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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významné životní jubileum ve třetím čtvrtletí roku 2016 oslavili tito naši
spoluobčané:
50 let
MICHALIČKA Josef
PETEROVÁ Marie
RADILOVÁ Marie

Černíkovice 131
Černíkovice 47
Černíkovice 90

55 let
DUSBABOVÁ Milena
MORAVEC Miroslav
ŠMÍDA Luděk

Černíkovice 188
Černíkovice 165
Domašín 5

60 let
HLOUŠEK Luděk
HOVORKOVÁ Miroslava
CHARVÁT Pavel

Domašín 45
Černíkovice 112
Černíkovice 94

65 let
HOFFMANOVÁ Hana
HOVORKOVÁ Marie
JAKUBEC Karel

Černíkovice 8
Domašín 34
Domašín 4

70 let
VÍTEČEK Petr

Černíkovice 18

81 let
KOPECKÝ Vlastimil
PAVEL Josef

Černíkovice 96
Černíkovice 145

82 let
ŠMÍDOVÁ Anna

Domašín 5

83 let
ČERNÝ František
HANUŠ Stanislav

Domašín 8
Černíkovice 213

86 let
HOLUB Josef

Domašín 13

87 let
POLÁČKOVÁ Božena

Černíkovice107
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92 let
TOMÁNKOVÁ Lidmila

Domašín 48

95 let
KULHÁNEK Miloslav

Domašín 1

K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme pevné zdraví, spokojenost a osobní
pohodu.
Vítáme nové občánky naší obce:
PATZENHAUER ZOE

Černíkovice 231

7. 8. 2016

Vážení rodiče, Vám i Vašemu děťátku přejeme, aby vyrůstalo ve
zdraví, lásce a klidu.
Ve třetím čtvrtletí si „ANO“ řekli tito naši spoluobčané:
FIALOVÁ Kateřina a NOVÁK Jiří
MACHÁŇOVÁ Jitka a BORKOVEC Lubomír

Domašín 10
Černíkovice 72

6. 8. 2016
13. 8. 2016

Novomanželům přejeme, aby jejich společný život byl založen na vzájemném
porozumění, lásce a toleranci.
Bc. Klára Stillerová

USNESENÍ Č. 16
z veřejného jednání OZ, konaného ve čtvrtek 8. září 2016 ve společenské místnosti
DPS v Černíkovicích.
Zastupitelstvo Obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání
2. Zprávu starostky obce
3. Hospodaření obce k 26. 8. 2016
4. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace SDH Domašín
5. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek výběrového řízení
II. Schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 4
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2. Pojistnou smlouvu č. 0500705083 - pojištění členů JSDHO Černíkovice pro
případ úrazu a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
3. Nákup pozemku p.č. 480 odděleno geometrickým plánem č. 172-123/2011
z původního p.st. č. 34 označené jako díl „g“ o výměře 24 m2 a z původní p.č.
40/2 označené jako díl „h“ o výměře 44 m2 a pozemku p.č. 481 odděleno
geometrickým plánem č. 172-123/2011 z p.č. 40/2 o výměře 1 m2 pozemky jsou
vedeny na LV č. 520 zřízeného pro k.ú. Domašín u Černíkovic a obec
Černíkovice. Kupní cena činí celkem 4.830,- Kč (tj. 70,- Kč/m2) a pověřuje
starostku podpisem této smlouvy.
4. Nákup pozemku 70/2 vedeného na LV č. 353 o celkové výměře 1547 m2. Kupní
cena pozemku činí 154.700,- Kč (tzn. 100,- Kč/m2) v k.ú. obce Černíkovice a
pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
5. Zpracování strategického plánu v obci Černíkovice a Zpracování stanoviska
energetického auditora k ukončené akci Zateplení MŠ v Černíkovicích firmou
DABONA s.r.o. a pověřuje starostku podpisem těchto smluv.
6. Bezúplatný převod (darování) pozemku p.č. 427/10 odděleno geometrickým
plánem č.172-123/2011 z původního pozemku p.č. 427/1 a pozemku p.č. 441/30
odděleno geometrickým plánem č. 172-123/2011 z původních pozemků st.č. 70
(díl „d“) a p.č. 426 (díl „c“) v k.ú. Domašín u Černíkovic a obci Černíkovice
z vlastnictví obce Černíkovice do vlastnictví Královéhradeckého kraje.
Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitostí,
které se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne podpisu této
smlouvy. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po předchozím
písemném souhlasu dárce a pověřuje starostku podpisem smluv o bezúplatném
převodu.
7. Žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Klubu důchodců při
Městském úřadu Solnice ve výši 2.000,- Kč na rok 2016.
8. Smlouvu o dílo na provedení stavby „Obnova zábradlí u komunikace v obci
Domašín“ s firmou MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
9. Zastupitelstvo obce Černíkovice , příslušné podle §6 odst. 5) písm. a) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon),
v platném znění, rozhoduje podle §44 písm. a) Stavebního zákona o pořízení
změny Územního plánu Černíkovice z vlastního podnětu. Předmětem změny
územního plánu bude vymezení zastavitelné plochy pro občanskou vybavenost
na pozemku 550/11 pro umístění budovy školy, z důvodu nevyhovujícího
technického stavu, bezbariérovosti, kapacity (nové sídliště), stáří budovy
(vlhkost, vysoké hodnoty CO2, nízká světlá výška učeben).
Ustanovuje určeným členem zastupitelstva – „určeným zastupitelem“ pro
spolupráci na pořízení změny územního plánu dle stavebního zákona starostku
obce – paní Zdenku Jedlinskou.
Schvaluje žádost obce o pořízení změny ÚP Černíkovice podle §6 odst. 6) písm.
b) Stavebního zákona a uplatnění této žádosti v souladu s §6 odst. 1) písm. c)
Stavebního zákona u příslušného úřadu územního plánování.
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10. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2005140/2
Černíkovice, rekonstrukce zděné TS RK 0004 a pověřuje starostku podpisem
této smlouvy.
11. Schválení nabízené a zároveň konečné ceny projekčních prací – Černíkovice –
místní komunikace 15C (Drážka), firmě ID Projekt s.r.o., Kostelec nad Orlicí
s termínem dodání 30. 11. 2016 a pověřuje starostku podpisem písemné
objednávky.
12. Darovací smlouvu č. 3/2016, posypová nádoba – žlutá 130 l, 4 ks,celková
pořizovací cena 16.136,00 Kč, Mikroregion Rychnovsko, Havlíčkova 136, 516
01 Rychnov nad Kněžnou a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
III. Zamítá
IV. Ukládá
Připravit podklady pro prodej části pozemku 1130/1.

Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Odpady
Od měsíce listopadu (45. týden) opět přejde 14 denní cyklus svozu
komunálního odpadu na svoz týdenní.
Firma Ovocné sady Synkov, která pro nás zajišťuje odvoz kontejnerů na
bioodpad, nás upozornila, že se v kontejnerech stále objevují odpady, které do nich
nepatří (například větve). Proto opět musíme apelovat, abyste do kontejnerů odkládali
pouze odpad do nich určený, tedy trávu, listí či zbytky rostlin. Na kontejnerech je
vyvěšena informace, co se do nich smí ukládat. Děkujeme!
Kominické služby
V pátek 4. listopadu budou všem občanům k dispozici
kominické služby od pana Melouna z Dobrušky. Cena za čištění
komína včetně doložení dokladu o jeho funkčnosti je
stanovena na 400,-Kč. Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři OÚ
nebo na tel. číslech 494 384 124, 778 710 667.
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Posezení seniorů
V pátek 11. listopadu od 9.00 hodin se v KD Černíkovice uskuteční oblíbené
posezení seniorů. Děti z MŠ a ZŠ mají připravené vystoupení, pan Locker vás potěší
svými záběry z některých akcí pořádaných našimi obcemi a těšit se můžete také na
odpolední hudební překvapení. Jako každý rok bude samozřejmostí příspěvek na
kávu, občerstvení a oběd. Zajištěn je svoz i odvoz:
8.15 hod + 8.35 hod Třebešov - náves
8.25 hod + 8.45 hod Černíkovice – pomník, Kovpal
8.25 hod + 8.45 hod Domašín – pod Dubinou, náves
Případné informace na telefonním čísle 494 384 124 nebo 778 710 667.
DEJTE SI POZOR NA REVIZI KOTLŮ
Informace pro občany co je čeká a nemine…….
Kontrola spalinových cest ve stanovených lhůtách je nařízena podle
přílohy č. 2 k vyhlášce č. 34/2016. Zákon předepisuje provádět podle odstavce h) §
17 jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího
stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do
300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění. Povinnost první kontroly, která musí proběhnout nejpozději do
31. prosince 2016.
Kontrolu je oprávněna provádět jen osoba, která je proškolená příslušným
výrobcem zařízení a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě. Ke kontrole
Zprávy o revizi spalinových cest jsou od ledna 2017 oprávněny obecní úřady
s rozšířenou působností (městský úřad Rychnov nad Kněžnou).
Cena revize není jednotná, pohybuje se zhruba od sedmi set do dvou tisíc
korun. Ovlivnit ji může třeba to, jak daleko za Vámi musí technik dojet, nebo kolik
lidí v dané lokalitě během dne obslouží.
Hromadné kontroly v obci nejsou možné (jako u kominických služeb). Tuto
službu si každý musí zajistit sám. Níže přikládáme kontakty na revizní techniky v
okolí a webové stránky s kompletním seznamem – http://aptt.cz/opravneniozo.php?kraj=HKK
REVIZNÍ TECHNICI v okolí
Výrobce kotle na
pevná paliva
DAKON

ATMOS

Revizní technik

Kontakt

Adresa

Kapucián Ladislav

603 237 098

Záměl

Šrámek Jaroslav

603 505 877

Opočno

Pešek Vladimír

608 735 959

Vamberk

Habr Petr

491 420 674

Česká Skalice
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Papáček Jaroslav

737 342 299

Pěčín

Meloun Jaroslav

737 736 878

Dobruška

Tříska Ladislav

777 553 552

Kostelecká Lhota

Kapucián Ladislav

603 237 098

Záměl

Loufek Jiří

603 887 210

Čermná nad Orlicí

SLOKOV

Kapucián Ladislav

603 237 098

Záměl

ROJEK a.s.

Ticl Pavel

494 339 134

Častolovice

EKOEFEKT a.s.

Martinovský Josef

777 842 101

Rychnov nad Kněžnou

BENEKOVterm
s.r.o.
HKS Lazar sp. z o.o.

Fröhde Stanislav

777 600 040

Rychnov nad Kněžnou

Parma Radim

602 934 375

Rychnov nad Kněžnou

Buderus

Kapucián Ladislav

603 237 098

Záměl

GALMET

Zahálka Jiří

604 464 275

Dobruška

OPOP s.r.o./OPO

Zdroj: http://aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=HKK

UPOZORŇENÍ PRO OBČANY
V současné době probíhá v obci Domašín Oprava zábradlí na chodníku u
komunikace II/321 – zhotovitelem díla je firma MADOS MT s.r.o. Lupenice 51,
517 41 Kostelec nad Orlicí.
Na tuto opravu je vydáno povolení podle § 24 odst. 1 zákona k částečné
uzavírce – komunikace II/321 v obci Domašín u Černíkovic, omezení jednoho
jízdního pruhu z důvodu rekonstrukce zárubní zdi v délce cca 110 m, a to od
křižovatky se silnicí III/3123 směr na Solnici.
Termín opravy 3. 10. – 13. 11. 2016
Děkujeme za trpělivost a prosíme o zvýšenou pozornost při pohybu v okolí stavby.

Volby do zastupitelstev krajů
Ve dnech 7. a 8. října se uskutečnily volby do zastupitelstva
Královéhradeckého kraje. V obou našich obcích je dohromady 580 voličů, do volební
urny jich svůj hlas hodilo 219, z toho byly dva hlasy neplatné. Volební účast tedy
byla 37,76%.
Zde jsou celkové výsledky v naší obci:
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Pořad.
číslo
30
2
12
37
36
7
32
56
50
52
43
41
68
75

Název strany
ANO 2011
Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
KDU-ČSL, Hradecký demokratický klub, Volba pro město
Tomio Okamura (SPD) a Strana práv občanů a SNK
TOP 09
Piráti a Strana zelených, Změna pro Královéhradecký kraj
Starostové a nezávislí, Východočeši
Svobodní a Soukromníci
Úsvit s Blokem proti islamizaci
Národní demokracie
Nezávislí
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Celkem hlasů

Počet
hlasů
72
34
21
21
20
11
10
10
7
6
2
1
1
1
217

Zdenka Jedlinská , Bc. Kristýna Vodrážková, Bc.Klára Stillerová

ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ ČERNÍKOVICE
Léto uletělo někam s vlaštovkami.
Zůstali jsme tady bez vlaštovek sami.
Léto uletělo, jde se do školy!
Dne 1. září jsme zahájili školní rok 2016/2017. Do naší školy chodí 44 žáků:
14+10+8+7+5. Mateřskou školu navštěvuje 36 dětí.
Naši prvňáčci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Čihák Matěj
Donát Jakub
Kohout Petr Tomáš
Myhill Sidney
Patzenhauer Petr
Rázek Jan
Stejskal Matěj
Štěpán Tomáš
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9. Teplý Tomáš
10. Bubeníčková Adéla
11. Horáková Petra
12. Oubrechtová Tereza
13. Vavřinková Martina
14. Zemanová Lucie
Ať je škola pro vás místem, kde najdete hodně radosti a kamarádů.
Přejí učitelé ZŠ
Letos se opět proměnil učitelský sbor. Po rodičovské dovolené se vrátila paní
učitelka Holoubková a ze ZŠ Opočno k nám přešla paní Rejzková. 1. ročník je
vyučován samostatně. 2. a 3. ročník vede paní Holoubková, třídní učitelkou 4. a 5.
ročníku je paní Rejzková. Rozloučili jsme se s paní učitelkou Uhlířovou, která odešla
na MD, a do předčasného důchodu odešla naše dlouholetá vedoucí stravování paní
Hana Vítečková. Děkujeme!
I o těchto prázdninách proběhla ve škole přestavba. Bývalá prádelna se
přeměnila na chlapecké záchodky. Děkujeme paní starostce a zastupitelstvu za
financování této stavby.
Akce v září:
„Bezpečně na silnici „ 14. 9. 2016
Celý program byl koncipován jako dopravně-bezpečnostní „víceboj“. Za tímto
účelem
byla
zbudována
tematická výuková stanoviště a
ukázky techniky a vybavení
složek IZS, na kterých žáci 1.
tříd rotovali. Každá třída
v doprovodu své třídní učitelky
musela povinně absolvovat
nejméně 4 stanoviště, na kterých
sbírali razítka. Výuka trvala 60
minut.
Jednotlivá stanoviště byla
orientována na děti jako
účastníky silničního provozu v roli chodce či cyklisty. Stanoviště byla nazvána: 1)
viditelnost, reflexní materiály, 2) chodec, 3) cyklista, 4) první pomoc a zdravověda,
5) bezpečné poutání ve vozidle. Na 6. stanovišti byl prostor pro složky IZS, na 7.
stanovišti se prezentoval BESIP.
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Součástí akce byla bike trial show trojnásobného mistra světa Martina
Šimůnka, který akci moderoval. V rámci akce se prezentovaly s ukázkami techniky
jednotlivé složky IZS – záchranná služba, Policie ČR, městská policie, hasiči a Český
červený kříž.
Projektový den: Přírodní společenství
V pátek 30. 9. 2016 se vydali žáci naší školy do okolí, aby ověřili své znalosti
okolní přírody a poznali i něco nového. Den začal přednáškami žáků 5. ročníku, kteří
mladším spolužákům ve skupinkách vyprávěli o přírodních společenstvech - Les,
Louka, Rybník, Okolí lidských obydlí a Pole. Seznámili je nejen s rostlinami a
živočichy, kteří se tam vyskytují, ale i s obrázky a zajímavostmi. Páťákům patří velké
poděkování za přípravu a uznání za to, jak se dokázali vypořádat s rolí přednášejících
a vést své mladší spolužáky.
Potom se páťáci s paní učitelkou Šabatovou vydali vyznačit trasu a umístit
úkoly pro prvňáčky, druhý a třetí ročník a čtvrťáky, aby pro ně jejich ,,naučná stezka“
byla trochu dobrodružná a zajímavá. Úkoly ověřily pozornost dětí při ranních
přednáškách a jejich znalosti, mnohé byly i zašifrované, skládací nebo obrázkové.
Většinu z nich připravovali žáci 4. a 5. ročníku. Splnění ověřovaly paní učitelky.
Na konci cesty bylo ještě třeba najít schované páťáky a poklad, kteří si všichni
opravdu zasloužili. Den v přírodě se nám odměnil i krásným počasím a pohodou při
závěrečném opékání vuřtů. Akci připravila paní učitelka Rejzková.

Mgr. Iva Dernerová
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Z ČINNOSTI SDH
SDH Černíkovice
V sobotu 10. září pořádali naši sousedi z Třebešova soutěž v netradičním
hasičském útoku „Třebešovský beránek“. Tento ročník byl výjimečný nejen silným
zastoupením týmů mužů a žen z širokého
okolí, ale také tím, že byl jubilejní, již
desátý. Náš sbor se zatím může pochlubit
stoprocentní účastí na této soutěži.
Kromě domácích se tím mohou pyšnit už
jen hasiči z Deštného v Orlických horách.
Oba sbory byly za svou věrnost náležitě
oceněny při závěrečném nástupu.
Naši bratři si vylosovali poslední
startovní místo a na svůj výkon si museli
počkat. Útok se jim velice vydařil, měli skvěle našlápnuto, bohužel je trochu zradila
technika a proudy tak museli dlouho čekat na vodu. Do finále mezi pět nejlepších
sborů se bohužel neprobojovali a skončili na slušném 7. místě.
Součástí programu byla také soutěž „O železného hasiče“. Tato soutěž je
složena z několika velice obtížných
disciplín, které mají za úkol prověřit
fyzickou kondici a ke konci závodu,
kdy síly již docházejí, také psychickou
sílu a odhodlání každého závodníka.
Náš sbor excelentně reprezentoval
bratr Tomáš Šitina a obsadil
úctyhodné 4. místo.
Bratrům z Třebešova bychom
rádi touto cestou poděkovali za čas a
energii věnovanou přípravám soutěže a každoročně skvěle nachystaného zázemí
areálu. Přejeme jim dalších alespoň deset podobně vydařených ročníků
Třebešovského beránka.
Výbor SDH Černíkovice
SDH Domašín
3/2016
Na počátku července byly dokončeny práce v naší zbrojnici a završena tak
akce, která byla zahájena brigádami již v měsíci březnu a o které jsme podrobněji
informovali v předešlém zpravodaji. Odborná firma provedla vystěrkování vyzrálého
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betonu v klubovně a položení nového lina. Za několikaměsíční úsilí výbor těm našim
členům, kteří přiložili ruku k dílu, ještě jednou děkuje. Obzvláště děkujeme obecnímu
úřadu a paní starostce Zdence Jedlinské za výbornou spolupráci a za zafinancování
větší části akce i za ostatní výpomoc.
O tom, že je podlaha v klubovně opravdu kvalitně udělaná se mohli přesvědčit
naši hosté v sobotu 27. srpna, kdy jsme pořádali tradiční akci Rozloučení
s prázdninami a létem. Bylo krásné teplé počasí a tak si především děti, kterých přišlo
opravdu hodně, a jsme tomu rádi, mohli užít soutěží a her. Byly pro ně připraveny
některé nové soutěže, zajímavé bylo
například lovení pokladů bosou nohou
z vany naplněné vodou. Dále byly
připraveny ruské kuželky, trefování
míčků do různých okýnek, vědomostní
kvízy, skládání puzzle atd. Největší
zájem byl opět o střelbu ze
vzduchovky.
Po
zkušenostech
z minulého roku byly připraveny dvě
zbraně a na palebné čáře všemu velel
bratr Petr Danda za pomoci Standy
Lemfelda nejmladšího. Bylo sympatické, že možnost vyzkoušet si svoji zručnost při
přesném míření využily i některé dámy, a měly ze svých zásahů do terčů stejnou
radost jako děti. Ceny pro soutěžící děti věnovali bratr Jaroslav Krištuf a obecní úřad.
Oběma sponzorům velmi děkujeme! Děkujeme rovněž domašínským ženám, které
dětské soutěže připravily a s přehledem je řídily.
Občerstvení bylo opět tradiční, grilovala se kuřata, podával se hasičský guláš a
smažily se langoše. O žízeň našich hostů bylo rovněž zodpovědně postaráno. Byli
jsme potěšeni, že mezi nás zavítal pan místostarosta Jiří Školník, radost jsme měli, že
opět mezi nás přišel nestor Domašína, pan Kulhánek. Rádi jsme přivítali naše přátele
z Černíkovic i další příchozí. I když tentokrát, na rozdíl od dětí, přišlo dospělých o
něco méně, besedovalo se až do třetí hodiny ranní, a to již také bylo téměř vše
snědeno a vypito. Výbor děkuje celému kolektivu od grilu, od šenku i z kuchyně, že
vše spolehlivě zvládl, a samozřejmě děkujeme našim spoluobčanům i hostům, že se
k naší zbrojnici opět přišli i s dětmi pobavit.
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Naše soutěžní družstvo se 10. září zúčastnilo dalšího ročníku hezké netradiční
soutěže o Třebešovského beránka, a borci zde chtěli zapomenout na blamáž
z poslední
okrskové
soutěže
v Byzhradci. Tentokrát se jim
povedlo rozvinout hadice rychle a
správně, bohužel je zase zlobila
vývěva. Naštěstí se přece jen podařilo
vodu nasát a správně nastříkat
všechny tři terče, takže jsme se, i
když s ne moc dobrým časem,
umístili těsně za Černíkovicemi na 8.
místě. Dlužno dodat, že některá
družstva, včetně velmi ambiciózního
Třebešova, dopadla ještě hůře a byla diskvalifikována. Soutěže o železného hasiče se
tentokrát nikdo z našich nezúčastnil.
Závěrem naší informace ještě chceme poblahopřát bratru Láďovi Uherkovi
k padesátinám hodně štěstí a zdraví a poděkovat mu za jeho činnost ve sboru.
Přejeme našim členům i našim spoluobčanům hezký podzim a těšíme se, že se
setkáme 10. prosince u kapličky při dalším ročníku adventního zpívání, které budou
s naší pomocí pořádat domašínské ženy.
Výbor SDH Domašín

TJ SOKOL ČERNÍKOVICE
Druhou srpnovou nedělí začal nový ročník krajských a
okresních fotbalových soutěží 2016 -2017, a to bohužel velice
špatně. A tým zajížděl do Předměřic bez brankáře, i když má 4
brankáře (2 nemocní, další na dovolené, svatba) a tak do
branky šel hráč z pole, který pak chyběl v obranné činnosti.
Náš tým nezačal vůbec špatně, v poločase vedl 3:1 a to jsme
neproměnili dva samostatné úniky na branku. V druhém
poločase naši hráči kupili hrubé chyby a nechali domácí otočit
zápas za dvacet minut na 6:3. V dalším domácím prostředí
jsme přivítali hráče Opočna, kteří nám uštědřili lekci
z produktivity a též z chyb, které jsme nabídli v prvním poločase, ten jsme prohráli
1:4. Druhý poločas se nám podařil zdramatizovat na 3:4 a k vyrovnání šance byly, ale
Opočno pak zvýšilo aktivitu a v závěru po dalších trestuhodných chybách navýšilo
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skóre na 7:3. Další otřesné utkání za úmorného vedra bylo ve Smiřicích s prohrou
7:1. Až v dalším domácím utkání s Lípou se podařilo vybojovat 3 body, vítězstvím
3:1. V tomto utkání bylo vidět nasazení a především bojovnost. Další kolo v Solnici
ukázalo to, co bylo v prvních kolech spousta nepřesností v přihrávkách, špatné
obsazování hráčů, žádná týmová práce na co také trenér Cejpek hráče upozorňoval a
hráči jako by ho ignorovali, proto nabídl svůj post trenéra A mužstva k dispozici.
Mužstvo převzal pan Jakub Jedlinský a pan Josef Stodůlka - trenéři B družstva.
V následném utkání s Jaroměří B, které přijelo posíleno o hráče z A družstva
Jaroměře, kteří hrají krajský přebor a to se také projevilo na hře, větší fotbalovost, ale
špatná koncovka což pro nás bylo dobře. Naši hráči svou bojovností a nasazením
získali další tři body, vítězstvím 2:1, když hosté v druhém poločase zvýšili aktivitu a
v 54 min. střela z dálky proklouzla našemu brankáři mezi nohama. Z následného
útoku Jakub Jedlinský nevídanou střelou z 30 metrů vymetl levou šibenici hostující
branky. Pak naše mužstvo, jak je výše psáno, uhájilo cenné vítězství. Další cenné dva
body přivezlo z Ohnišova za výsledek 0:0 a v následných pokutových kopech další
bod. Další zklamáním byl výkon v druhém poločase v Českém Meziříčí. Po poločase
0:0, zase hrubé chyby, špatná týmová hra a prohra 4:0 nás v tabulce umisťuje na 12
místě s otřesným skóre 13:30 a 8 body, což nepamatujeme. Mrzí i to, že někteří místo
toho, aby pomohli fotbalu, se od něho odklání.
Ani naše B družstvo nepředvádí nic výjimečného, když je v tabulce OP
III.třídy na 6.místě s 10 body a skóre 9:12. Alespoň nám dělá radost st. a ml.
přípravka, kde se však tabulka nedělá a hraje se turnajově. Též bylo započato s prací
těch nejmenších dětí (od tří let), které vede J. Plašil. A tak, kdo by se chtěl ještě
přihlásit, může. Trénink (formou her), na který mohou přijít i další, vždy v pátek od
16:00 hod., vítána jsou i děvčata.
Výbor TJ Sokol

PROBĚHLÉ AKCE
Běh o posvícenskou husu
Před posvícenskou nedělí TJ Sokol ve spolupráci s obcí Černíkovice pořádala
4. ročník běhu o Posvícenskou husu. Trochu nás mrzí, že od 14.00 hodin probíhaly
běhy pro děti ve všech kategoriích a z 35 dětí bylo jen 8 z Černíkovic. Kde byly
ostatní, když v MŠ je 42 a v ZŠ 40 dětí? Myslíme, že je to velikánská škoda, když
mohou přijet rodiče s dětmi ze Solnice, Kvasin, Rychnova, Uhřínovic, Lična,
Třebešova, ale i z Pardubic a místní lenoší doma. Každý malý zúčastněný závodník si
odnesl malou cenu a ti na bedně byli odměněni diplomem a medailí.
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Do hlavního závodu se přihlásilo 12 běžců a dvě ženy. I když celý hlavní
závod na 7 km pro muže a 3,5 km pro ženy doprovázel déšť, byly časy velice pěkné a
v kategorii mužů 1. doběhl ve velice pěkném čase 24:25:31 Kamil Jílek z Čestic,
druhý v čase 26:11:29 Jaroslav Lounek z Častolovic a třetí Jindřich Jelen ze Solnice
v čase 26:42:16. V kategorii žen 1. místo získala Pavlína Zahradníková v čase
15:00:81v těsném souboji s místní běžkyní Kateřinou Šitinovou v čase 15:01:27. V
kategorii junior si posvícenskou husu odnesl Daniel Locker z Rychnova s časem
30:11:62, druhý doběhl Lukáš Lorenc z Čestic s časem 30:44:62 a třetí Ondřej
Locker ze Skuhrova v čase 36:31:18. Tímto pořadatelé děkují všem za předvedené
výkony a zároveň děkují sponzorům za ceny - Obci Černíkovice, ZATO Černíkovice,
ZEAS Podorlicko Trnov, Ovocné sady Synkov, Prodejna potravin p. Fňouková
Černíkovice, Mladá móda Renata a Luděk Martincovi RK a TJ Sokol. Dále děkujeme
všem pořadatelům, především starostce paní Jedlinské, hlavnímu časoměřiči Zdeňku
Čihákovi, paní M. Vašatové a M. Čihákové, J. Cejpkovi, L. Vašátkovi, J. a P.
Jedlinským, Z. Šitinovi, M. Hovorkovi, R. a V. Duškovým a panu V. Lockerovi,
který celou akci natáčel.

Václav Dušek

Z ČERNÍKOVICKÉ KRONIKY – ROK 1965
Různé
V březnu pozvala Osvětová beseda Kučerovu instrumentální skupinu, občané
shlédli a vyslechli velmi líbivý program.
V květnu předvedli žáci rychnovské Základní školy divadlo Česká kytice, na
které se přišlo podívat asi 90 občanů.
Dne 30. června 1965 skončilo na Zemědělské škole v zámku vyučování. Tato
škola byla přestěhována do Opočna.
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Dne 5. listopadu 1965 byl zřízen v zámku Ústav sociální péče pro ženy ve stáří
od 15 do 25 let. Na začátek bylo dovezeno 20 osob a postupem času se stav má
zvyšovat až na 120 dívek.
Dne 2. května 1965 se konalo v Jednotě u Kadleců slavnostní zasedání
Místního národního výboru v Černíkovicích k 20. výročí osvobození naší vlasti
Sovětskou armádou. Na programu byly projevy zástupců MNV, ONV a KSČ,
zhodnocení uplynulého období, odměnění některých občanů stříbrným nebo
bronzovým Vyznamenáním za dobrou práci a nechyběl ani příspěvek žáků zdejší
Základní školy svým vystoupením.
Dne 1. ledna 1965 se JZD Černíkovice sloučilo s JZD Domašín s přiděleným
likvidovaným Školním statkem Černíkovice a tak byl vytvořen Zemědělský závod
Černíkovice s 825 ha zemědělské půdy.
Dále se v kronice opět uvádějí hektarové výnosy hlavních plodin, stav
hospodářského zvířectva k 31. 12. 1965, výroba mléka, masa, vajec apod.
Plesy a zábavy
Nyní jen přehledně jak se tancovalo a bavilo v uplynulém roce. V lednu byl
ples požárníků, účast byla veliká, v únoru na plese zemědělském byla účast malá. A
to je z plesů všechno.
Osvětová beseda pořádala v březnu Josefovskou zábavu, v dubnu TJ Sokol
pomlázkovou, v květnu byla pouťová zábava, v září posvícenská, kde byla účast
velmi dobrá, a v říjnu požárníci uspořádali tradiční vinobraní, kam se přišlo velmi
mnoho lidí pobavit. Zahrála jim k tanci oblíbená hudba z Nového Města, která do
Černíkovic zajížděla dost často.
Počasí
Počasí v r. 1965 bylo tak trochu dovádivé, vystřídalo se skoro všechno, co počasí
může dát. Na Nový rok pršelo, potom až do března bylo sněhu až do 60 cm, takže
autobusy nějaké dny nejely, teplota až do -15°C. Duben byl sice bez sněhu, ale byl
chladný a deštivý. Ranní teplota byla tak do -3°C, přes den až +12°C.
Zaselo se obilí, řepa a nasázely se rané brambory, pozdní až v květnu. I květen
byl chladný a deštivý, na Medarda pršelo a asi proto pršelo i dál.
Dne 17. července naši obec postihla velká povodeň se silným větrem. Tato
nemilá situace přišla až pozdě večer a trvala asi dvě hodiny. Voda zatopila několik
domků, místy až do 90 cm, rozlila se na okolní louky, strhla několik břehů u řeky a
zanechala po sobě všude plno bahna. Druhý den bylo už zase krásně slunečno.
První mráz se objevil už 11. října, a to s teplotou -3°C, první sníh napadl
11.listopadu na Martina a do konce roku se střídalo chladnější i mrazivé počasí.
Tolik kronika a rok 1965 a z ní toto vše vypsal B.Augustin
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Kominické služby
V pátek dne 4. listopadu 2016 budou v obci k dispozici kominické služby.
Zájemci se již nyní mohou hlásit na OÚ nebo na telefonním čísle
+420 494 384 124.
Posezení seniorů
Na pátek 11. listopadu 2016 je připraveno tradiční posezení důchodců
v Kulturním domě v Černíkovicích.
Předvánoční zdobení perníčků
Druhou adventní neděli 4. prosince 2016
proběhne od 9.00 hodin ve společenské
místnosti DPS zdobení perníčků. Sebou si
prosím vezměte Vámi upečené perníčky
všech tvarů a tác, na kterém si nazdobené
perníčky odnesete domů.
Předpokládaná délka kurzu je 3 hodiny a
cena je předběžně stanovena na 100,- Kč.
Zdobení perníčků povede jako každý rok paní
Jarmila Michálková.
Rezervace nutná! Rezervaci a bližší informace získáte na OÚ Černíkovice
nebo na telefonním čísle +420 606 187 646.
Tradiční předvánoční zpívání u kapličky v Domašíně
V sobotu dne 10. prosince 2016 se bude od 17.00 hodin konat předvánoční
zpívání u kapličky v Domašíně. Vystoupí komorní sbor X – tet. Podívat se budete
moci na malého Ježíška, kterého budou v kapličce střežit panenka Marie a sv.
Josef.
Nenechte si ujít nevšední zážitek a naladit se na vánoční atmosféru.
Pokračovat se bude jako tradičně v hasičské klubovně. Srdečně Vás zvou hasiči
a domašínské ženy!
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Vánoční koncert
V letošním roce si pro Vás ZŠ a MŠ připravila Vánoční koncert, který se
uskuteční čtvrtou adventní neděli 18. prosince 2016 v kostele Povýšení svatého
Kříže v Černíkovicích. Bližší informace na plakátech.
Z důvodu konání tohoto koncertu letos neproběhne zpívání u rozsvícení
vánočního stromu první adventní neděli. Děkujeme za pochopení.
Bc. Kristýna Vodrážková

ZUBNÍ POHOTOVOST - ROZPIS SLUŽEB
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08,00 - 12,00 hod
datum
15.10.
16.10.
22.10.
23.10.
28.10.
29.10.
30.10.
05.11.
06.11.
12.11.
13.11.
17.11.
19.11.
20.11.
26.11.
27.11.
03.12.
04.12.
10.12.
11.12.
17.12.
18.12.
24.12.
25.12.
26.12.
31.12.
01.01.

jméno lékaře
MUDr. Bahník František
MUDr. Benešová Růžena
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Domáňová Iva
MDDr. Faltisová Kristýna
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Havlová Marie
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Motyčka Martin
MUDr. Nentvichová Eva
MDDr. Olivíková Petra
MDDr. Pavlová Simona
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MUDr. Ptačovská Eva
MUDr. Seidlová Zdenka

adresa ordinace
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Tyršova 461, Dobruška
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Komenského 828 , Týniště nad Orlicí
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445 , České Meziříčí
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Kvasiny 145
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Komenského 127 , Opočno
Voříškova 169 , Vamberk
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
K. Michla 942, Dobruška
Záhumenská 445 , České Meziříčí
Zdrav.středisko Rokytnice v Orlických hor.
Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Jana Pitry 448, Opočno
Komenského 209 , Častolovice
Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí
Skuhrov nad Bělou 17
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telefon
494 323 152
494 622 040
494 371 783
494 371 088
494 383 417
494 515 694
734 324 600
494 531 955
494 539 225
494 323 958
494 532 330
494 596 174
494 515 696
494 621 665
602 514 715
494 323 152
775 224 093
494 623 775
734 324 600
494 595 292
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 322 706
603 933 466
494 598 205

Z redakce zpravodaje
Kontaktní spojení:
Adresa:
Černíkovice 55
517 04 Černíkovice
Tel./fax:
494 384 124
e-mail:
obec.cernikovice@tiscali.cz
www stránky: www.cernikovice.cz
Fotografie poskytli: Mgr. Iva Dernerová, Ing. Tomáš Klapal, Vladimír Locker, František Rydl
Zpravodaj zpracovala: Bc. Klára Stillerová
cernikovicky.zpravodaj@email.cz

ČERNÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ - vydává obec Černíkovice.
Náklad – 280 výtisků.
Tisk Hromkovi s.r.o., Lípa nad Orlicí 64, tel. 494 372 813.
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