Obec Černíky
( lidově - ty Černiky, v Černikách, do Černik, černickej )
ves 4 km sz. od Českého Brodu.
1. písemná zmínka o obci Černíky je v „ Místopisném slovníku historickém království českého “ ze dne 1. Aug. 1293, jehož
autorem je August Sedláček.
Jméno Černíky, původně Črmníky = osada Črmníků, Črmníkovy rodiny. Příjmení Črmník vzniklo zpodstatňující příponou
–ík z adj. črmný ( červený ).
Jméno Črmníky přešlo ve tvar Černíky několika změnami. V první slabice pronikala ve starých dobách průvodní
samohláska i podle slabiky druhé, ale od konce 15. století vidíme již dnešní –er- za –r- a v druhé slabice pak zaniklo ze
skupiny souhláskové buď –n-, nebo –m-.
Čermníky ( lépe než Čermíky, též Čermník ) ves u Kounic, jež se připadla r. 1340. Tehdá patřilo kapitule Vyšehradské 5
osedlých, které zastaveny v r. 1436 Jindřichovi ze Stráže a drženy pak ke Přerovu. Vedle toho byl tu vladyčí statek, na
němž seděl v r. 1436 Jan Chyba z Chlumu. Tento statek odumřel po Janovi Měkýši a prodán v r. 1534 sirotkům Jiříka
Vachtla z Poutnova. Odtud patřil díl tento ke Kounicům a přikoupen k němu i bývalý duchovenský statek. ( Trnka,
Kounice 102)
Černíky netvořily nikdy samostatný celek, nýbrž bývaly rozděleny mezi několik držitelů. Také kanovníci na Vyšehradě
měli podíl na vsi Černíkách. Jejich podíl se dostal v r. 1436 Jindřichovi ze Stráže, který je převedl nakonec Přerovu n. L.
Během 16. století celá vesnice nepatřila jednomu majiteli, až teprve v polovině 17. století byla již pohromadě u Kounic,
kde zůstala až do zrušení poddanství.
Kaplička v Černíkách:
Kaplička sv. Václava v Černíkách byla vystavěna v r. 1760 nákladem sedláka Václava Kadeřávka. Vévodkyně Marie
Terezie Savojská darovala k podané žádosti 60 zlatých na vydržování kapličky. Je to klenuté staveníčko s pěkným,
vysokým, barokním štítem nad průčelím. Uvnitř apsidy je zděný oltářní stůl a nad ním obrázek sv. Václava. Před válkou
byla kaplička opravena rodinou Jarošovou. Za války byl odebrán z kapličky zvonek a nahrazen jiným. Jiných pamětí o
kapličce není.

Kaplička v Černíkách
Linoleoryt Antonína Šembery, žáka IV. tř. měšťanské školy v Č. Brodě

Odkazy: RM-Regesta Bohemiae et Moraviae, AČ-archiv český, DZ-desky zemské, BR-berní rola
1293 - in Czrmnik unam arat. ad eccl. In Lyssa, viz RM, vydal Erben a Emler – dále jen RB. II, 697:
1340 - in villa Czyrmnyk, RB. IV, 297:
1382 - in villa Cyrmnyk, proclam. In Gurym, Archiv český – dále jen AČ. 31/311:
1398 - Jan de Crmnyk, AČ. 35/90 č. 17:
1400 - Jessco de Czrmnik, hered. Regias serviles in Czrmnyk, Půh. 137:
1407 - eccl. In Stomirz, villa Czirmnik, archiv vyšehr. rkp. II, 5:
1408 - Joh. De Czrmnyk, AČ. 35/130 č. 83:
1454 - v Černiciech ( k tvrzi Přerovu ), AČ. 2/452:
1499 - drží ves dědičnú Čermice (!) k zámku jeho Přerovu příslušející, AČ. 18/118:
1521 - Přerov zámek …… ves Čermíky, AČ. 28/156:
1529 - rychtář Valeš z Čermík, Pecha z Vykáně, t. 357:
1542 - Lyssau zámek …. Město – w Cžermykach dry km. s pl., - DZ. 4 A 13:
1546 - zámek lysa – k témuž zámku w Czermniczych lidé s platem, DZ. 46 G 2:
1654 - Czerniky, berní rola v zemském archivu, dále jen BR 15/433:
1655 - ve vsi Černíkách, AČ. 29/287.

Podklady čerpány v Státním okresním archivu, Lysá n. Labem
Dne 4.4.2002 zapsal - Oldřich Kalina, Černíky č.p. 54

