásy a uzené. 
Počasí nám také letos přálo, což se projevilo i na početné návštěvnosti této akce. Nás 
tento zájem těší a zároveň motivuje k dalšímu ročníku.  

    Na závěr mi dovolte jednu tichou vzpomínku na našeho kamaráda, myslivce tělem i 
duší  pana Josefa Brandejse, který začátkem června zemřel. 

                                              Čest jeho památce. 

  Výbor MS Bělá Černíkovice 

 

 

Připravovaná akce 
 
Návštěva Černíkovic u Plzně 
 Ve čtvrtek 5.7. se naše výprava vydala směr Plzeň, aby 
navštívila obyvatele z naší spřátelené obce Černíkovice v 
okrese Plzeň sever. Zde také náš nepřemožitelný výběr 
hokejbalistů obsadil 5. místo…… více info příště 
 



 
Rozloučení s prázdninami 
           V sobotu 1. 9. 2012 připravuje SDH Domašín 
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI. Akce je určena pro 
širokou veřejnost. Pro děti jsou připraveny jako vždy zajímavé 
soutěže a hlavně bohaté občerstvení. 
 
 
Sportovní odpoledne 
        V sobotu 22.9.2012 připravuje SDH Černíkovice 
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE. Děti půjdou po stezce plné 
pohádkových postav a zvířátek a budou plnit nejrůznější úkoly. 
Startujeme u místního obchodu v Černíkovicích mezi 15-16 
hodinou a ukončení celé trasy bude táborákem Pod Homolí.     
   Hlavními sponzory akce jsou SDH Černíkovice, Jarmila 
Fňouková – potraviny Černíkovice, Matrix, a.s., Pekárna 
Lično, Škoda Auto, a.s., Tesco Stores ČR, a.s., Česká 
Spořitelna, a.s., Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České 
republiky a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda. 

Těšíme se na Vás i na Vaše děti, tak ur čitě přijďte !!! 

Posvícenské posezení 

Dne 16.9. 2012 se můžou naši občané těšit na tradiční posvícenské 
posezení na terase Bistra na hřišti, kde jim bude k poslechu hrát 
černíkovická dechová kapela pod vedením pana Karla Šedivého. 
Všichni jste srdečně zváni. 

 

 

Další plánované akce na podzim (říjen – listopad), bližší 
informace na internetových stránkách a letácích 

Drakiáda 

Soutěž o Nejlepší jablečný výrobek 

Soutěž o Rozkvetlý dům 



Setkání důchodců 

 

 

 

Z redakce zpravodaje 

Kontaktní spojení – adresa: Černíkovice 55 

    517 04 Černíkovice 

    tel./fax. 494 384 124 

    email: obec.cernikovice@tiscali.cz 

    www.cernikovice.cz 

fotografie dodali:  Radka Šustková, Jiří Školník, Mgr. Iva Dernerová, 
SDH Domašín   

zpracoval: Jedlinský Jakub 
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