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Společenská kronika 
Pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti k životnímu 
výročí. 
 
50 let 
Žid Josef, Črníkovice 45 
Kubinec Ladislav, Černíkovice 163 
Hovorková Jana, Černíkovice 54 
 
55let 
Koblása Milan, Černíkovice 181 
 
60 let 
Vladyka Pavel, Černíkovice 156 
Hovorková Jana, Černíkovice 146 
Kerhartová Květa, Černíkovice 129 
 
65 let 
Nehyba Pavel, Černíkovice 195 
Suchánek Antonín, Černíkovice 31 
Novotný Josef, Černíkovice 171 
Hovorka Josef, Domašín 3 
Klár Ladislav, Černíkovice 173 
Brandejs Josef, Černíkovice 162 
 
70 let 
Šitinová Marie, Černíkovice 74 
Pavel František, Domašín 30 
 
75 let 
Tomasová Růžena, Černíkovice 116 
Brandejsová Zdenka, Černíkovice 46 
 
 
 
 



 
80 let a více 
Vanická Marie, Domašín 38 
Dusil Jiří, Černíkovice 35 
Šitinová Božena, Černíkovice 12 
Tomasová Zdenka, Domašín 4 
Klapal Zdeněk, Černíkovice 50 
Dostálková Marie, Domašín 33 
Zemánek Josef, Černíkovice 59 
Macháňová Marie, Černíkovice 72 
Poláčková Božena, Černíkovice 107 
 
85 let a více 
Kulhánková Věra, Domašín 1 
Šitina Josef, Černíkovice 74 
Kulhánek Miloslav, Domašín 1 
 
95 let 
Zemánek Josef, Černíkovice 66 
 
 
Vzpomínáme 
 
  2. 6. 2010 zemřel Antonín Katzer ve věku nedožitých 
90ti let 
20. 7. 2010 zemřel Josef Zemánek ve věku dožitých 80ti 
let 
 
 
Noví občánci 
 
Rázel Jan, Černíkovice 33            7.6.   2010 
Donát Jakub, Černíkovice 20       10.6.  2010 
Sidney Myhill, Černíkovice 73    17.6.  2010 
 
Omlováme se rodičům Lucie Zemanové – Černíkovice 
33, za chybné uvedení data jejího narození. Malá 
Lucinka se narodila 7.4. 2010 
 



 
Výročí Zlaté svatby 
 
Dne 23. 4. 2010 oslavili manželé Školníkovi výročí Zlaté 
svatby. Tímto připojujeme svoji gratulaci s přáním 
pevného zdraví a rodinné pohody do dalších společných 
let. 
 

 
 
                               

 
 
 
 
 
 
 
 



Z ČINNOSTI OBECNÍHO 
ÚŘADU A ZASTUPITELSTVA 
 
Usnesení č. 22 OZ konaného dne 13.5.2010 
   

I. Bere na vědomí 
1.   Kontrolu usnesení z minulého jednání 
2.   Zprávu starosty 
3.   Informaci o rozšíření MŠ 

 
II. Schvaluje  

          
1. Závěrečný účet obce za rok 2009 s vyjádřením 

souhlasu s celoročním hospodaření obce v roce 
2009 bez výhrad. 

2. Hospodaření za I. čtvrtletí roku 2010 
3. Přijetí dotací od Královéhradeckého kraje z POV – 

dotační titul 4 úroky z úvěru ve výši 250.000,- Kč 
na financování stavby inženýrských sítí a 
komunikací v „Lokalitě RD Záhumna 
Černíkovice“ a na dotační titul 1 „Obnova a 
údržba venkovské zástavby a občanské 
vybavenosti“ ve výši 183.000,- Kč „Urnový háj“ a 
pověřuje starostu podepsáním smluv. 

4. Místo pro uspořádání svatebních obřadů „Altán“ 
Podstránský mlýn, k.ú. Černíkovice. 

5. Hospodaření PO Základní škola a Mateřská škola 
Černíkovice, dle přílohy 

6. Vedení účetnictví PO ve zjednodušeném rozsahu 
firmou ESOP, dle přílohy 

7. Pořízení spisové služby v rámci projektu 
realizovaného městem Rychnov nad Kněžnou na 
základě výzvy č. 06 a schvaluje uzavření 
partnerské smlouvy mezi Obcí Černíkovice a 
Městem Rychnov nad Kněžnou za účelem 
budování technologického centra ORP ve smyslu 



výzvy č. 06 z Integrovaného operačního programu 
na Technologická centra obcí s rozšířenou 
působností. 

8.  Výzvu k podání nabídky včetně zadávací 
dokumentace a pokynů ke zpracování nabídky 
„Územní plán Černíkovice“ se členy a náhradníky 
hodnotící komise dle přílohy 

9. Finanční dar ve výši 10.000,- Kč spřátelené obci 
Černíkovice u Plzně na rozvoj Obce. 

 
III. Ukládá 

       Starostovi 
1. Pokračovat v jednáních o uvolnění bytů nad MŠ 

pro účely rozšíření MŠ 
                                           
Usnesení č. 23 OZ konaného dne 1.7.2010. 
 

I. Bere na vědomí 
2.  Kontrolu usnesení z minulého jednání 
3.  Zprávu starosty 
4.  Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření  
dobrovolného svazku obcí Vodovodní svaz 
Císařská studánka, Mikroregionu Rychnovsko a 
Svazku obcí Dolní Bělá, vše bez výhrad 
5.  Informace o investiční akci MŠ 

 
II. Schvaluje  

          
6. Úpravu rozpočtu 
7. Výběr dodavatele na ÚP Černíkovice, kterým se 

stala Projekční kancelář Ing. Eduard Žaluda, 
Žamberk, Lukavická 806 

8. Pro nové komunální volby do obecních 
zastupitelstev, na volební období 2010 až 2014, 
jedenácti členné zastupitelstvo 

9. Finanční příspěvek 500,- Kč (slovy 
pětsetkorunčeských) na dopravu humanitární  
sbírky Diakonii Broumov, která byla odvážena z 
naší obce v měsíci červnu 2010 



10. Finanční dar ve výši 15.000,- Kč obci postižené 
jarní povodní, která bude vybrána z případných 
typů zastupitelů nebo občanů, (musí být přibližně 
velikostně jako naše obec). 

11. Plán rozvoje sociálních služeb města a regionu 
Rychnov nad Kněžnou na období let  
2010 - 2013 

12. Studii úpravy a rekonstrukce bytů ve 2.nadzemním 
podlaží pro rozšíření MŠ. 

13. Zakoupení zvýhodněného balíčku modulů Volby 
2010+jádro se změnou zákona o evidenci 
obyvatel. 

14. Mandátní smlouvu na zpracování formuláře 
k zajištění přípravy, pracování a organizační 
zajištění podání žádosti o dotaci z IOP na akci 
„Územní plán černíkovice“ a pověřuje starostu 
podepsáním smlouvy 

 
IV. Ukládá 

       Starostovi 
15. Pokračovat v realizaci navržené studie na úpravu a 

rekonstrukci bytů ve 2. Nadzemním podlaží MŠ 
16. Seznámit a společně projednat se členy investiční 

komise připravovanou smlouvu s dodavatelem 
„Územního plánu Černíkovice“. 

17. Pokračovat v jednání ohledně terenních úprav 
v Domašíně s Ing. Lelkem a se zástupcem komise 
ŽP a panem Cíchy a Zahradníkem 
Vypracovat kupní smlouvu pro pana Kohouta na 
odprodej pozemku, který byl schválen OZ                                     

 

 
 
 
 



Odpady 
 
    Znovu se budu opakovat, když řeknu, že 
odpady se v naší obci třídí špatně! 
    Přeplněné popelnice s komunálním odpadem hovoří za 
vše. Spousta PET lahví na vrchu  
popelnic a to člověk žasne. Vy potom žasnete nad cenou 
za odpady a nejspíš si žádný neuvědomuje, že za toto 
všechno platíte peníze navíc. Každým rokem se 
,,skládkovné“ za ukládání komunálního odpadu bude 
zvyšovat.  
    Když každý z nás v celé republice vyhodí do 
popelnice1 PET lahev, přibude na skládku 500 ( t ) 
odpadu a to zdaleka nemluvíme jenom o PET lahvích. 
Tímto nesmyslným a špatným tříděním odpadu 
zatěžujeme životní prostředí a musí se hledat další 
nemalé prostory na zřízení nových skládek. Šetřeme naše 
životní prostředí našim dětem, vnoučatům a dalším 
pokolením.  
    Víme, že podíl plastů v komunálním odpadu se 
neustále zvyšuje a to nejen v naší republice ale i v celé 
EU Víme i to, že popelnice jsou neustále plné a to hlavně 
naší zásluhou, že PET lahve nesešlapáváme, do popelnice 
se jich tudíž vejde méně a to způsobuje to, že se jich 
velké množství povaluje i vedle popelnic! A to je, 
alespoň pro mě osobně velmi smutný pohled.  
    Možná ale nevíme, že z 1 kg plastu ( PET lahví ) , což 
činí asi 20 ks vytříděných dvoulitrových lahví se dají 
vyrobit 4 pěkná trička či 1 svetr z umělého vlákna. A 
můžeme pokračovat dále -  1,5 kg těchto lahví stačí na 
výrobu fleesové bundy a necelá 2 kila dokonce na výrobu 
1 náplně do spacího pytle. Na výrobu jednoho metru 
čtverečného koberce se spotřebuje 60 kusů PET lahví.  
    Komunální odpady: pokračuje 14ti denní odvoz a 
připomínám, že v Černíkovicích se odváží v lichých 
týdnech a v Domašíně v sudých.  
 



Územní plán obce Černíkovice 
 
    V rámci ustanovení zákona č. 183/2006 sb., o 
územním plánování a stavebním řádu v návaznosti 
nových předpisů obec zadala vypracovat nový  ,,Územní 
plán Černíkovice“. Na tento ÚP bude obec žádat dotaci 
na udržitelný rozvoj území z integrovaného operačního 
programu prioritní osy 5., Ministerstva pro místní rozvoj. 
Na zpracování ÚP bylo vypsáno výběrové řízení, ve 
kterém uspěla Projekční kancelář ing. Eduarda Žaluda, 
Žamberk, Lukavská 806. 
    Teď je také na Vás, občanech, podnikatelích, abyste na 
tvorbě ÚP svými nápady podíleli. Případné návrhy 
můžete podávat do konce září 2010.  
 
Zpráva ze ZŠ a MŠ 
 
Novinky, které nás potěšily: 
 
1.  Nové lavice pro žáky 2. ročníku, které financoval 
Obecní úřad v Černíkovicích. Děkujeme.  Dětem se v 
nich sedí moc pěkně.  
 
2.  Žáci se pravidelně účastní výtvarných, recitačních a 
sportovních soutěží. Patrik Hloušek z 5. třídy byl porotou 
oceněn za výtvarnou  práci s názvem "Drak" ve výtvarné 
soutěži "Malá Prima sezóna".  
 
3.  Také nám udělal radost žák 5. roč. Dominik Švec, 
který se umístil na 2. místě ve II. kategorii ve výtvarné 
soutěži pořádané Česko-polským institutem v Praze 
s názvem:              „S drakem v Krakově“.  
 
4.  Markétka Hovorková a Marek Vašata získali 1. a 2. 
místo v okresním kole výtvarné soutěže „Požární ochrana 
očima dětí“, Markétka se umístila na 2. místě i v kraji. 
 
 



5.  Pavlínka Procházková z MŠ Černíkovice se 26.6.2010 
zúčastnila POLSKO-ČESKÉHO FESTIVALU 
PŘEDŠKOLNÍ PÍSNĚ "Kolorowe Jarmarki-Barevné 
trhy", který se konal v reprezentačním sále Gymnázia v 
Kladsku. Organizátory byly Gmina Klodzko a 
Mikroregion Rychnovsko. Zazpívala 5 lidových písniček 
za doprovodu paní Kožúškové, která vede na místní škole 
pěvecký kroužek. Soutěžilo 27 předškolních dětí z Polska 
a 3 z České republiky. Čtyřčlenná porota Pavlínce udělila 
1. místo a my všichni z jejího úspěchu máme velkou 
radost. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  Díky panu starostovi Duškovi je vypracován a 
zastupitelstvem schválen projekt na rozšíření MŠ. 



  Snažíme se modernizovat výuku pomocí nových 
digitálních technologií a vybavit školu novým nábytkem, 
zapojili jsme se do projektu EU-peníze školám. 
Vypracovali jsme projekt nazvaný „Modernizace výuky 
na málotřídních školách“, pomocí kterého bychom mohli 
získat asi 420 tisíc korun. Nedávno přišla odpověď: 
Vážení žadatelé, 
chtěli bychom vás informovat, že vaše projektová žádost 
úspěšně prošla procesem hodnocením a byla schválena 
Vrchním ředitelem sekce operačních programů EU.                          
V současnosti se připravuje právní akt "Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace". 
ŠKOLNÍ  AKCE 
9.4. – Černíkovický skřivánek /školní soutěž ve zpěvu/ 
15.4.2010 – Zápis dětí do MŠ /14 zájemců, 6 volných 
míst/ 
Den Země - 22.dubna jsme si připomněli Den Země. 
Celý den jsme se ujišťovali v tom, že pomoci chránit 
životní prostředí může každý z nás. Ekologie... Co to 
vůbec znamená? Termín ekologie pochází z řeckého 
slova oikos /domov/ a logia /nauka, studium/.Označuje 
vědu, která se zabývá vztahy mezi živými organismy 
navzájem a vztahem mezi organismy a prostředím, kde 
žijí. 
   
 
Ve středověku bylo celkem běžné vyhazovat oknem 
nejen odpadky a zbytky jídla, ale také výkaly. Kdo se pak 
postaral o jejich odstranění? Většinou je jednoduše 
spláchl déšť a odnesl je do nejbližší řeky... Za nápad 
odstraňovat odpadky a shromažďovat je někde mimo 
město vděčíme ovšem už antickému Řecku a Římu. 
Obyvatelé středověkých měst si ale potřebnost 
hygienických opatření nebrali příliš k srdci. O jejich 
nutnosti je přesvědčila až krutá událost: roku 1347 se 
Evropou začal prostřednictvím krys šířit černý mor. 
Podlehlo mu více než 40 milionů lidí. 
  V 21. století se v našem slovníku objevilo nové slovo: 
recyklace. Jako názorný příklad může posloužit papír. K 



jeho výrobě je nutné kácet stromy - živé organismy, 
jejichž existence představuje jednu z nejdůležitějších 
podmínek ekologické rovnováhy naší planety. Je tedy 
lepší vyrobit nový papír z papíru již použitého. 
  To byla hlavní myšlenka celého dne. Ochránit živé 
stromy. Snažili jsme se nashromáždit co nejvíce starého 
papíru. Děti ho přivážely společně s rodiči z domovů. My 
jsme vynosily plné pytle papíru z půdy školy, kam ho 
paní školnice celý rok ukládá. Podařilo se nám naplnit 
celý kontejner a nasbírat 5 tun papíru. 
30.4. – Rej čarodějnic 
 
Návštěva Městské knihovny a Orlické galerie v RK 
12.5.2010 jsme navštívili s žáky 1. a 2. roč. Městskou 
knihovnu v Rychnově nad Kněžnou. Příjemná atmosféra, 
ale hlavně zajímavé vyprávění paní knihovnice všechny 
děti zaujalo.     Po poutavé besedě jsme se ještě vydali do 
Orlické galerie, kde právě probíhá výstava Zdeňka 
Milera nazvaná Z příběhů O krtečkovi. Zde děti viděly 
originální návrhy tohoto světoznámého ilustrátora, který 
letos oslaví již 89 let. Protože se nám v knihovně i na 
výstavě líbilo, domluvili jsme návštěvu i čtvrťákům a 
páťákům, kteří pojedou do RK příští středu. Snad touto 
akcí přispějeme k tomu, že se naše děti budou více 
věnovat četbě knížek a nebudou trávit tolik času u 
počítače.                                           
                                                Napsala Jana Šabatová 
 
17.6.2010 jsme navštívili indiánskou vesničku v Obořici 
u Nasavrk a zámek v Pardubicích. Školní výlet se nám 
moc líbil, přispělo k tomu i krásné počasí. Neobvyklou 
podívanou pro nás byli pávi před zámkem.  
28.6.2010 se v 15,30 hodin konalo vedle školy  
 
 
 
 
 



„Rozloučení s páťáky“. Mladší spolužáci pro ně několik 
týdnů tajně nacvičovali krátké vystoupení. Pozvali jsme 
rodiče žáků, postavili velký stan, připravili občerstvení a 
soutěže pro děti. Nakonec se nám krátké vystoupení 
protáhlo skoro na hodinu. Přispěl k tomu dramatický 
kroužek s recitací, pohádkou O perníkové chaloupce a 
úryvkem z pohádky Zlatovláska /Hádka 2 rybářů/. Děti 
z 1. a 2. ročníku přednesly básničky z čítanky, zahrály 
pohádku Hrnečku vař a zatančily veselý tanec O 3 
citrónkách. Divákům se líbily básničky šité na míru všem 
páťákům, předem jsme všechny upozornili, že je to 
legrace. Nakonec vystoupili i žáci ze 4. a 5. ročníku se 
svými veselými písničkami. Děti moc chválíme, vše se 
jim moc povedlo, i když jsme si vystoupení ani jednou 
společně nevyzkoušeli. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Červen 2010 
  1.6. -  Den dětí /Den naruby, soutěže pro děti, sestavení 
mandaly/ 
  3.6. – Prezentace školy před hodnotící komisí v rámci 
soutěže „Vesnice roku 2010“ 
  4.6. – Focení, Kouzelník, Noční Gloriák 
10.6. – Hasičské auto, SRPDŠ, Školská rada 
17.6. – Školní výlet – Indiánská vesnička v Obořici u 
Nasavrk, zámek Pardubice 
21.6. – Pedagogická rada 
24.6. – Muzikál „Lví král“ v Opočně 
26.6. – Pěvecká soutěž předškoláků v Polsku 
28.6. – Akce OÚ v parku „Rytíř Očko“,  odpoledne - 
Rozloučení s páťáky 
30.6. – Slavnostní závěr školního roku 
 
Poplatky 
  S platností od 1. září 2010 byl vnitřní směrnicí stanoven 
poplatek za školní družinu pro všechny přijaté žáky ve 
výši 130,- Kč měsíčně a za mateřskou školu 250,- Kč 
měsíčně na částečné krytí provozních neinvestičních 
nákladů za každé zapsané dítě. 
  Děkujeme firmě ESOP z Rychnova nad Kněžnou za 
peněžitý dar na nákup kancelářských potřeb a 
papírenského zboží. 
 
 
Podrobnosti najdete na našich www stránkách. 
Krásnou dovolenou a dětem pěkné prázdniny přeje Iva 
Dernerová, ředitelka ZŠ a MŠ Černíkovice. 
 

 
          
 
 
 



SDH Domašín 
 
     V úvodu rádi podáváme zprávu, že hlavní akce našeho 
sboru v letošním roce je po značném úsilí a spoustě 
odpracovaných hodin hotova. Rozšíření pergoly u 
zbrojnice se podařilo dokončit včas ještě před příletem 
čarodějnic a tak je celá vydlážděná plocha nyní pod 
střechou. Ta je zatím provizorně pokryta lepenkou. 
Montáž střešní krytiny včetně nátěrů konstrukce bude 
provedena po vyschnutí dřeva. 
     Na tom, že celá akce byla úspěšně zvládnuta má 
největší zásluhu mistr tesař, bratr Josef Zítko, který 
stavbu odborně řídil a svou prací nám poskytl mnoho 
ukázek fortelného řemesla. Kromě práce na pergole 
vyrobil za pomoci dalších členů sboru opravdu bytelné 
sedací soupravy. Výbor mu tímto vyslovuje veliké 
poděkování a dále moc děkuje za spolupráci a odbornou 
pomoc mistru truhlářskému panu Josefu Michaličkovi, 
všem našim členům, kteří  svou prací přispěli k zdárnému 
zvládnutí akce, obecnímu úřadu za dřevo a rovněž 
podnikateli bratru Holoubkovi, který se z časových 
důvodů nemohl účastnit prací, ale za to jako sponzorský 
dar zakoupil makrolon. 
 
 
     Uprostřed výše zmíněných prací jsme ještě 3. dubna 
stihli provést sběr železného šrotu a pak již vše spělo 
k termínu 30. dubna a pálení čarodějnic. Byli jsme 
zvědavi, jak budou na změny u zbrojnice reagovat naši 
hosté a čarodějné mocnosti: Návštěva přesáhla všechna 
očekávání a kromě slov chvály jsme si v nadsázce 
vyslechli i rady, že by kvůli stále stoupající návštěvnosti 
bylo vhodné pokračovat v rozšiřování pergoly dále, až 
k silnici. Všichni si pochvalovali nové lavice a využívali 
připravené občerstvení. Nadpřirozené mocnosti se 
dostavily kompletní, včetně své strašidelné šéfové, 
čarodějný potěr si za dohledu těch starších zaskotačil u 
ohně a tak bylo veselo a vládla příjemná pohoda. Užívali 



jsme si krásného večera a došlo i na taneček při hudební 
produkci pana Gábora z Vamberka. Že se vše ke 
spokojenosti příchozích i domácích protáhlo dlouho přes 
půlnoc netřeba komentovat. Výbor i zde děkuje všem, 
kteří se o přípravu a průběh zdařilé akce zasloužili. 
     Že i soutěžemi žijí hasičské sbory dokazuje naše účast 
na okrskové soutěži v Byzhradci. Zde v hezkém 
prostředí, ale za mimořádně obtížných podmínek našim 
borcům nevyšla štafeta. Pokládáme ale za správné, že na 
podmáčeném terénu neriskovali zranění a vsadili na 
opatrnost. Po třetím nejlepším čase v útoku jsme obsadili 
celkové čtvrté místo. Vítězství obhájili kamarádi 
z Černíkovi, kterým gratulujeme! 
     V červnu se dožil 60 let náš dlouholetý člen bratr 
Miroslav Charvát: 
     Mirku, k Tvému kulatému výročí Ti přejeme hodně 
zdraví a štěstí, děkujeme Ti za Tvou práci ve sboru a 
těšíme se, že společně prožijeme hodně dalších pěkných 
chvil u naší zbrojnice o jejíž přebudování jsi se hodně 
zasloužil. 
 
     
 
 
 Závěrem se s prosbou obracíme na Vás, kteří si 
zapůjčujete naše zařízení k soukromým akcím: Hasičská 
zbrojnice v Domašíně nestojí na samotě u lesa, ale hodně 
blízko zástavby rodinných domků. Proto naléhavě 
prosíme: Neodpalujte petardy v nočních hodinách! 
Neurvale tím rušíte noční klid okolních obyvatel, 
především dětí. Může se stát, že nebude-li této naší 
prosby dbáno, nebude konkrétní osobě naše zařízení již 
více zapůjčeno. Děkujeme všem za pochopení! 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myslivecké sdružení Bělá Černíkovice 
 
 
Vzhledem k tomu, že lovecká sezona začíná až 16. 
května lovem srnců, využili naši členové jarní měsíce 
k úklidu a dezinfekci krmných zařízení jak pro drobnou, 
tak pro spárkatou zvěř. 
V jarních měsících probíhají okresní myslivecké výstavy 
trofejí, které naši členové navštěvují, aby mohli porovnat 
kvalitu trofejí v jiných mysliveckých sdruženích. 
Už tradicí se stává výlet na výstavu NATURA VIVA 
v Lysé nad Labem, která proběhla ve dnech 19. – 23. 
května 2010. 
Jarní měsíce skýtají rovněž možnosti pro členy, kteří se 
zabývají kynologií, ať již se jedná o svody, výstavy, nebo 
o zkoušky z výkonu. V našem okrese byl první takovou 
akcí svod loveckých psů, který proběhl 25. 4. 2010 v 
Trnově, nastoupilo na něj 39 psů 19 plemen. Malá 
plemena posuzoval pan MVDr. Josef Jansa, velká 
plemena pan Pavel Vyskočil. 8. 5. Potom proběhly 
zkoušky ohařů a malých plemen v Mysliveckém sdružení 
Opočno-Přepychy, v kategorii velkých plemen nastoupilo 
8 psů a vítězem se stala fena vedená naším členem 
panem Petrem Vítečkem Xita Šípová s 228 body, druhá 
fena Xana Šípová se umístila rovněž v I.ceně s 221 body 
na 6. místě. Rovněž v malých plemenech jsme měli 



zastoupení, a to panem Pavlem Vítečkem, který vedl fenu 
Britu od Podorlických vrchů, která se 176 body skončila 
třetí v I. ceně. 
V měsíci červnu, kdy probíhají senoseče, se členové 
zapojují do prohledávání porostů se svými čtyřnohými 
pomocníky a rozmísťují plašiče, které naše myslivecké 
sdružení zakoupilo v počtu deseti kusů. 
V červnu - měsíci myslivosti, jsme uspořádali tradiční 
Myslivecký den spojený s chytáním ryb. Hlavní cenou 
pro vítěze byl letos srnec. Tato atraktivní cena způsobila, 
že soutěž byla hojně zastoupena  a vítězství pana 
Šubrta,který chytil přes pět metrů,  svědčí o tom, že 
v rybníku ryby jsou. Zároveň probíhala i soutěž dětí, 
v níž zvítězil M. Procházka, který ulovil štiku a úhoře. Po 
celý den si všichni mohli ochutnat mysliveckou kuchyni, 
a to pečeni z divočáka, nebo srnčí guláš, dále pak 
makrely, klobásy, uzené… I díky pěknému počasí se nás 
na Proudnici sešlo přes 200. 
Závěr školního roku jsme pomohli udělat tak trochu 
netradičně mateřské škole, sešli jsme se zase na 
Proudnici, našim malým kamarádům jsme ukázali něco 
z výcviku psů, představili jsme jim různá plemena, 
ukázali aport na suchu i ve vodě, předvedli lovecké 
troubení, pak jsme dětem nechali sestavit jako puzzle 
naše známé sovy a nakonec si děti opekly párky. Určitě 
to byla milá akce, která se líbila nám a snad i dětem. 
Pevně doufáme, že naše spolupráce bude mít 
pokračování. 

Výbor MS Bělá Černíkovice 
 

 
Sport 
 
    Fotbalové jaro skončilo a už se opět chystáme na nový 
ročník 2010 – 2011. I když mnoho času na podzimní 
přípravu nebylo, doufáme, že naše velice omlazené 
mužstvo bude podávat dobré výkony.  



    Závěrem minulé sezony skončili v našem mužstvu 
některé dosavadní opory. Jmenovitě kapitán A družstva 
Lukáš Trejtnar – zdravotní důvody, Tomáš Polívka 
odešel na půlroční hostování do Rychnovské Labutě, dále 
František Kotek, u kterého si pauzu vyžádalo pracovní 
zaneprázdnění. Bohouš Nosek, který je výborný tenista, 
dává zatím přednost tenisovým turnajům a hostování 
skončilo i brankáři Tomáši Endlerovi o jehož hostování 
se ovšem opět jedná.  
       Do A družstva tudíž bylo muselo být přeřazeno 
několik hráčů družstva B – Zdeněk Novák, Víteček Petr, 
Flégl Lukáš, Hrábek Tomáš, Stodůlka Martin s Petrem 
Holoubkem, z dlouhodobého hostování se vrátil Michael 
Mňuk a po zranění je již v plném herním vytížení i 
kanonýr Tomáš Vik. O dalších dvou hostování se jedná, 
doufáme, že se podaří dotáhnout do zdárného konce. 
    I na okresní a krajské úrovni se událo mnoho změn. 
Okresní soutěže dorostu a starších žáků byly zrušeny a 
předseda KFS JuDr. Sedláček rezignoval na svoji funkci. 
    Náš oddíl má v krajské soutěži I. B třídy své A 
družstvo dospělých, které povede trenérská dvojice Jiří 
Holoubek a Josef Cejpek. Pn Kamneík nám na závěr 
minulé sezony oznámil, že o jeho trenérské služby 
projevili zájem v Doudlebách. 
    V okresní soutěži bude startovat naše B mužstvo pod 
vedením pana Josefa Stodůlky. C družstvo bylo zrušeno a 
hráči přeřazeni do družstva B. V okrese máme ještě 
přípravku, která je pod křídly SK Solnice, trenérkou je 
paní Kadavá.  
 
    Jak bylo v posledním zpravodaji zmíněno, ukončení 
nájemní smlouvy s paní Hrábkovou našemu Bistru Na 
hřišti jen prospělo a je vidět, že vlídný personál a solidní 
přístup dokáže přitáhnout mnoho hostů.    

 
 
 



Rytíř Očko 
 
Krásné slunečné dopoledne 28. června zpestřila našim 
dětem návštěva rytíře Očka v černíkovickém parku. Akce 
začala v 9 hodin ráno a zúčastnilo se jí úctyhodných 90 
dětí s rodiči. Děti z naší MŠ, ZŠ či děti z ličenské 
Základní školy. Akce byla i pro širokou veřejnout.  
Programy byl velmi bohatý na nápadité soutěže či 
písničky, za které byly děti odměňovány nanuky. Celý 
program trval bezmála dvě hodiny a všem dětem se velmi 
líbil. 
 
 
Noční Glóriák 
 
Dne 4. června  se konal další ročník již tradičního 
dobrodružného  okruhu plného strašidel a překvapivých 
nástrah s názvem Noční Glóriák. Akce je velmi 
populární, což potvrzuje přes 100 jeho účastníků. Děti si 
opět prošly známou stezku plnou nástrah, různých 
pohádkových postaviček či strašidel, která je pobavila či 
postrašila.  Pro děti bylo opět připraveno bohaté 
občerstvení. Dostaly pití a po trpělivém čekání ve frontě, 
si mohly pochutnat i na hranolcích. Tímto děujeme i 
všem strašidlům a postavičkám, které nám pomohli akci 
připravit a těšíme se na další ročník, který jak doufáme 
bude ještě s větší návštěvou a větším počtem strašidel. 
Děkujeme. 
 
 



 

 



 
 

 
Kominík 
 
Zájemci o služby kominíka, přihlaste se prosím na OÚ 
Černíkovice. V případě zájmu bude i letos objednán pro 
celou obec. Opakuji znovu, nepodceňujte tuto službu. Je 
velice nutná a každý komín by měl být několikrát ročně 
řádně kontrolován. Váš zájem nahlaste prosím do 10. září 
2010.   
 

 
SOUTĚŽ 
 
V součastné době probíhá již dobře známá soutěž o 
nejpestřejší Rozkvetlý dům. V soutěži bude nezávislou 
komisí oceněno opět 9 nejkrásnějších ,,rozkvetlých 
domů“.  Doplňujícím kritériem květinové výzdoby oken 
a balkónů bude i úprava a čistota před domem. 
 
 
 



Odměny: 
 

1. –  2. místo: finanční odměna 1500,-Kč 
2. –  4. místo: finanční odměna   750,-Kč 
5.   -  9. místo: finanční odměna   400,-Kč 
 
Výsledky soutěže se dozvíte v našem podzimním 
vydání Černíkovického zpravodaje. 
 
 
                                        Starosta a komise ŽP 
 
 
 
Připravované akce: 
 

Posezení důchodců 
 
Počátkem měsíce listopadu bychom rádi opět uspořádali 
posezení s našimi důchodci. Přesné datum a místo konání 
se dozvíte jak z našeho místního rozhlasu, tak obdržíte i 
pozvánky na toto posezení. Všechny tímto již teď 
srdečně zveme! 
 

Jablečný výrobek 
 
Tento rok se uskuteční již 4. ročník kulinářské soutěže o 
nejlepší jablečný výrobek. Přehlídky se bude konat 
v Bistru na hřišti společně s přednáškou a  výstavou 
sadařských produktů.  

 
 
 
 
 


