
 
 



Černíkovický zpravodaj  
                                                               
Duben 2010 
 
Společenská kronika 
 
50 
Zvoníčková Marta     Č. 139 
Stodůlková Věra        Č. 140 
 
55 
Koblásová Marie       Č. 181 
 
60 
Nehybová Jaroslava  Č. 195 
Oubrecht Jiří             Č.   22 
 
65 
Trojáková Marie       Č. 203 
Hoffman Josef          Č.    4 
 
70 
Krčmářová Marie     Č. 170 
Zvoníčková Marta    Č. 139 
 
83 
Šolínová Bohumila   Č. 179 
 
84 
Pavlová Eliška          D.    3 
 
85 
Macháň Václav        Č.  72 
Machček Jaroslav    D.  18 
 
89 
Holubová Božena    D.  59 
 
 
NAROZENÍ  
Kožúšková Ester      8.2. 2010 Černíkovice 15 
 
Řekli si ,,ANO" 
 
Michal Stodůlka a Lucie Kopecká      27. 3. v Kostelci nad Orlicí na místní radnici 
Romana Kopřivová a Petr Janeček     24. 4. na zámku v Doudlebách nad Orlicí 
 
 
 



Tříkrálová sbírkaTříkrálová sbírkaTříkrálová sbírkaTříkrálová sbírka    

    
    
 V letošní Tříkrálové sbírce, jež se účastnila i naše obec, vybraly skupinky pod vedením 
manželů Pohlových celkovou částku 19.917 Kč. 
    Všem občanům, kteří ať už větší či menší částkou do sbírky přispěly mnohokrát děkujeme 
a věřte, že peníze, budou spravedlivě rozděleny do rukou lidí, kteří je opravdu potřebují. 
                                      

Z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva 
 

Z veřejného jednání obecního zastupitelstva  
konaného dne 28.1. 2010  
 

I. Bere na vědomí 
1.   Zprávu starosty 
2. Informace Ign. Josefa Lelka, ZEAS Podorlicko a.s. Trnov a Ing. Mrůzka z firmy 

AGRIcom, dodavatele bioplynových stanic, o realizaci bioplynové stanice v areálu 
Zemědělské společnosti a.s. Černíkovice 

        
II. Schvaluje  

          firmě ZEAS Podorlicko a.s. Trnov vybudování stanice v areálu Zemědělské společnosti  
          a.s., za těchto podmínek 
      

3. Investor ZEAS Podorlicko Trnov garantuje, že bioplynová stanice nebude škodit svým 
hlukem a pachem životnímu prostředí občanům nově budovanému sídlišti „Záhumna“, 
ale ani ostatním občanům 

4. Strojovnu bioplynové stanice situovat tak, aby hluk z provozu BS byl k zástavbě 
omezen na co nejnižší míru, v místech kde bude přisávání vzduchu vybudovat hliněný 
val 3 m vysoký s ozeleněnou výsadbou tlumící hluk 

5. Druhé ozelenění provést podél cesty k Černíkovickému rybníku (smrk, modřín, dub, 
bříza) 

6. Dodržet technologii se vstupními surovinami jak jsou uvedeny sdělením ŽP a 
zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, kukuřičná siláž, vepřová kejda, 
travní a jetelová senáž, kravský hnůj. 

7. Kravský hnůj nebo kejda se nebude do bioplynové stanice dovážet z okolních 
zemědělských podniků kromě využití kejdy z chovu prasat pana Procházky a v případě 
nedostatku kejdy a hnoje z okolních zdrojů 

8. Hnojení plodin kejdou bude k.ú. Černíkovice zásadně omezeno 
9. Generálním dodavatelem  nebude firma AGRIFAIR 
10. Nechat vypracovat havarijní plán k této bioplynové stanici. 
11. Vypracovat posudek vlivu (malého, středního nebo velkého zdroje znečištění ovzduší). 
12. Po uvedení biostanice do provozu věnuje každoročně na účet obce Černíkovice 

finanční dar na rozvoj obce v rozmezí od 100 tisíc do 250 tisíc korun. Na tento dar 
bude sepsána samostatná smlouva a podpisem této smlouvy se podmiňuje vydání 
stanovisko Obce  Černíkovice  firmě ZEAS Podorlicko a.s. Trnov. 

 
 
 



  Z veřejného jednání obecního zastupitelstva 
  konaného dne 11.3. 2010  
 

I. Bere na vědomí 
1.   Kontrolu usnesení z minulého jednání 
2.   Zprávu starosty 
3.   Informace o podaných dotačních titulech z POV a strategie Splav,o.s. v rámci 

Programu rozvoje venkova 
4. Informaci o investiční akci MŠ 

 
II. Schvaluje  

          
1. Hospodaření za 4. Čtvrtletí roku 2009 
2. Návrh rozpočtu na rok 2010 
3. Smlouvu o zřízení věcného břemene pro ČEZ na kabelové vedení NN a rozvody k 36 

RD Záhumna a pověřuje starostu podepsáním smlouvy 
4. Převod pozemkové parcely č. 3470/2, orná půda o výměře 47 m2 od oprávněných osob 

a to Petra Vítečka, Heleny Charvátové, Marie Kopecké, Marie Karpíškové a Františka 
Křepely, darem, která vznikla při realizaci cesty z pozemkových úprav a obec tento dar 
přijímá. 

5. Případnou změnu v žádosti z POV, realizace „Urnového háje“ na „Chodník Domašín“. 
6. Podání žádosti do soutěže „Vesnice roku“. 
7. Výměnu balkónových dveří na terasu u MŠ a v bytě manželů Nehybových 

 
III. Ukládá 

       Starostovi 
1. Vypsat poptávkové řízení a oslovit tři firmy na realizaci plastových balkónových dvří u 

MŠ a bytu manželů Nehybových 
2. Vypracovat případnou změnu z POV a požádat o tuto změnu KHK 
3. Zpracovat přihlášku do soutěže „Vesnice roku“ 
4. Upozornit občany na zákaz volného pobíhání psů 

 
IV. Zamítá 
1. Nabídku na odkoupení pozemkové parcely č. 3216/12 vlastníků Pavla Patzenhauera a 

Veroniky Vrátilové 
2. Zamítá odkoupení parcely č. 936/7 v k.ú. Černíkovice, která vznikla realizací cesty na 

zpřístupnění lesních pozemků z pozemkových úprav, kterou realizoval Pozemkový 
úřad Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320 

3. Realizaci propagačního CD Obce Černíkovice 
 

Dušek Václav - starosta                                                       Šitina Josef - místostarosta                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZPRÁVA STAROSTY    

   Volby   

 
     Na dny 28. a 29. května letošní rok připadnou volby do Poslanecké sněmovny, 
Parlamentu České republiky. 
    Volební místnost bude na obecním úřadě. V pátek bude otevřena od 14 hodin do 22 hodiny 
a v sobotu od 8 h do 14 hodiny. Kdo by chtěl volit a nebude se moci ze zdravotních důvodů 
dostavit, ať  to nahlásí předem na obecní úřad. Každý volič se musí prokázat platným OP 
nebo pasem.                                       
 

Velikonoční výstava 
 

1. místo  ZŠ Černíkovice              Kurník                                                   46 hlasů 

2.  místo  Olga Klárová                malovaná modrá vajíčka                   38 hlasů 

3. místo   Jana Vašatová              beránci                                                 33 hlasů 

4.  místo   Marie Charvátová      jarní košík                                             24 hlasů 

5. místo   Zdenka Jedlinská         perníčky                                                21 hlasů 

 
Ve společenské místnosti DPS se již po třetí konala soutěžní výstava o Nejkrásnější výrobek. 
Celkem bylo vystaveno 25 velikonočních výrobků, což je ovšem pouze polovina oproti 
minulému roku. Návštěvníků bylo asi 50, přišly se podívat i děti ze zdejší MŠ a ZŠ.  
Děkujeme J. Kopecká, M. Duškové, T. Novotné, E. Mazurové, H. Hubálkové, K. Vašatové, J. 
Duškové, J. Jedlinské, I.+M. Marurovým, P. Charvátové a především dětem MŠ a ZŠ 
Černíkovice a jejich pedagogickému dozoru, jež přispěli svými krásnými výrobky do naší 
soutěže.  
Výstava byla i prodejní. Paní Papáčková zde nabízela své výrobky ze sušených květin, či 
malované kraslice, paní Malinská šité potírání, misky. Voňavá zvířátka či zápichy. 
Všem soutěžícím a návštěvníkům děkujeme za účast a těšíme se na další, v pořadí jíž čtvrtý 
ročník a doufáme, že se tentokráte zúčastní více nadšených výrobců velikonočních ozdob. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OdpadyOdpadyOdpadyOdpady   
    Konec března také přinese změnu v odvozu odpadů, mění se cyklus týdenního svozu na 
čtrnáctidenní. V obci Černíkovice se budou odpady odvážet v lichých týdnech a v Domašíně v 
sudých. 
                                                     

Také tento rok se budou svážet nebezpečné odpady ( elektroodpady ) Také tento rok se budou svážet nebezpečné odpady ( elektroodpady ) Také tento rok se budou svážet nebezpečné odpady ( elektroodpady ) Také tento rok se budou svážet nebezpečné odpady ( elektroodpady ) 

televize, rádia, vysavače, lednice ,mrazáky ( spotřebiče, které jsou na televize, rádia, vysavače, lednice ,mrazáky ( spotřebiče, které jsou na televize, rádia, vysavače, lednice ,mrazáky ( spotřebiče, které jsou na televize, rádia, vysavače, lednice ,mrazáky ( spotřebiče, které jsou na 

elektrický proud ). Svoz bude ve středu 19. 5. 2010 od relektrický proud ). Svoz bude ve středu 19. 5. 2010 od relektrický proud ). Svoz bude ve středu 19. 5. 2010 od relektrický proud ). Svoz bude ve středu 19. 5. 2010 od rána. Prosím, ána. Prosím, ána. Prosím, ána. Prosím, 

připravte spotřebiče k odvozu. připravte spotřebiče k odvozu. připravte spotřebiče k odvozu. připravte spotřebiče k odvozu.     
     

Na dny 11.,12. a 13. června budou připraveny kontejnery na velkoobjemový Na dny 11.,12. a 13. června budou připraveny kontejnery na velkoobjemový Na dny 11.,12. a 13. června budou připraveny kontejnery na velkoobjemový Na dny 11.,12. a 13. června budou připraveny kontejnery na velkoobjemový 

odpad, budou na stejných místech jako v minulých letech. odpad, budou na stejných místech jako v minulých letech. odpad, budou na stejných místech jako v minulých letech. odpad, budou na stejných místech jako v minulých letech.     
    
 Znovu musím ještě připomenout, že třídění odpadů dělá mnohým potíže. Znovu Vás tímto 
žádám, pokud jsou dvě popelnice na bíle a barevné sklo, rozlišujte barvy, že ze sklenic 
sundávejte  kovová, nebo plastová víčka – kovové do kovu, plastové do plastu! Také Váš 
žádám, aby se již neobjevovali pouze položené igelitové tašky vedle popelnic s neroztříděným 
odpadem! K nádobám na sklo nepatří sklo z automobilů, toto sklo patří do velkoobjemového, 
nebo komunálního odpadu. 

 
Obec Černíkovice společně s Občanským sdružením Diakonie 

Broumov    

  
 VYHLAŠUJE 

 

SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 
 

 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 
 Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek 
 Obuv – veškerou nepoškozenou 

 
 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, 

koberce – z ekologických důvodů 
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem 

znehodnotí 
 znečištěný a vlhký textil 



Sbírka se uskuteční : 
 

dne:     pondělí      24.5.2010          8,00 – 17,00 hod. 
            úterý          25.5.2010          8,00 – 15,00 hod.   

           středa         26.5.2010          8,00 – 17,00 hod.       
 

 místo:                  společenská místnost DSP  Černíkovice 
 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,  

aby se nepoškodily transportem 

Děkujeme za Vaši pomoc. 
 
 

Z černíkovické kroniky 
 
Rok 1944 
 
    Okupace trvá již pátým rokem a německé úřady přitvrzují ve svých požadavcích. Kontroly 
a pokuty jsou čím dál tím více častější a přísnější, lidem se tento stav již zevšedňuje, každý to 
málem přijímá jako nutné zlo. 
    Pro tento rok byl nutný osev pšenice a žita na 181ha, olejnin 20,5a , brambor 71ha a 
cukrovky na 12ha. Povinné dodávky hospodářských produktů byly stále předepisovány a 
důsledně a vymáhány. Dodávka vajec byla letos opět 65 ks z jedné slepice. Povinností bylo 
odvádět vejce z kachen i hus.  
    Vyhláškou ministerstva bylo nařízeno, že všichni muži i ženy musí být plně zaměstnáni a 
přihlášeni na úřadu práce. Stávalo se, že kde byly v hospodářství dospělé děti a byly 
zaměstnány u rodičů – z rozkazu úřadu práce byly přiděleny do továren u nás i v Německu. 
Neuposlechnutí se trestalo pokutou až 100tisíc korun nebo 6měsíčním vězením. Bylo stále 
nařízeno co si samozásobitel může nechat z pole nebo ze zvířectva. Domácí porážky byly 
vázány na plnění dodávek. 
    A jak to vypadalo v roce 1944 na zabraném velkostatku ve dvoře černíkovickém, který 
spravoval Bernard Kolcke?  Z nařízení pozemkového úřadu byl nucen statek  předat 1. října 
1944 do rukou vojenské formace SS, která z něho udělala osídlovací úřad pro válečné 
poškozence. 
    Zakrátko byly všechny ubytovny, které náležely ke dvoru a k zahradě a později i jedno 
křídlo zámecké budovy přetvořeny na kasárnické místnosti a dosud v úplně české obci se 
náhle rozléhali německé povely, pochodové písně a kdysi poklidná podorlická vesnice 
vzdálená veškerého válečného dění, změnila úplně svoji tvář. Počet vojínů této formace SS 
dosáhl počtu 42 osob, vesměs až na velitele SS Hauptsturmführera Edgara Voelkla, zuřivých 
nacistů sehnaných z celé ,,Třetí říše“ a různých okupovaných území a samozřejmě i z Němců 
bývalé naší republiky. V krátké době, počínali si ,,SSáci“ jako doma. 
   Dvůr jim poskytoval slušné živobytí, neměli nouzi ani starosti. Když jejich příděly potravin 
oproti normálním dávkám byly značně zvýšeny, zabíjelo se ve dvoře vesele na černo, jak 



vepři i telata. I  dospělý vykrmený vůl byl tajně vyměněn za konzervy u firmy Kubias ve 
Vamberku.  
    Za prádlo a šatstvo o které byla veliká nouze vyměňovali si drůbež, vejce, tuky a tvořili si 
tak v naší obci přímo ráj na zemi. Místní občané se s nimi, až na nutné výjimky, vůbec 
nestýkali, nedůvěřovali jim, ale oni nám také ne. 
    Jelikož za poslech cizího rozhlasu byl vyhlášen trest smrti, byla s příchodem těchto SS 
mužů nejistota v poslechu rádia, poslouchalo se jen v noci a pro jistotu někdo venku hlídal. 
      To byly některé události z předchozího roku německé okupace. 
 
 
                                                                       Z kroniky vypsal B. A.       

 
Z činnosti SDH Černíkovice 

 
    V sobotu 16.1.2010 jsme se sešli na Výroční valné hromadě sboru, kde jsme zhodnotili 
práci za minulé období a vypracovali plán pro rok letošní. 
    Rok 2010 je pro hasiče rokem volebním. Volíme totiž na všech stupních od sborů až po 
ústředí. Ani my jsme nezůstali výjimkou a zvolili si nový výbor: 
 
 starosta sboru   –  Josef Šitina 
 náměstek starosty –   Zdeněk Šitinia st. 
velitel – Zdeněk Šitina ml. 
zástupce velitele – Tomáš Klár 
preventista – Luděk Charvát 
hospodář – Jiří Hovorka 
jednatel – Petr Dusbaba 
kulturní referent – Zdeněk Klapal 
mat. tech. Referent – Josef Šanta  
vedoucí mládeže – Markéta Štěpánková 
kronikář – Stanislav Petrů 
člen výboru – Ludvík Charvát 
člen výboru – Viktor Štěpánek 
člen výboru – Michal Zeman 

 
    Všem členům výboru gratulujeme  a přejeme hodně úspěchů v jejich dobrovolné činnosti. 
V sobotu 20.2.2010 se sedm našich členů zúčastnilo Výroční valné hromady okrsku konané v 
Třebešově. Hodnotila se činnost celého okrsku za loňský rok. Starostové sborů a členové 
odborných rad nás seznámili s činností v jejich rezortu. I zde probíhaly volby. S malými 
změnami zůstal okrsek stejný. 
    Dva naši členové se zúčastnili 27.2.2010 okresního shromáždění delegátů v Albrechticích. 
    V pátek 5.3.2010 jsme pořádali Ples hasičů. Po delší době můžeme říci, že se návštěvnost 
trochu zlepšila. Ples byl hodnocen kladně díky sponzorům, kteří věnovali ceny do naší 
tomboly. Všem sponzorům upřímně děkujeme! 
 
   Druhý den, v sobotu 6.3.2010, jsme byli pořadateli společně se ZŠ a MŠ dětského 
karnevalu. Zde byla účast veliká a milá. 
   Na konec dubna jako obvykle připravujeme pálení čarodějnic. 
  
                                                                                          za výbor SDH Černíkovice 
                                                                                                      Josef Šitina 



SDH Domašín 
 
 
 
       Letošní spolkový život našeho sboru byl tradičně zahájen lednovou Výroční Valnou 
Hromadou. Náš bratr, starosta Josef Hovorka na ní ve své zprávě znovu připomněl loňské 
úspěšné završení snažení našich členů o nový zvon na místní kapličce a zdůraznil, že celá 
akce má pro naši obec nejen velký společenský, ale i historický význam. Ve svém diskusním 
příspěvku nás za tuto akci pochválil také pan starosta Václav Dušek. 
       Kromě rekapitulace naší činnosti v loňském roce bratr Hovorka rovněž pohovořil o tom, 
co nás čeká v roce letošním: Dodržíme tradici s Pálením čarodějnic a Rozloučením 
s prázdninami. Hlavní akcí našeho sboru v letošním roce je ale rozšíření pergoly u Hasičské 
Zbrojnice. Zde již byly práce zahájeny a je zapotřebí zapojení co největší části členské 
základny. V sobotu 3. dubna provedeme sběr železného šrotu a v květnu samozřejmě vyšleme 
naše družstvo do okrskové soutěže.  
       Příjemnou informací je to, že se náš sbor v loňském roce rozrostl o 6 nových členů. 
       Součástí letošní Valné Hromady byly rovněž volby nového výboru. Ten byl pro 
následující volební období rozšířen na 9 členů, hlavní funkce si podrželi stávající funkcionáři. 
       Zástupci našeho sboru se zúčastnili Výroční Valné Hromady okrsku a bratr starosta 
Okresního Shromáždění. Někteří naši členové si s manželkami byli zatančit na pěkném 
Hasičském bále u našich kamarádů v Černíkovicích. 
       Na závěr přejeme našim novým aktivním čtyřicátníkům bratru Danielu Hodkovi a bratru 
Romanu Pekáčovi hodně zdraví a štěstí a také hodně chuti do další činnosti ve sboru! 
       Těšíme se na setkávání se širokou veřejností při akcích u naší Hasičské Zbrojnice! 
 
 
                                                                                               Výbor SDH Domašín 
 
 

 MS BĚLÁ ČERNÍKOVICE 
 
      
     Loveckou sezónu jsme ukončili 2. 1. 2010 honem na bažanty. Vzhledem k tomu, že se tato 
lovecká akce konala po vánočních svátcích a Silvestru, přišla procházka honitbou všem 
účastníkům vhod. 
     Leden je měsíc, v němž každoročně pořádáme myslivecký ples. Ten letošní už 29. se 
uskutečnil 15. 1. 2010. Ples zahájili trubači našeho mysliveckého spolku, ale poté už patřila 
veškerá hudební produkce skupině Strejci, kterou vede Honza Macháček. S potěšením musím 
konstatovat, že se oproti loňskému roku zvýšila návštěvnost, a to zejména díky návštěvníkům 
z okolních obcí a měst. Součástí každého plesu je tombola, naše sdružení si na letošní rok 
připravilo novinku a to tím, že nikdo z účastníků do poslední chvíle nevěděl, kdo si odnese 
hlavní ceny. A o tom, že bylo o co hrát, svědčil zájem kupujících o losy. Pro ty, kteří se plesu 
nezúčastnili, uvedu, že hlavní cenou byla daněla, dále jsme hráli o 3 divočáky, srnčí, zajíce, 
bažanti, divoké kachny, divoké krůty, muflonče…Samozřejmě nechyběly ani další 
nemyslivecké ceny od našich sponzorů. Dovolte nám, abychom jim na tomto místě ještě 
jednou poděkovali. A samozřejmě děkujeme i vám všem, kteří jste přišli náš ples podpořit 
svou účastí, protože si jistě dovedete představit, kolik úsilí se za jedním takovým večerem 
skrývá. 



     Tak jako byl začátek zimy mírný, v lednu a únoru ukázala zima svoji pravou tvář. Sněhová 
přikrývka bránila zvěři v přístupu k přirozené potravě, takže ta byla ráda za to, že u krmelců a 
zásypů našla vždy něco, co ji chránilo před strádáním, a že toho nebylo málo, svědčí desítky 
prázdných pytlů od jadrného krmiva a metráky sena, které naši členové v těchto krušných 
dnech zvěři do honitby rozvezli. 

      Hodnocení naší práce v uplynulém období proběhlo 27. února, kdy jsme na výroční 
členské schůzi zhodnotili loňskou sezonu a zároveň naplánovali činnosti na rok 2010. Pro 
zajímavost uveďme, že v loňském roce bylo v rámci našeho sdružení uloveno 45 kusů srnčí 
zvěře, 7 kusů černé zvěře, 44 zajíců, 848 bažantů a 109 kachen, 1 holub divoký. Ze zvířat 
škodící myslivosti se nám podařilo ulovit 8 lišek, 2 kuny, 1 jezevce  a 15 strak.  
      Po letošní dlouhé a tuhé zimě netrpělivě očekáváme příchod jara. V březnu se příroda 
probouzí ze zimního spánku. Začínají kvést první byliny, přilétají první tažní ptáci, objevují 
se první mláďata, proto buďme na svých vycházkách do přírody ohleduplní, zejména pokud s 
sebou, máme na vycházce svého čtyřnohého kamaráda. Ne všichni mají své mazlíčky pod 
kontrolou, jinak by se nestávalo, že se psi volně potulují po vesnici, a to bohužel i v noci a 
z vesnice do polí, luk a lesů už není tak daleko. 
      Na závěr mi dovolte dvě pozvání. 
      První je na chovatelskou přehlídku trofejí ulovenou v honitbách okresu Rychnov nad 
Kněžnou za rok 2009. Letos se přehlídka uskuteční v KD Dobrušce, a to od 17. 4. do 23. 4. 
2010. 
      Druhé pak na červen, kdy uspořádáme na Proudnici tradiční RYBÁŘSKÝ DEN. Přijďte si 
zachytat, anebo se pouze pobavit a ochutnat mysliveckou kuchyni. Termín bude upřesněn 
později.  
                                                     Výbor MS Bělá Černíkovice 
 

SPORT 
 
    Už je skoro tradicí, že náš sportovní areál má jen malou zimní přestávku. Od posledního 
lednového víkendu začal fotbalový turnaj. Již 4. ročníku Memoriálu Josefa Hanuše se 
zúčastnilo 8 družstev. Tento ročník vyhrálo družstvo dorostu Horního Jelení, druhý skončil 
tým Velešov Doudleby, třetí – poslední vítěz – Baník Vamberk. 
    V kategorii dospělých skupiny A – zvítězilo družstvo Bílé Třemešné, druhá Lípa n.O., FC 
Kostelec a naše družstvo. Ve skupině B: AFK Častolovice, druhý Baník Vamberk, SK 
Solnice a 1. FC Rokytnice v O. horách.  
    Musím říci, že letošní rok byl velice příznivý na sněhové nadílky. Muselo se uklidit přes 
5800 m3 sněhu. To vše se zvládlo za velké podpory firmy HJH a především Jiřího Holoubka 
a ostatních, kteří přiložili ruku k úklidu sněhu. Všechna utkání se odehrála – žádné nebylo 
zrušeno kvůli nepřízni počasí.  
 
    Naše družstva se připravovala na jarní část sezony na umělé trávě. A družstvo střídavě 
posilovna – umělá tráva a také absolvovalo třídenní soustředění ve Voděradech a odehrálo 7 
přípravných zápasů. B družstvo nehrálo turnaj, jen 6 přátelských zápasů a někteří posilovali 
družstvo A. Myslím, že obě družstva mají na jarní sezonu natrénováno dostatečně, i když se 
rozehrálo už 21.3., kdy se naše A mužstvo střetlo s Lokomotivou Hradec i s matadorem 
fotbalových trávníků p. Denkem. Toto utkání bylo velice těžké a hosté si odvezli těžkou 
porážku 4:0. K druhému utkání naši zajížděli do Dohalic, kde podlehli domácím 3:1. Na této 
prohře nese svoji vinu i trojice rozhodčích, kteří nechali domácí vstřelit branku z jasného 
ofsajdu, načež nám arbitr neuznal regulérní branku a též neodpískal jasný faul ze zadu ve 
vápně na našeho útočníka. K utkání s Novým Městem náš tým nastoupil bez tří hráčů 



základní sestavy, což se projevilo jak na hře, tak na výsledku. Toto utkání jsme prohráli 2:0, 
ovšem pod výsledek se podepsaly hlavně naše hrubé chyby! Ve čtvrtém utkání jsme ovšem 
získali 3 body za vítězství 2:1 , i když jsem soupeři darovali branku z pokutového kopu 12 
minut před koncem.     
    Naše B mužstvo začínalo svoji soutěž o týden později a v prvním utkání v derby s 
Voděrady remizovalo 0:0. V tomto utkání bylo viděl mnoho nepřesností. Druhé utkání v 
Dobrém se nekonalo kvůli nezpůsobilému terénu a další utkání s mužstvem Lípy doma Béčko 
prohrálo 2:0. I přesto, že tým hrál od 36. minuty oslaben o vyloučeného Nováka, nevedl si 
špatně vytvořil si zajímavé brankové příležitosti.  
    C družstvo v prvním utkání zvítězilo na hřišti Kostelecké Lhoty 4:2 a v dalším utkání 
remizovalo doma s SK Albrechtice 3:3. Následné utkání v Javornici dopadlo stejným 
remízovým výsledkem. 
    K poslednímu březnu se výbor rozhodl ukončit nájemní smlouvu s nájemnicí ,,Bistro na 
hřišti“ paní Hrábkovou, která nedodržovala nájemní smlouvu a též sliby, jež výboru dodával ( 
i písemné ) nedodržovala a pouze je oddalovala. Proto si výbor přeje, aby nový nájemce 
přivedl do zařízení mnoho nových a spokojených ,,štamgastů“  a ne nespokojených a 
zklamaných zákazníků jak tomu bylo v minulosti. 
                                                                                       Výbor TJ Sokol 
 
 
 

 
 
ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ 
 
První jarní den připadl letos na neděli 21. března. Dopoledne se ukázalo sluníčko, na které jsme se 
všichni celou zimu těšili, ale odpoledne se nám opět schovalo a začalo pršet. Další dny jsou slunečné 
a my se všichni těšíme na první trávu, první květy, procházky v přírodě a zpěv skřivánka. Slunce křísí 
teplem přírodu a život v ní vítězí nad spánkem a smrtí. 
 
Pojďme se společně ohlédnout, jak jsme strávili minulé 3 měsíce v základní škole. 
 
  Po vánočních prázdninách zakončil 4. a 5. ročník kurz  bruslení pod vedením Ing. Tiché. Bohužel ani 
letos jsme se nevyhnuli dvěma zraněním /zlomená ruka s naražený nos/.  
Od 11.1. do 15. 1. nás navštívila Česká školní inspekce ve složení: PaedDr. Antonín Kačírek, Bc. 
Miloslava Beránková a Bc. Marie Vančáková. Inspekce zjišťovala a hodnotila podmínky, průběh a 
výsledky vzdělávání poskytované mateřskou a základní školou podle školních vzdělávacích programů, 
hodnotila soulad učebních dokumentů s právními předpisy a analyzovala informace o využívání 
finančních prostředků státního rozpočtu. Další inspekce nás čeká až za 3 roky. 
 
  Koncem ledna proběhl zápis do 1. třídy. Přišlo 8 předškoláků, z toho 2 požádali o odklad. Vzhledem 
k tomu bude jen 6 volných míst v MŠ a nebudeme moci všechny zájemce o umístění dětí do 
předškolního vzdělávání přijmout. Před zápisem se předškoláci účastnili hodiny českého jazyka v 1. 
třídě, aby se seznámili s novými spolužáky, učiteli i s novým prostředím. Zápis do MŠ proběhne 15. 4. 
od 15,30 do 17,00 hod. v budově MŠ. 
                                                                      
 
  V únoru jsme svoji inteligenci procvičili v Hradci Králové na výstavě "Hry a klamy". Všichni jsme si 
vyzkoušeli různé hlavolamy, rébusy a stavebnice. Musíme se přiznat, že i pro dospělé byly některé hry 
opravdu složité. Abychom naplnili autobus, oslovili jsme i naše bývalé žáky. Žáci 1. a 2. roč. navštěvují 
divadelní představení v MŠ. Koncem února jsme viděli divadlo "Krakonošovy lyže". 
 
 
 



 
  
 
 V měsíci březnu vyšel článek v Orlickém týdeníku o DĚTSKÉM KARNEVALU: 
                                                                              
 
Karneval v Černíkovicích zahajovaly břišní tanečnice 
  Sobotní odpoledne 6.března v Kulturním domě v Černíkovicích patřilo dětem. Na dětský karneval 
zavítalo mnoho dětských pohádkových bytostí. Zahanbit se nenechali ani dospělí, kteří nelitovali času 
při výrobě nápaditých kostýmů. Tak se vedle dětských masek objevili i pirát, dvě jeptišky, indiánka, 
pravěká žena, policista, muchomůrky, či dokonce  kráva.Před průvodem masek zazněla exotická 
hudba a do přeplněného sálu nastoupilo 17 břišních tanečnic. Děvčata z místní ZŠ za svoje 
vystoupení sklidila bouřlivý potlesk. Následovaly soutěže, tancování, prostě pravý karnevalový rej 
vtipně komentovaný DJ Sobinem. Nechybělo ani občerstvení a bohatá tombola. Každý obdivoval 
sedm krásných marcipánových dortů. Pět jich upekla jedna šikovná maminka z Domašína. Letos se 
tančilo o hodinu déle než v minulých letech a dětem se nechtělo vůbec domů. Proto si myslíme, že se 
akce vydařila a těšíme se na další. 
                      
  Děkujeme všem za ceny do tomboly a pomoc při přípravě a organizaci karnevalu /zaměstnancům 
školy, rodičům i místním hasičům/ a  panu Štěpánkovi za bezplatný pronájem sálu.  
  10.3. se 3 dívky pod vedením Mgr. Jany Hovorkové zúčastnily okresního kola v recitaci v Rychnově 
nad Kněžnou. Velmi pěkně nás reprezentovala Míša Sedláčková a Zuzka Hovorková, Míša Burianová 
dokonce postoupila do krajského kola. 
  18.3. si žáci 2. - 5. ročníku ověřili svoje matematické znalosti v soutěžním testu "Cvrček" a 
"Klokánek". Hned další den jsme společně vynášeli zimu: 
 
 
 
 
VYNÁŠENÍ SMRTI A PŘINÁŠENÍ LÉTA 
                  
   
 
Původ vynášení Smrti musíme hledat v pohanských obřadech. Smrt totiž nepředstavovala nic jiného 
než zimu, kterou už lidé chtěli mít za sebou, těšili se na jaro, slunce a teplo. Proto ji symbolicky 
odnášeli a zbavovali se jí. Postupem času se z původně magického obřadu stala spíš zábava a v 19. 
století už byl hlavně záležitostí mládeže a dětí. Smrt představovala figurína, které se říkalo Morana, 
Mořena, Mařena nebo Smrtholka. V jednotlivých krajích se vyvinuly i další varianty, například ve 
Slezsku vynášeli Mařocha. 
  I v naší škole v Černíkovicích již tradičně vynášíme zimu. 19. března vyšel průvod dětí od školy. 
Děvčata nesla Moranu, chlapci Mařocha. Obě figuríny skončily zapálené v řece a voda je odnášela 
pryč. Loučili jsme se s nimi říkadlem: „Zima byla mezi námi, ale už je za horami, hu, hu, hu, jaro už je 
tu.“ 
 
 
 
  Blížící se Velikonoce nám připomněly děti z dramatického kroužku svým pásmem Velikonoce. 
Objasnily nám pojmy "Škaredá středa", "Zelený čtvrtek", "Velký pátek", "Bílá sobota", "Boží hod 
velikonoční" a "Velikonoční pondělí". Nakonec nám sborem popřáli: Koleda, koleda z okna ven, 
                                                                                                        dej nám Pán Bůh dobrej den! 
                                                                                                        Koleda, koleda jarní trávo, 
                                                                                                        ať je tady všechno zdrávo! 
 
 
Další akce, které nás čekají: 
26.3. velikonoční výstava v Častolovicích, na kterou nás odvezou někteří ochotní rodiče. Děkujeme. 
9.4. školní pěvecká soutěž "Černíkovický slavíček", na 22.4. připravujeme "Den Země", 
30.4. velký "Rej čarodějnic" a 17.6. školní výlet do Obořic na "Indiánská zastavení" a zámek v 
Pardubicích. 
 



Mateřská škola 
 
Na únor - měsíc hladu - jsme pro děti zvolili téma Myslíme na zvířátka. Děti plnily v pořadí 
již několikátý ,,domácí úkol“. Nosily z domova tvrdý chléb, jablíčka, mrkvičky, žaludy, seno 
pro zvěř a různá semínka pro ptáčky. Donesené zásoby jsme nakonec společně donesli ke 
krmelci, který pro naše děti nainstaloval jeden z hodných tatínku u lesa za školkou. Děti 
během zimy měly možnost sledovat, které pamlsky si již zvířátka vzala a které ještě v krmelci 
zůstávají. Viděly mnoho různých stop ve sněhu a naučily se, jak se chovat, aby si zvířátka při 
pozorování nevyplašily. Tímto chceme poděkovat panu Školníkovi za jeho výborný nápad a 
milý dárek dětem. 
 
Na březen – měsíc knihy – jsme pro děti ze školy naplánovali návštěvu knihovny v Rychnově. 
Bohužel většina dětí onemocněla neštovicemi, a tak milé vyprávění paní knihovnice vyslechlo 
jen 9 dětí. Ty si prohlédly mnoho knih a časopisů, poslechly si pohádku a s pomocí paní 
knihovnice a masek, které pro ně připravila, si zahrály pohádky O velké řepě. Zjistily také, jak 
se mohou stát ,,čtenáři“ a půjčovat si knihy. Děti byly velmi ukázněné, a tak za odměnu 
navštívily cukrárnu na náměstí. Sladkou tečkou za jejich krátkým výletem za poznáním se 
všem dětem stal žloutkový věneček a džus. I zde děti předvedly, že ovládají pravidla slušného 
chování, zdraví, děkovaly a nerušily ani spolucestující v autobuse. Proto se nemusíme bát a 
v nejbližší době se znova vydáváme na další výlet.  
 

Novoroční výšlap 

 
    Na Nový rok se konal první ročník černíkovického ,,Novoročního výšlapu“. Po 
silvestrovských oslavách si tak zdejší obyvatelé měli možnost příjemným způsobem pročistit 
svoji duši i tělo. Bohužel nepanovalo nijak příjemné počasí, a tak plánovaná trasa musela být 
zkrácena na procházku po nových eurocestách.  
    Sraz všech účastníků byl 14h pod nově osvětleným vánočním stromem v parku před 
základní školou. I přes zmíněné, nevlídné počasí byla účast poměrně hojná. Všichni se po 
začátečním - uvítacím slově pana starosty a novoročním přípitku vydali na cestu. Průvod se 
vydal skrz Černíkovice na eurocestu vedoucí k Třebešovu, prošel Třebešovem směrem k naší 
obci ovšem odbočil na další novou, spojovací cestu k Domašínu, odkud již zamířil zpět k 
černíkovickému parku kde mělo proběhnout závěrečné občerstvení. Kvůli nedorozumění 
ovšem nakonec proběhlo o kus dál, ve zdejším kulturním domě. 
    Poklidný průvod plný hovořících a spokojených lidí hodnotil nové spojovací cesty a celý 
pochod si i přes nepřízeň počasí užil. Všem účastníkům chceme tímto poděkovat za účast a 
doufáme, že se s nimi se všemi a snad i dalšími setkáme na dalším výšlapu na počátku roku 
2011. 
 
   

 
 
 
 
 



Připravované akce  2010 

 

30.4.2010              Čarodějnice – dopoledne pro děti MŠ a ZŠ                 
                                                     večer dospělý 
 
 
14. nebo 21.5 2010     Noční Glóriák    dětský den 
(bude upřesněno) 
 
 
19.6.2010                     Soutěž SDH   Černíkovice u Plzně 
 
 
28.6.2010                     Dobrodružství Rytíře Očka   pořad pro děti 
 
 
Červen – září               Rozkvetlý dům   soutěž o nejkrásnější rozkvetlý dům včetně  
                                                               upraveného okolí domu   
                                                            
 
zář í 2010                    Nejlepší jablečný výrobek  (soutěž občanů) 
 
 
listopad  2010             III. Přátelské posezení důchodců 
 
 
1.1.2011                      Novoroční výšlap 
 
 
 
 

!!! uzavírka silnice II/318 a II/321 !!! 
 

Dobrý den,  

v příloze Vám zasílám jízdní řády, které budou změněny z důvodu uzavírky silnice 
Častolovice – Solnice od 12.4. do 31.10.2010. Uzavírka se dotkne linek 660215 (Rychnov 
nad Kněžnou – Černíkovice – Libel – Častolovice – Kostelec nad Orlicí), 660237 (Rychnov 
nad Kněžnou – Solnice – Černíkovice – Lično – Křivice – Týniště nad Orlicí) a 660571 
(Kostelec nad Orlicí – Častolovice – Libel – Černíkovice – Solnice).  

  

Na výše uvedených linkách dochází ke změnám tras a časových poloh (změny časových 
poloh jsou do maximálně deseti minut), nebudou vždy dodrženy všechny návaznosti, zejména 



v Solnici, Rychnově nad Kněžnou a Častolovicích. Přípoje ze/ve směru Voděrady, Lično 
ve/ze směru Častolovice na zastávce Lično,odb.Ledská budou zachovány.  

Po dobu uzavírky nebudou vůbec obsluhovány zastávky Rychnov nad Kněžnou,křiž.Voříšek 
a Solnice,koželužna.  

Další uzavírky a změny jízdních řádů v oblasti budou v období letních prázdnin, o opatřeních 
budete s předstihem informováni.  

 

Případné další informace Vám samozřejmě neprodleně poskytnu.  

                                                                   

                                                                                     S přáním hezkého dne Denis Sitora 

 

                    ZUBNÍ POHOTOVOST - ROZPIS SLUŽEB 
    

ordinační hodiny  : sobota , neděle , svátek   08,00 - 12,00 hod 
    
    

datum  jméno lékaře                       

18.04. MUDr. Hrbáčová Eva 
24.04. MUDr. Ježková Marie 
25.04. MUDr. Kahlerová Blanka 
01.05. MUDr. Kašková Kateřina 
02.05. MUDr. Kašparová Dagmar 
08.05. MUDr. Kašparová Helena 

09.05. MUDr. Laubová Jana poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orl 
15.5.2010 MUDr. Loukota Jan  

16.05. MUDr. Malátková Ludmila 
22.05. MUDr. Nentvichová Eva 
23.05. MUDr. Plšková Ivona 
29.05. MUDr. Pokorná Jaroslava 
30.05. MUDr. Pokorná Věra 
05.06. MUDr. Přibylová Marta 
06.06. MUDr. Ptačovská Eva 
12.06. MUDr. Seidlová Zdenka 
13.06. MUDr. Skřičková Zdena 
19.06. MUDr. Stejskalová Věra 

20.06. MUDr. Sudová Simona 
26.06. MUDr. Světlík Filip             Tyršova 515 , Opočno                                    494 667 553 
27.06. MUDr. Šmídová Alena 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


