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Nabídka inzerce
1900 výtisků zdarma doručených 

téměř do všech domácností v 
Mikroregionu Černilovsko.

Inzerce je zpravidla černobílá.

Orientační ceny inzerce:

STRANA A4 1500,- Kč
1/2 STRANY 750,- Kč
1/4 STRANY 390,- Kč
1/8 STRANY 300,- Kč
DO 20 CM2 120,- Kč

S drobným jarně-prázdninovým 
zpožděním je opět tady, první 
letošní vydání Zpravodaje. Otevírá 
rok, který řada osobností označila 
za přelomový. Je to totiž rok,  
v němž se odehrají hned troje volby 
- po lednových prezidentských nás 
na podzim čekají také volby do 
obecních zastupitelstev a do Senátu 
za volební obvod Náchod, do něhož 
spadají všechny obce Mikroregionu 
Černilovsko.

A hned první letošní hlasování 
podle komentátorů ukázalo, jak 
silně je česká společnost rozdělená 
na dva tábory. Někteří tvrdili, že jde  
o hlasování zbytku Česka proti Praze, 
jiní, že jde o hlasy měst proti vesnicím. 
Z výsledků v našem mikroregionu, 
které najdete na straně 30, je však 
patrné, že i v našich vesnicích 
dopadly volby podobně jako v řadě 
větších měst. Snad jen volební 
účast byla v našem mikroregionu 
vyšší. Oproti celostátním téměř 
62 procentům, přišlo k urnám  
v našich obcích 71 procent voličů. 
To ukazuje, že nám život kolem nás 
není lhostejný. Nejvíce voličů (na 
procenta) přivítala volební komise  
v Libníkovicích, kde současně nejmé-
ně lidí preferovalo znovuzvolení 
Miloše Zemana. Podrobnosti najdete 
na zmíněné straně v přehledné tabul-
ce, která ukazuje výsledky obou kol a 

volební účasti v jednotlivých obcích.
Po stručném volebním entrée mi 

dovolte ještě jednu zastávku. Půjde 
opět o apel, jenž jsem na tomto 
místě zmínil již několikrát. Tedy 
spíše o výzvu - foťte a své snímky 
nám posílejte v co možná nejvyšší 
kvalitě. Při sestavování tohoto 
čísla Zpravodaje jsme totiž opět 
narazili na problém s nedostatkem 
kvalitních fotografií. Řada snímků 
publikovaných na následujících 
stranách vzhledem k velikosti 
nedosahuje potřebné tiskové kvality. 
Museli bychom je zmenšit, ale pak 
by zase hrozilo, že byste na jejich 
prohlížení potřebovali lupu. Proto 
jsme raději zvolili kompromis  
v podobně mírného přimhouření 
oka. Specifická situace je ovšem na 
titulní straně. Tam tiskařský stroj 
příliš kompromisů nepřipouští. Když 
jsme nenašli vhodný snímek mezi 
zaslanými fotografiemi z akcí, chtěli 
jsme na obálce publikovat některou 
z prací žáků ze školní fotosoutěže. 
I zde jsme však narazili na to, že 
vhodné snímky byly příliš malé 
nebo na šířku. Proto jsme nakonec 
zvolili jiný motiv. Tak snad se příště 
zadaří více. Proto neváhejte, foťte a 
posílejte nám snímky v plné kvalitě 
třeba Úschovnou na mail zpravodaj@
cernilov.eu. Budeme se na ně těšit.

Tomáš Hejtmánek

EDITORIAL

Redakční rada:

J. Kudrnáč, M. Karpíšek, Vl. Prokeš, 
Mgr. J. Hofmanová, T. Hejtmánek

Redakční rada neodpovídá za stylizaci 
příspěvků a případné tiskové chyby.

 Uzávěrka příštího čísla: 10. 4. 2018.

Tisk AG TYP Kostelec n. Orl., 
náklad 1900 ks

Příspěvky odevzdávejte a inzerci  
objednávejte na OÚ v Černilově  

nebo na e-mailu:  
zpravodaj@cernilov.eu

Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
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TIRÁŽ

Archiv Zpravodaje Černilovsko

Chcete si přečíst, co se psalo v minulém či loňském Zpravodaji? Zajímají 
vás události před deseti lety? Archiv Zpravodaje až do ledna 2004 
najdete na webu Mikroregionu Černilovsko: mikroregion.cernilov.eu



OBEC ČERNILOV
 

Černilov 310
503 43 Černilov
tel.: 495 431 221
podatelna@cernilov.cz 
http://www.cernilov.eu

úřední hodiny

PO 8:00-12:00, 13:00-17:00
ÚT 8:00-12:00, 13:00-15:00
ST 8:00-12:00, 13:00-17:00
ČT 8:00-12:00, 13:00-15:00

Vážení čtenáři,
od vydání posledního 

čísla Zpravodaje 
proběhla dvě zasedání 
OZ, 11.12.2017 jsme 

schválili rozpočet na rok 2018 a před 
několika dny 12.2. 2018 jsme v podstatě 
rozpočet upřesnili na základě nových 
skutečností. 

I letos budeme pokračovat  
v rekonstrukcích chodníků za cca 1,2 
mil. Kč, propojíme přechod u sokolovny 
s místem pro přecházení u čp. 126 a nový 
chodník bude i na Librantické. Všichni 
doufáme, že také dopadne rekonstrukce 
v centru Bukoviny. Jedná se  
o komunikaci, chodníky a zeleň, finance 
ve výši 3,4 mil. Kč jsou připraveny, 
podáme i žádost o dotaci z Programu 
obnovy venkova Královéhradeckého 
kraje. Problémem však nejsou finance, 
nýbrž získání stavebního povolení, 
které u komunikací vydává Magistrát 
města Hradce Králové a naše žádost tam 
leží téměř rok a urgence nepomáhají. 
Máme informace, že magistrát provedl 
organizační změny na stavebním úřadě 
a situaci tím vyřeší. Podobná akce, 
tedy dopravní opatření spočívající ve 
výstavbě chodníků, úpravy křižovatky 
a vybudování přechodu pro chodce 
na průtahu Újezdu je také projekčně 
připravena, ale zde není předpoklad, že 
získáme stavební povolení včas a proto 
zatím ve finančním plánu není plně 
pokryta. 

Další akcí, kterou máme v rozpočtu 
pokrytou částkou 2 mil. Kč, je regenerace 
rybníku „Pišťák“. Zde již máme 
potřebné povolení a budeme vypisovat 
veřejnou soutěž na dodavatele. Pokud 
se někdo podiví nad tím, proč zrovna 
tenhle rybník přichází na řadu dříve, než 
„Vančák“ nebo „Čerňák“, vysvětlení 
je jednoduché. Také na tyto další dva 
rybníky máme dokumentaci i stavební 
souhlas, ale v těchto dnech se čeká 
na vydání dotačních titulů, které se 
chystáme využít. Pro průtočné rybníky, 
jako je právě „Pišťák“, platí takové 
podmínky pro převedení povodňových 
stavů, které v daném území není reálné 
splnit. 

Řadu výdajů plánujeme také do 
oblasti sportu. V současné chvíli je 
vyhotovena projektová dokumentace 
pro stavební povolení nové tělocvičny 
při ZŠ a následovat bude i další 
stupeň PD. Také počítáme s výdajem 
na projektovou přípravu přístavby 
sokolovny. Pro realizaci záměru 
přístaveb sokolovny potřebuje obec být 
vlastníkem nejen stavby, ale i stavebního 
pozemku. Jednáme se Sokolem o kupní 
ceně 1,9 mil. Kč,  se kterou v rozpočtu 
také počítáme. 

Největším výdajem ve výši 3,2 
mil. Kč bude výstavba nového hřiště 
s umělým trávníkem ve sportovním 
areálu. Po takovém hřišti, které umožní 
hrát a trénovat i v zimním období, touží 
naši fotbalisté již řadu let. Tehdy jsme 

OÚ Černilov

Zprávy z radnic4

Výročí v Černilově
svá výročí oslavili
Jiří Cucla, Jaroslav Nývlt, Marie 
Sýkorová, Miroslav Pavlík, Zdeňka 
Dostálová a Eva Štefková

společně věnovali úsilí projektové 
přípravě i diplomacii, byli jsme  
v kraji první na řadě k realizaci, ale od 
té doby MŠMT program neotevřelo. 
Dnes došlo k situaci, kdy je k dispozici 
použitý koberec za cca 10 % ceny, proto 
fotbalisté uplatnili tento požadavek a 
zastupitelé jim vyhověli.

Rozpočet dále počítá s projektovou 
přípravou rekonstrukce obřadní síně, 
nového obecního úřadu a nákupem nové 
traktorové sekačky Kubota a dalšího 
příslušenství na zimní i letní údržbu.

Ing. Stanislav Javůrek, starosta

Připomínáme občanům Černilova, 
Újezdu a Bukoviny, že je na Obecním 
úřadu v Černilově vybírán místní 
poplatek ze psů. Poplatek činí 200 Kč 
ročně za psa a je splatný 31. 3. 2018. 
Poplatek je možné uhradit v pokladně 
obecního úřadu v úředních hodinách 
nebo na účet obce č. 167442142/0300 
vedený u Poštovní spořitelny a.s.

V případě, že využijete možnosti 
uhradit poplatek bankovním převodem, 
uveďte do variabilního symbolu platby 
číslo popisné vašeho domu a do textu 
pro příjemce uveďte jméno plátce 
poplatku.

Poplatek se platí za psa staršího 3 
měsíců. V případě, že jste psa nabyli 
v průběhu roku, bude roční výše 
poplatku poměrně snížena. Pokud 
již psa nevlastníte, prosíme Vás o 
nahlášení této skutečnosti na Obecní 

úřad v Černilově, čímž dojde ke zrušení 
poplatkové povinnosti. Informace  
o poměrné výši ročního poplatku vám 
sdělíme v podatelně obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce přijalo v lednu 
2011 Obecně závaznou vyhlášku č. 
1/2011, o místním poplatku ze psů, kde 
je stanovena sazba poplatku, splatnost, 
ohlašovací povinnost, navýšení poplatku 

při pozdní úhradě (až trojnásobek 
ročního poplatku), vznik a zánik 
poplatkové povinnosti, osvobození a 
úlevy od poplatku.

Dále upozorňujeme na Obecně 
závaznou vyhlášku obce Černilov č. 
4/2011, kterou se stanovují pravidla pro 
pohyb psů na veřejném prostranství v 
obci Černilov a vymezují prostory pro 
volné pobíhání psů. Obě vyhlášky jsou 
v plném znění zveřejněny na oficiálním 
webu obce www.cernilov.eu v sekci 
dokumenty/vyhlášky. Další informace 
Vám sdělíme na obecním úřadu nebo na 
tel. 495 431 221.

V případě, že se vám pes zaběhl 
nebo ztratil, můžete využít služby 
obecního úřadu – vyhlášení hledaného 
psa místním rozhlasem. Tato služba je 
bezplatná.

Jana Horáková, účetní obce

POPLATEK ZA PSA v roce 2018
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OBEC DIVEC
Ze zasedání ZO 3. 1. 2018

Investor lokality 
Poďousov, zastoupený 
pořizovatelem projektové 
dokumentace Ing.
Spurným předložil ke 
schválení kompletní 

projektovou dokumentaci sítí pro 
uvedenou lokalitu, předložené řešení 
bylo odsouhlaseno Ing.Arch. Křelinou. 
Zastupitelstvo tuto variantu po projednání 
schválilo. Dokumentace byla doplněna  
o vedení veřejného osvětlení podél 
silnice na Černilov, které bude 
realizováno za finanční účasti obce 
Divec. Dále je třeba v souvislosti  
s realizací stavby prověřit skutečný stav 
a únosnost mostku na hranici katastru 
Divec-Černilov.

Zastupitelé po projednání schválili 
dotčenými orgány odsouhlasenou 
a následně zastupitelstvu obce 
předloženou „Zprávu o uplatňování 
územního plánu Divec za období 2013-
2017“.

Byl projednán a schválen předložený 
„Střednědobý výhled na roky 2019-
2021“, který byl zveřejněn po zákonnou 
dobu na úřední desce.

Ze zasedání ZO 7. 2. 2018

Investor lokality Poďousov (firma 
Tangua) předložil ke schválení 
„Smlouvu o právu provést stavbu“  
v lokalitě Poďousov, konzultovanou  
s právním zástupcem zmíněné 
společnosti. Zastupitelstvo smlouvu 
detailně pročetlo a vzhledem  
k rozsahu zmíněné investice požádá 
prostřednictvím Mgr. Kvasničky  
o odborné právní posouzení z důvodu 
zamezení případných budoucích 
negativních dopadů do života obce.

Zastupitelé projednali a schválili 
předloženou přílohu 1/2018 k „Vyhlášce 
2/2013 o nakládání s odpady“, 
stanovující poplatek pro rok 2018.

Obec objednala kompletní 
ošetření stromů v rámci intravilánu 
obce (s výjimkou chráněných dubů) 

 

Divec 41
500 03 Hradec Králové
tel.: 608 978 884
divec@seznam.cz 
http://www.divec.cz

úřední hodiny

ST 17:00-19:00 (první v měsíci do 18h)

OÚ Divec

spolupracující certifikovanou firmou. 
Zmíněné duby byly souběžně prořezány 
(dle sdělení na místě kontaktovanými 
pracovníky) na objednávku Magistrátu 
HK bez vědomí obce odbornou 
firmou. Obec nemá k uvedené aktivitě 
oficiální informaci a nemůže tedy nést 
odpovědnost za případné škody, vzniklé 
v souvislosti s touto aktivitou.

Zastupitelstvo posoudilo žádost 
společnosti VaK Hradec Králové  
o odkup pozemků pod stávající ČOV a  
v jejím okolí a po diskusi vyslovili  
s tímto záměrem nesouhlas.  OZ

OBEC LIBNÍKOVICE

Ze zasedání ZO 11. 12. 2017

Zastupitelstvo obce 
projednalo a schválilo: 
-  Předání a převzetí 
stavby R172 cesty C1 a C5 
od Státního pozemkového 

úřadu. Na stavbu se vztahuje záruka  
5 let. Jde o dvě cesty s jednopruhovou 
vozovkou širokou 4 metry. Cesta C1 
je napojena na silnici Libníkovice-
Librantice, cesta C5 ji kolmo křižuje. 
Celková délka je 1,52 km.

- Změny rozpočtu Rozpočtovým 
opatřením č. 3, které je přílohou 
zápisu.

-  Příspěvek pro MAS nad Orlicí který 
činí 10 Kč za jednoho občana za rok.

-  Příspěvek pro Knihovnu HK ve výši 
2.000 Kč.

- Pravidla Rozpočtového provizoria, 
která budou platit do doby schválení 
řádného rozpočtu na rok 2018.

-  Pověření starosty úpravou rozpočtu  
k 31. 12. 2017. 

-  Navýšení ceny odpadů od svozové 
firmy Marius Pedersen. Nově 
zavedeného poplatku ve výši 490 Kč 
měsíčně k běžně hrazené částce za 
svoz plastů. Navýšení cen se bude 
hradit z prostředků obce a nedojde k 

navýšení částky poplatků pro občany.
-  Návrh navýšení částky za nákup 

dárkových balíčků občanům k jejich 
životním jubileím z 300 Kč na 500 Kč.

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka v letošním roce byla 
uspořádána dne 6. 1. 2018 pro Oblastní 
charitu Hradec Králové a bylo při ní 
vybráno 6.102 Kč. Občanům Libníkovic 
a přilehlých osad děkujeme za příspěvky. 
Oblastní charitě Hradec Králové dárci 
přispěli celkem částkou 1,483.278 Kč. 
Výtěžek bude použit pro rodiny pečující  
o dítě s postižením, domácí hospicovou 
péči a odborné sociální poradenství.

Helena Klosová

 

Libníkovice 40
503 46 Třebechovice p. O.
tel.: 495 431 065
libnikovice@gmail.com 
http://www.libnikovice.cz

úřední hodiny

PO 18:00-19:00

OÚ Libníkovice

Výročí  
v Libníkovicích

V lednu, únoru a březnu  
svá výročí slaví
Marta Horáková, Karel Bílek a Světla 
Brichová

INZERCE

KOUPÍM 
byt v Černilově 

ideálně 3+1 

tel. 735 978 818
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OBEC LEJŠOVKA
Ze zasedání ZO 21. 12. 2017

Účetní a starosta obce seznámili 
zastupitele s rozpočtovými opatřeními č. 
6 až 9. Zastupitelstvo následně vzalo tato 
rozpočtová opatření na vědomí.

Účetní obce seznámil zastupitelstvo s 
návrhem rozpočtu na rok 2018. Rozpočet 
byl sestavený z příjmů 3.363.000 Kč a 
výdajů 5.021.000 Kč. Schodek je kryt 
přebytkem z minulých let. Zastupitelstvo 
rozpočet schválilo. 

Účetní a starosta obce seznámili 
zastupitele s návrhem střednědobého 
výhledu rozpočtu obce na roky 2019 až 
2020. Předpokládaný rozpočet na rok 
2019. Příjmy: 3.000.000 Kč, Investiční 
výdaje: 1.500.000 Kč, Neinvestiční 
výdaje: 1.500.000 Kč. Předpokládaný 
rozpočet na rok 2020. Příjmy: 3.200.000 
Kč, Investiční výdaje: 1.700.000 Kč, 
Neinvestiční výdaje: 1.500.000 Kč.

Od 1. ledna 2018 nabývá účinnosti 
nové nařízení vlády o úpravě právních 
poměrů a odměňování členů zastupitelstev 
obcí. Obec Lejšovka spadá do první 
velikostní kategorie s počtem obyvatel do 
300. Pro takovou obec nové nařízení vlády 
stanovuje pro neuvolněného starostu 
měsíční odměnu v minimální výši 10.950 
Kč. Starosta obce Lejšovka do současné 
doby pobíral odměnu ve výši 10.000 Kč 
měsíčně. Místostarosta obce tedy navrhl 
navýšit plat starosty obce na částku 11.000 
Kč měsíčně. Starosta obce dále navrhl 
navýšit plat účetního obce na částku 
7.000 Kč měsíčně. Důvodem navýšení je 
především zvyšující se administrativní a 
tím i časová náročnost správy obecního 
účetnictví. Odměny jsou uvedeny před 
zdaněním a zákonnými odvody. K 

navýšení platů dojde od 1.1.2018.
Starosta obce seznámil spoluobčany 

se záměrem prodat nemovitý majetek 
předem známému kupci. Jedná se  
o pozemek p.č. 1195 o celkové výměře 
597 m2 v katastrálním území obce Libřice. 
Jedná se o pozemek v zátopě vodní díla 
Lejšovka (horní rybník u lesa). Předem 
známým kupcem je rodina Plhalových  
z Vlkova, která již vlastní většinu pozemků, 
na nichž je vodní dílo vystavěno. 

Starosta obce seznámil spoluobčany se 
záměrem prodat nemovitý majetek předem 
známému kupci. Jedná se o pozemky p.č. 
232/3, 232/9 a 232/10. Celková výměra 
těchto pozemků je 225 m2. Jedná se  
o pozemky navazující na budovu bývalé 
Kampeličky čp. 78. Předem známým 
kupcem je rodina Rejnkových.

Starosta obce seznámil spoluobčany 
se záměrem uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti se 
společností ČEZ Distribuce, a.s. Věcné 
břemeno bude zapsáno v souvislosti se 
zřízením el. přípojky k NN na pozemek 
p.č. 257/1 v katastrálním území obce 
Lejšovky, na němž manželé Novákovi 
provedli výstavbu RD. Obsahem 
věcného břemene je právo provozovatele 
distribuční soustavy umístit, provozovat, 
opravovat a udržovat zařízení distribuční 
soustavy na dotčené nemovitosti, 
provádět jeho obnovu, výměnu a 
modernizaci a povinnost výkon těchto 
práv strpět.

Starosta obce seznámil spoluobčany 
se záměrem uzavření Dodatku č. 7 ke 
smlouvě č. 953006 na zajištění svozu a 
odstraňování komunálního odpadu mezi 
Obcí Lejšovka a Marius Pedersen a.s.  
o  úpravě ceny za sběr a převoz 

 

Lejšovka 52
503 03 Smiřice
tel.: 495 421 958
obec.lejsovka@tiscali.cz 
http://www.lejsovka.cz

úřední hodiny

ST 19:00-20:00

OÚ Lejšovka

komunálního odpadu, využitelných 
složek: sklo, papír, plast a bio odpadu.

Starosta obce uvedl, že v souvislosti 
se zvýšením šance na získání dotace na 
výstavbu komunikace pod bytovkou a 
rovněž i pro možnost získat další případné 
dotace na výstavbu komunikací a chodníků 
je zapotřebí nechat vypracovat pasport 
místních komunikací. Oslovil tedy firmu 
HPN projekt s.r.o. s žádostí o vypracování 
cenové nabídky na vypracování pasportu 
místních komunikací. Od firmy HPN 
Projekt s.r.o. byla vyhotovena cenová 
nabídka ve výši 23.000 Kč za Vypracování 
pasportu místních komunikací a dále 
byla od této firmy nabídnuta možnost 
vypracovat Pasport a projekt dopravního 
značení za 4.750 Kč. Cena celkem bez 
DPH tedy činí 27.750 Kč. Na základě této 
cenové nabídky starosta obce objednal 
u výše uvedené firmy vypracování 
Pasportu místních komunikací a projektu 
dopravního značení. Tímto dává starosta 
tuto skutečnost zastupitelům na vědomí.

Starosta obce uvedl, že ze strany 
hajného, který má na starosti les u 
Lejšovky, byl na obec vznesen požadavek 
na urychlené vykácení cca 90 ks vzrostlých 
stromů, které jsou napadeny škůdcem.  
V případě jejich nepokácení hrozí rozšíření 
škůdce i na další stromy. V souvislosti 
s tímto byly osloveny tři subjekty, které 
provádějí kácení, aby vypracovaly 

INZERCE

Výročí v Lejšovce
Dne 18. února oslavil 96. narozeniny 
lejšovský rodák Josef Rezek z čp. 3. 
Narodil se z dvojčat v rodině rolníka 
Josefa Rezka, který vlastnil velké 
hospodářství.  Celý aktivní život prožil 
v Lejšovce. Pracoval v zemědělství. 
Nekouřil a jen občas si zašel do 
hospůdky na pivo. V důchodovém 
věku odešel do Domova důchodců 
v Černožicích, kde samostatně žije 
doposavad. Do dalších let přejeme 
Pepovi hodně zdraví a pohody.  

Lejšováci
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INZERCE

cenovou nabídku na pokácení a úklid 
lesa. Jako nejlepší nabídka byla vybrána 
nabídka Martina Hebelky z Jaroměře. 
Tento uvedl, že předpokládaná vytěžená 
dřevní hmota bude cca 15 m3 kulatiny 
vhodné na další zpracování v ceně 18.000 
Kč. Dále 30 m3 palivového dřeva v ceně 
18.000,- Kč. Náklady na kácení, rozřezání, 
přibližování a úklid budou cca. 24.750 
Kč. Při těchto cenách by předpokládaný 
zisk pro obec byl 11.250 Kč. 

Na základě uvedené nabídky bylo 
u Martina Hebelky dne 4.12.2017 
objednáno kácení a zpracování stromů 
v obecním lese u rybníka. Vytěžené 
palivové dřevo bude nabídnuto k odkupu 
občanům Lejšovky. O tomto budou před 
zahájením prodeje včas informováni. 
Vytěžené dřevo bude složeno na louku  
u rybníka, aby mohla proběhnout na konci 
kácení kontrola vytěženého množství. 

Starosta obce dále informoval 
zastupitele a přítomné občany, že dne 
11.12.2017 s Martinem Hebelkou uzavřel 
dodatek k objednávce, kdy za každý den 
kácení si Martin Hebelka odveze z místa 
kácení  jeden přívěsný vozík odvětvených 
větví a prohnilých částí konců stromů. Za 
vozík na který se vejde 1m3 bude účtováno 
400 Kč. K vyúčtování dojde při předání 
akce.

Ze zasedání ZO 29. 1. 2018

Účetní a starosta obce seznámili 
zastupitele s rozpočtovými opatřeními č. 10-
11/2017. Zastupitelstvo následně vzalo tato 
rozpočtová opatření na vědomí. 

Každý rok obec poskytuje pečovatelské 
službě „Obecný zájem“, o.s. ze Smiřic 
příspěvek na činnost a to ve výši 10.000 
Kč. Pečovatelská služba podala návrh na 
zvýšení dotace na 20.000,-Kč. Obec bude 
i nadále dotovat „Obecný zájem“ Smiřice 
ve výši 10.000 Kč. V předchozích letech 
obec neměla potřebu služeb využívat, 
nyní tato služba bude využita jedním  
z občanů Lejšovky. Starosta nechal hlasovat  
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč.

Již v předchozích letech obec přispívala 
na nákup knih do výměnných fondů v rámci 
regionálních knihovnických služeb. I letos 
se obec rozhodla poskytnout Knihovně 
města Hradec Králové peněžitý dar ve výši 
3.000 Kč.

Starosta obce informoval zastupitele a 
spoluobčany, že obec podá žádost o dotaci na 
výstavbu místní komunikace pod bytovkou 
z výzvy POV Královéhradeckého kraje. 
Oslovili jsme firmu Profesionálové a.s., 
kteří už pro obec takové žádosti v minulosti 
vypracovali. Starosta obce seznámil 
spoluobčany se záměrem Uzavření smlouvy 

o cenové nabídce na činnosti související s 
podáním žádosti o dotaci a realizací zakázky 
„Výstavba místní komunikace u bytovky – 
Lejšovka“ se společností Profesionálové, 
a.s. Nabídková cena: za zpracování a podání 
žádosti o dotaci – vstupní náklad 2.500,- Kč, 
odměna z přiznané finanční dotace 5 %. 
Zastupitelé pověřují starostu obce navázat 
spolupráci s firmou Profesionálové a.s. za 
účelem získaní dotace z chystané výzvy 
Královehradeckého kraje.

Starosta informoval občany, že obec 
hodlá dokončit výstavbu komunikace 
pod bytovkou, tímto se naskytne možnost 
zrealizovat prodej pozemků pod bytovkou.

Hovořilo se také o hospodě, jaký je 
záměr, do budoucna: varianta - možnost 
zbourání a postavit hospodu na jiném místě 
v menším provedení, využití pro občany.

Starostu obce požádala společnost 
Marius Pedersen, aby požádal občany, 
zda by popelnice nepřipravili na svoz již 
večer před svozovým dnem. Z důvodu 
velmi brzkého ranního svozu, tímto Marius 
Pedersen předejde případnému nevyvezení 
popelnic. 

Paní Součková vznesla dotaz, zda 
by obec nepořídila ještě jednu popelnici 
na papír. Starosta zmínil, že tuto žádost 
projedná s dalšími zastupiteli, aby se další 
popelnice na papír pořídila.  OZ
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OBEC LIBRANTICE
Z 24. zasedání ZO, 20.6.2017

ZO projednalo a schválilo žádost 
Knihovny města Hradec Králové o finanční 
dotaci ve výši 7 500 Kč na nákup knih do 
výměnných fondů v rámci regionálních 
knihovnických služeb. Spolupráce s 
Knihovnou města HK výborně funguje a 
knihy jsou měněny 2x za rok.

Zastupitelé projednali žádost o 
příspěvek pro MAS (Místní akční 
skupina) NAD ORLICÍ na rok 2018. 
Jedná se o částku 10 Kč na obyvatele. Bylo 
rozhodnuto, že obec  MAS NAD ORLICÍ 
nadále nebude podporovat, ze členství 
vystoupí, ale  území MAS poskytne.

ZO projednalo dodatek č. 7 smlouvy 
o zajištění svozu a odstraňování 
komunálního odpadu s firmou Marius 
Pedersen a.s. Dochází k navýšení ceny 
svozu a odstranění směsného odpadu 
(popelnic) o cca 8,8%. Také za odvoz 
tříděného odpadu zaplatíme více. Svozový 
kalendář je na stránkách obce a na OÚ.

ZO projednalo a schválilo rozpočtové 
opatření č. 5 – příloha zápisu. ZO vzalo na 
vědomí Rozpočtové opatření č. 6  – příloha 
zápisu. ZO projednalo a schválilo návrh 
střednědobého výhledu rozpočtu 2019-
2020 – příloha zápisu. Příjmy a výdaje 
jsou vyrovnané a pro rok 2019 je návrh 6 
750 tisíc Kč a 7 150 tis. Kč na rok 2020.  
Následovalo projednání Rozpočtového 
provizoria na rok 2018. Měsíční výdaje  
nesmí překročit 1/12 výdajů schváleného 
rozpočtu na rok 2017 tj. 455 600 Kč.

Královéhradecký kraj přijímá žádosti 
o dotace na úpravu veřejných budov. 
Obec zažádá o dotaci na výměnu oken a 
dveří a na fasádu. Další dotační titul je na 

obnovu a technické zajištění stávajících 
vodních nádrží. Z tohoto dotačního 
titulu  zažádáme o dotaci na rybník  
u |Pavlátových a za hasičskou zbrojnicí. 
Na vnitřní rekonstrukci budovy OÚ se 
zpracovává projektová dokumentace. ZO 
schválilo podání žádostí o dotace z POV a 
to: Obnova a údržba venkovské zástavby, 
Realizace obnovy stávajících vodních 
nádrží.

Obec Librantice dostala od Honebního 
společenství Librantice – Nepasice dar 
ve výši 9.000 na akce pro děti. Starostka 
navrhla, aby 3.000 byly poskytnuty p. 
M. Kalousovi na zaplacení části výdajů 
na Mikulášskou nadílku. Dětem poskytl 
zdarma občerstvení a dárky do balíčků.

Starostka upozornila na množící se 
stížnosti na psy. Majitelé mají povinnost 
je zajistit tak, aby nepobíhali po obci a 
neohrožovali občany. Kde je poštovní 
schránka umístěna v dosahu psa nebo 
je plot v takovém stavu, že může pes 
proběhnout, se může stát, že nebude 
doručena pošta, Zpravodaj nebo např. 
volební lístky. 

Milada Bortlíková

Kaštan

"Tak nám zase skáceli strom!" 
"A byl úplně zdravý". Tak nějak by 
mohl znít rozhovor dvou sousedů v 
Libranticích. Je pravda, že k zemi padl 
vzrostlý kaštan. Opravdu se na první 
pohled zdál zdravý a plný síly. Málokdo 
věděl, že jeho koruna, složená ze čtyř 
větví, byla už léta svázaná a do puklého 
kmene zatékalo. Strom nejprve prohlédl 
odborník a pak bylo rozhodnuto, že bude 
pokácený. Myslím si, že nelze za každou 

 

Librantice 1
503 46 Třebechovice p. O.
tel.: 495 431 905
oulibrantice@volny.cz 
http://www.librantice.cz

úřední hodiny

PO 15:00-20:00
ÚT   8:00-14:00
ČT   8:00-17:00
PÁ   8:00-14:00

OÚ Librantice

Výročí  
v Libranticích

V lednu, únoru a březnu  
svá výročí slaví

Vondrášková Marie, Havrda Milan, 
Bortlík Jan, Kašparová Marta, 
Kosinková Anna, Kašpar Josef a 
Volencová Květa

Statistika za rok 2017

Narodili se noví občánci

Oliver Koutník, Sebastian Kekelák, 
Julie Lukášková, Jolana Vaňásková, 
Sebastian Helta, Magdaléna 
Pelikánová, Jiří Dvořák, Eliška 
Kuchtová, Matěj Kindl, Eliška 
Koberová, Miloš Rychtera a Jakub 
Divecký. 26. 11. jsme je slavnostně 
přivítali do života.

Rozloučili jsme se

s Marií Hamplovou a Miloslavou 
Vejrochovou

Celkový počet obyvatel obce k 31. 12. 
2017 je 569.

cenu zachraňovat stromy, které ohrožují 
životy chodců i projíždějících řidičů. 
O domech, které v jejich sousedství 
stojí, ani nemluvím. Na otázku, jestli 
bude místo něho zasazen nový strom, 
odpovídám, že asi ne. Určitě ne na 
stejném místě. Vysazujme stromy tak, 
aby měly k svému růstu více prostoru a 
ne jen úzký travnatý pruh mezi silnicí a 
chodníkem.

S jeho odstraněním měli velkou práci 
místní hasiči. Zajistili i odklon dopravy, 
protože bylo nutno strom pokácet přes 
silnici. Všeho se zhostili na výbornou a 
za to jim patří poděkování.

Milada Bortlíková
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Zprávy z radnic10

OBEC LIBŘICE

Výročí v Libřicích
Svá výročí slaví

Libnarová Bohumila, Macháček 
Jaroslav, Mojžíš Jiří a Rulf Jaroslav

Zemřela

Křečková Jiřina

Statistika za rok 2017

Narodili se

Béňa Jiří, Stříbrná Nina a Malý Andreas

Zemřeli

Slánský Václav, Šik Ján, Kuna Rudolf, 
Štrajt Miroslav, Vernar Václav, 
Rajnoha Ján a Slánská Marie

Závěr roku 2017 s 
sebou přinesl sestavování 
rozpočtu na rok 2018. V 
něm počítáme s příjmem 
3 853 100 Kč a výdaji ve 
výši 6 500 000 Kč. Začátek 

roku se týden hospodařilo s Rozpočtovým 
provizoriem. Rozpočet byl 8. ledna schválen 
jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
je zcela pokrytý přebytkem z roku 2017, 
takže nám nehrozí žádné zadlužování.  Při 
sestavování činnosti zastupitelstva na letošní 
rok jsme se dohodli na nutnosti celkové 
opravy hrází a výpusti rybníka Bekovák. 
Budeme dále jednat o zřízení přechodů pro 
chodce, pasportu místních komunikací, 
rekonstrukci další části chodníků, zaměříme 
se na výsadbu zeleně. Na budově obecního 
úřadu se začíná projevovat „padesátiletý zub 
času“, proto připravujeme velkou a náročnou 
rekonstrukci. Spolu s dalšími rozvody 
bude nutná nová elektroinstalace. Musíme 
zabezpečit, aby došlo k oddělení rozvodů 
prostor obecního úřadu od podnikatelské 
činnosti. Další náročnější akcí bude výstavba 
nového skladu hospodářské techniky 
a úložiště materiálů. Chceme rovněž 

 

Libřice 62
503 44 Libřice
tel.: 495 431 002
obec.librice@tiscali.cz 
http://www.obec-librice.cz

Úřední hodiny

PO 18:00-19:30

OÚ Libřice
vybudovat další místo na odběr tříděného 
odpadu (plastů, skla a papíru). Zaměříme se 
i na koupi pozemků důležitých pro rozvoj 
obce a prodej nepotřebných, na kterých 
nikdy nemůže dojít k výstavbě, nebo jsou 
uzavřené např. mezi zahradami bez možnosti 
přístupu. 

Zastupitelstvo finančně podpořilo místní 
zájmové spolky, které vedle své vlastní 
činnosti pořádáním různých společenských 
akcí přispívají k životu v obci. Příspěvek 
dostalo SDH, SK Slavia a ČSŽ. Poplatek 
za členství v Mikroregionu Černilovsko byl 
stanoven na 20 Kč/1 občan, v MAS NAD 
ORLICÍ pak 10 Kč/1 občan. Schválením 
dodatku č. 7 s firmou Marius Pedersen byl 
zajištěn odvoz komunálního odpadu. Pro 
občany zůstaly ceny shodné s minulým 
rokem, i když byl obci poplatek za odvoz 
zvýšen o 7%. Na zastupitelstvu jsme 
se dohodli, že navýšení pro letošní rok 
pokryjeme z financí obce. 

Při Tříkrálové sbírce 2 skupinky 
koledníků od našich občanů vybraly opět 
pro nás rekordní částku ve výši 13 095 Kč. 
Je vidět, že libřickým občanům není pomoc 
potřebným cizí.

covávání začalo již v roce 2012. To, že ještě není hotový, nemůžeme 
nijak ovlivnit. Před námi jsou již alespoň závěrečné práce. Až vydají 
všechny zainteresované organizace svoje souhlasné stanovisko 
(je jich okolo 30), pak budou občané seznámeni s návrhem plánu. 
Pokud dojde ke shodě, měl by být nový územní plán dokončený a 
předložený ke schvalovacímu řízení. V letošním roce k tomu ale opět 
nedojde. Všechno je zdlouhavé, při sebemenší změně se celé kolečko 
schvalování opakuje.

Obec obdržela od odboru životního prostředí KHK rozhodnutí o 
vydání povolení odběru vody z vrtané studny v areálu Lipry, a to za 
účelem zjištění a ověření vydatnosti zdroje podzemní vody a zároveň 
i za účelem vyloučení možného vlivu odběru na úroveň hladiny 
podzemní vody okolních studní. Každé 2 měsíce se proto bude 
měřit hladina vody v 10 studních v obci s tím, že po 6 měsících bude 
provedeno 1. dílčí vyhodnocení monitorování hladiny podzemní 
vody. Závěrečné vyhodnocení proběhne až po roce. Množství 
odebrané vody je nepřetržitě sledováno. Platnost povolení trvá do 
31. října 2022 s tím, že při poklesu hladiny podzemní vody 30 metrů 
pod úroveň terénu je odběr vody nepřípustný!

Vzhledem k neustálému pokroku v oblasti rozhlasového vysílání 
bylo rozhodnuto nepřistoupit k celkové rekonstrukci. Místo toho bude 
provedena výměna amplionů, případně budou nainstalované další. 
K rozhodnutí nás vedl nástup nových technologií. Původně byla v 
plánu instalace bezdrátového rozhlasu, ale náklady by činily částku 
305 000  až 550 000 Kč. Také by si to vyžádalo následnou výměnu 
baterií a další náročnou údržbu. V neposlední řadě se začínají rýsovat 
další modernější technologie k provozování veřejného rozhlasu, tak 
si na ně počkáme. 

Na 11. března chystáme v hostinci U Špatenků od 14,00 hod. 
tradiční dětský karneval. Eva Hynková, starostka

Čeká nás 
další práce okolo 
Územního plánu 
Libřic, jehož zpra-

732 144 770
rezervace@oasamedical.cz
www.oasamedical.cz

Černilov 481, 50343 Černilov

Podporuje:
funkci imunitního systému
funkci štítné žlázy

Zmírňuje:
poruchy zažívacího traktu a metabolismu
deprese, stres, stavy únavy a vyčerpání

Pomáhá léčit:
astma, alergie a další respirační onemocnění
lupénku, ekzémy, kožní alergie
srdečně-cévní nemoci, vysoký krevní tlak

Po – Ne:  9:00 - 20:00
( nutná rezervace termínu předem na tel. 732 144 770 )

BŘEZEN - DUBEN 2018
➢ Sleva 10% na nákup permanentek od 15.3.-15.4.2018
➢ Dětská narozeninová oslava v solné jeskyni
➢ Zvýhodněné vyhrazené hodiny

pro seniory  - pondělí 9-11, 75,-Kč/1hod
herna pro děti – čtvrtek lichý 9-11, sudý15.30-17.30,                                                               

1.30min 60,-Kč a dále 10min=10Kč
od 12.3.2018 nutná rezervace termínu předem

INZERCE
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OBEC SKALICE
Jak se zdá, letošní 

zima se bude pohybovat 
v průměrných teplotách. 
Přesto nás zjara čekají 
opravy lokálních výtluků 
v asfaltovém povrchu 
místních komunikací. 
Zimní posyp namrzlého 

povrchu komunikace nám zabezpečovala 
Údržba silnic Královéhradeckého kraje. 
Děkuji za výpomoc SDH Skalice za zimní 
údržbu v okolí zastávek BUS. 

V roce 2018 bylo stanoveno konání 
veřejných zasedání Zastupitelstva obce 
Skalice na dny - 21. února, 18. dubna, 20. 
června, 12. září a 12. prosince.  

Poplatky za svoz TKO, poplatky ze 
psů a z nájmů pozemků budou vybírány 
v průběhu měsíce března 2018. Přesný 
termín bude zveřejněn na úřední desce, 
internetových stránkách obce a bude 
vyhlášen místním rozhlasem. Svozová 
firma na letošní rok zdražovala cenu o cca 
7% oproti loňské ceně. Stále více se mluví, 
že v příštích letech cena půjde ještě rychleji 
nahoru. Na letošní rok zastupitelstvo obce 
schválilo poskytnutí 20% slevy občanům 
obce na svoz komunálního odpadu na 
každý druh svozu. 

V sobotu 10. února 2018 v KS 
Dvorana Smiřice uspořádala obec Skalice 
tradiční ples. Jako vždy celý finanční 
výtěžek plesu půjde na charitativní účely. 
Poděkování patří, sponzorům, řadovým 
občanům a všem ostatním, kteří se podíleli 
na zdárném průběhu plesu. K této kulturní 
akci je napsán samostatný článek.

Na letošní rok se naplánovalo několik 
kulturních akcí, na kterých se budou podílet 

dobrovolní hasiči ze Skalice a Skaličky. 
Jako tradičně to bude pálení čarodějnic, 
maškarní karneval pro děti, dětské 
dny, pro dospělé Pivní slavnosti, Letní 
hasičský ples, posvícení „Pod břízkami“ 
ve Skaličce a soutěže v hasičském sportu. 
Nejbližší plánované akce tohoto roku jsou 
oslavy MDŽ, které se uskuteční dne 10. 
března v hasičské zbrojnici ve Skaličce. 
Všechny ženy jsou srdečně zvány. Dne 
26. května budou ve Skalici pořádány 
Pivní slavnosti. Pro přátele dobrého moku 
pořadatelé připravili ochutnávku piva, 
různé soutěže, dobré jídlo a závěrem 
tanec. Termín konání Letního hasičského 
plesu ve Skalici je stanoven na 16. června. 
Posvícení ve Skaličce je naplánováno na 
25. srpna.  Proběhne v duchu oslav 100. 
výročí založení republiky a konce první 
světové války. Při této příležitosti bude 
provedena bojová ukázka ze západní 
fronty 1. světové války, ukázka dobových 
uniforem (Německo, Rakousko, Rusko, 
Francie, Skotsko, Itálie) včetně ukázky 
vojenské techniky a zbraní. 

Ke konci měsíce dubna bude opět 
organizována brigáda na úklid příkopů 
v našem katastru. Termín bude vyhlášen 
v místním rozhlasem. Dále budeme 
pokračovat ve výsadbě ovocných stromů, 
kterou jsme započali v podzimu minulého 
roku. Děkuji všem, kteří se jakkoli podíleli 
na těchto brigádnických akcí. Především 
místnímu mysliveckému spolku, který 
nám velice pomohl. O dalších akcích 
budete informováni postupně v dalších 
číslech Zpravodaje obcí Mikroregionu 
Černilovsko. 

V minulém roce obec roznesla mezi 

 

Skalice 32
503 03 Smiřice
tel.: 495 422 721
obec.skalice@tiscali.cz 
http://www.skalice.info
úřední hodiny

PO 11:00-19:00
ST 10:00-18:00

OÚ Skalice

Výročí ve Skalici
V lednu, únoru a březnu 
oslaví svá životní jubilea  
tito spoluobčané
Jana Pucáková, Renata Svobodová, 
Aleš Chvojka, Zdeněk Šulc, Jiří Ceral, 
Vladimír Adámek, Jaroslava Kholová 
a Jiřina Černá

občany dotazník spokojenosti s životem  
v obci Skalice. Bylo rozdáno 486 
dotazníku. Z toho bylo odevzdaných a 
vyplněných 150 kusů, tj. 30,99 %.  S 
výsledky vyhodnocených dotazníků 
budou občané seznámeni v průběhu 
měsíce března. Děkuji za podněty, které 
jste v dotazníku připsali. V případě dalších 
nápadů neváhejte přijít na obecní úřad, 
kde se pobavíme nad jejich realizací.   

Závěrem děkuji všem, kteří nám 
pomohli v minulém roce a budou pomáhat 
i v tom letošním. Ať s přípravami 
kulturních akcí, nebo se zúčastní brigád.

Milan Karpíšek, starosta

První zajímavé místo se nachází 
za obcí Černilov směr Libřice, kde 
najdete jedinou černilovskou studánku 
s vydatným pramenem, obklopenou 
výsadbou z vrb. Můžete zde též vidět 
zrekonstruovanou  vodárnu - původně 
kostka s rovnou propadlou střechou , nyní 
„Domeček pro trpaslíky“. Dále  oživené 
dřevo, se zvonicí a soustavu barevných 
úlů pod názvem „Obrazy pro oko“.

Další místo, které vybízí k návštěvě 
hezkou procházkou směřuje k rybníku, 
tůni s malým ostrůvkem v klidné části 
mezi Černilovem a Divcem. Výchozím 
bodem pro Vás bude křižovatka před 
Černilovem od Hradce Králové na Divec, 
dále se dáte cca 200 m po cyklostezce směr 
Hradec Králové a poté odbočíte po louce 

podél aleje vrb. Budete míjet cca stovku 
těchto stromů. Dostanete se k přelivové 
hraně rybníka s navazujícím mokřadem 
a vpravo k pozorovatelně ptactva a života 
na vodní ploše a přilehlém okolí. Jistě Vás 
zaujme klid této lokality s nachystaným 
bytem pro čapí rodinu, a to vše tak blízko 
od rušné silnice.

A třetí pozvání Vás zavede po silnici z 
Černilova směr Librantice, kde cca 300 m 
za Černilovem 
vpravo uvidíte 
z v l n ě n o u 
louku. Jedná 
se o pečlivě 
zrekultivovaný 
prostor bývalé 
prasečí farmy, 

který na horizontu hostí nový větrný mlýn, 
jehož  výstavba trvala více než rok. Je 
těsně před dokončením a bude přístupný 
v jarních měsících, poprvé v odpoledních 
hodinách dne 28. dubna 2018. 

Mlýn nemele, ani nebude. Mlýn bude 
plnit několik funkcí:

1. Obraz v krajině
2. Místo setkávání
3. Galerie 
(náplň galerie pečlivě chystám, 
veřejnost bude následně  
informována).
Závěrem tohoto pozvání je pouze 

přání, aby Vás tyto aktivity potěšily, 
popřípadě inspirovaly k aktivitám 
směřujícím k vylepšení prostředí, v němž 
žijeme. Jaroslav Horák

Pozvánka k návštěvě zajímavých míst Černilova u Hradce Králové
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OBEC VÝRAVA
Rok 2018 je rokem 

mnoha kulatých výročí 
spjatých právě s osmičkou 
v letopočtu. Budeme si 
připomínat sto let od 
vzniku Československé 
republiky, 80 let od 

podepsání Mnichovské dohody v září 
1938, 70 let od komunistického puče v 
únoru 1948, 50 let od srpnové okupace v 
roce 1968. 

Ovšem nás čeká opět zejména spousta 
práce. Přesto věříme, že se i nadále 
budeme společně setkávat na tradičních 
společenských, kulturních a sportovních 
akcích. Současně bychom si ale také přáli, 
abyste se více zapojili do dění v obci. 
Sami dobře víte, že oblastí k řešení je stále 
dost…

Výrava má již od poloviny prosince 
schválený rozpočet na letošní rok. 
Zastupitelé se na jeho podobě shodli 
na posledním zasedání roku 2017. 

 

Výrava 116
503 03 Smiřice
tel. 495 431 021
obec.vyrava@tiscali.cz 
http://www.vyrava.cz

úřední hodiny

PO 17:00-19:00
ST 17:00-19:00

OÚ Výrava
Usnesením zastupitelstva byl rozpočet 
schválen jako schodkový. Součet výdajů 
(9,48 milionů) překračuje celkové příjmy 
(6,18 milionů), což však pro hospodaření 
obce nepředstavuje problém. Vyšší 
výdaje budou hrazeny ušetřenými penězi  
z minulých let a dále se počítá s finančními 
prostředky jednak ze státního rozpočtu a 
dále pak z rozpočtu SFDI. S rozpočtem 
obce a výhledem na následující roky 
máte možnost se detailně seznámit na 
webových stránkách www.vyrava.cz  
v části – Obecní úřad - Hospodaření obce. 

Prioritou zastupitelstva v současné 
době je zajištění prodeje potravin v obci. 
Vzhledem k tomu, že budova stávající 
prodejny není ve vlastnictví obce, řeší 
se možnost využití vlastních prostor pro 
tento účel. Jedním z možných 
řešení je přestavba prostor v budově 
stávajícího obecního úřadu. Průběh řešení 
je možné sledovat na webových stránkách 
obce nebo na zasedání zastupitelstva.

Výročí ve Výravě
Svá životní jubilea slaví
Josef Kotlant a Růžena Bartoňová
Narodila se

Adélka Slaninová
Zemřela

Lena Andrýsová

OBEC SMRŽOV

Výtěžek Tříkrálové sbírky

V roce 2018 byl výtěžek Tříkrálové 
sbírky v naší obci opět rekordní. Celkem 
se vybralo 18.020 Kč (z toho 5.429 Kč  
v místní části Hubíles a 12.591 Kč  
v místní části Smržov).

Všem dárcům ještě jednou děkujeme.

Investiční akce 2018

Investiční akce pro rok 2018 jsou 
závislé na výsledku rozhodnutí o přiznání 
dotací na ČOV a kanalizace, kdy výsledek 
rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR   
by měl být znám nejpozději březen – 
duben 2018.

Nadále jsou realizovány kroky 
vedoucí k realizaci Biocentra. V současné 
době je odsouhlasena směna pozemků a 
vyhotoven geometrický plán.

Z jednání OZ

Na jednání OZ, které se konalo dne 
30.11.2017, bylo mimo  jiné rozhodnuto 
o poskytnutí:

 - ročního  příspěvku 7.000 Kč na 
provoz Knihovny Hradec Králové

- ročního příspěvku 10.000 Kč  pro 
pečovatelskou službu Veřejný zájem

- poskytnutí příspěvku 50.000 Kč na 
opravu kostela sv. Václava v Číbuzi

Na tomto zasedání zastupitelstvo obce 
dále schválilo nařízení obce o zákazu 
podomního a pochůzkového prodeje na 

 

Smržov 11
503 03 Smiřice
tel.: 495 421 936
smrzov@smrzov.cz 
http://www.smrzov.cz

úřední hodiny

PO 18:30-20:00
ÚT   8:00-12:00, 13:30-16:00
ČT   8:00-12:00, 13:30-15:00

OÚ Smržov

Výročí ve Smržově
Svá výročí slaví

Jiřina Mikolášková, Bronislava Geržová, 
Milada Vychytilová, Jiří Špaček, Milada 
Čáslavová, Vlasta Krejčová, Jaroslav 
Vít, Vlasta Nováková, Petr Šimek, 
Věra Melounková, Marie Řeháková, 
Květa Divecká (všichni Hubíles), 
Alena Šimková, Jiří Malý, Vladimíra 
Machátová, Zlata Pacltová, Josef Tuček, 
Ladislava Středová, Jiří Kotlant, Jiří 
Kutík, Věra Hájková, Anna Kupková, 
Rostislav Pařízek a Zdeněk Komínek 
(všichni Smržov)

Narodili se

Vancl Bartoloměj, Svoboda Filip (oba 
Hubíles), Adamíra Jiří, Machát Matyáš, 
Semeráková Tereza (všichni Smržov)

území obce Smržov.  Se zněním nařízení 
se lze seznámit na webových stránkách 
obce či na obecním úřadu. V případě 
porušení tohoto zákazu mají občané 
možnost obrátit se na Policii České 
republiky.

(Příští jednání OZ bude 15.2.2018  tj. 
po uzávěrce tohoto čísla)

Obecní úřad vzal na vědomí podnět 
týkající se špatného stavu dveří u kapličky, 
kdy bude odbornými firmami posouzena 
možnost a vhodnost renovace či pořízení 
nových dveří.

Hospodaření obce

Dne 7. února 2018 proběhla kontrola 
ročního hospodaření obce  tzv. audit  ze 
strany kontrolního orgánu Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje. 
Kontrola neshledala žádné nedostatky či  
pochybení.  

Různé

Veškeré dění v 
obci můžete sledovat 
na stránkách obce 
w w w. s m r z o v. c z  
(v sekci aktuality) 
a dále na 
facebookovém účtu 
obce Smržov.

Vlasta Kněžíková
účetní obce
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Podrobnější 
informace 
z činnosti 
obce 
naleznete 
na www.
vyrava.cz

V nejbližší době bude zahájena 
realizace výstavby VI. etapy chodníků.

Připomínáme občanům, že poplatek 
za komunální odpad a poplatek ze 
psů je splatný do konce měsíce února 
letošního roku. Poplatky je možné zaplatit 
hotově v pokladně obecního úřadu nebo 
bankovním převodem (bližší informace 
na www.vyrava.cz). Plátcem poplatku 
za komunální odpad je každý vlastník 
nemovitosti na území obce. Poplatek za 
komunální odpad zahrnuje nejen poplatek 
za svoz a likvidaci směsného komunálního 
odpadu (popelnice), ale zejména také za 
využití kontejnerů na tříděný komunální 
odpad a ukládání nebezpečného a 
objemného odpadu při mobilním svozu. 
Upozorňujeme tedy, pokud některý  
z vlastníků nemovitosti ještě nesplnil svoji 
oznamovací povinnost ve věci poplatku, 
aby tak neprodleně učinil.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k rozšiřujícímu se počtu 
vozidel parkujících na veřejné zeleni 
nebo chodníku, při kterém dochází  
k poškozování veřejného majetku, Obecní 
úřad Výrava upozorňuje vlastníky a 
uživatele předmětných vozidel, že se 
tímto svým konáním dopouští přestupku 
proti veřejnému pořádku dle ustanovení 
§ 5 odst. 1 písm. g) zákona č. 251/2016 
Sb., o některých přestupcích. Současně 
s tímto upozorněním pak vlastníky a 
uživatele předmětných vozidel vyzývá, 
aby od protiprávního jednání neprodleně 
upustili. V případě, že se tak nestane, 
obecní úřad přistoupí k řešení oznámením 
příslušnému správnímu orgánu, které 
bude mít za následek řízení o přestupku. 
Dle ustanovení § 5 odst. 3 písm. d) výše 
citovaného zákona je možné uložit za 
takovýto přestupek pokutu až do výše 
50.000,- Kč. Pravomocné rozhodnutí  
o přestupku se pak zapisuje do evidence 
přestupků vedené Rejstříkem trestů. 

Přestože shora uvedený postup 
považuje obecní úřad za krajní řešení 
vzniklé situace, nelze s ohledem na 
poškozování veřejného majetku v případě 
pokračování v protiprávním konání 
(tj. parkování na veřejné zeleni nebo 
chodníku) postupovat jinak.

Tříkrálová sbírka 2018 – 
poděkování 

Svátek Tří králů je spjat s legendou, 
jež se vyvíjela více jak dva tisíce let. Její 
obsah se postupem let měnil, základ ale 
vycházel z biblického příběhu z doby, kdy 
se narodil Ježíš Kristus.

V té době vládl v Jeruzalémě král 
Herodes. Tenkrát přišli do Jeruzaléma 

tři mudrci z Východu (později byli 
považováni za krále) a ptali se po nově 
narozeném židovském králi, jemuž chtěli 
vzdát hold. Herodes je na základě rad 
svých rádců poslal do Betléma. Tam se 
mudrcům zjevila betlémská hvězda, která 
je dovedla přímo do stáje k Ježíškovi. 
Obdarovali zde svého pána zlatem, 
kadidlem a myrhou. Tu noc se jim zjevil 
sen a poradil jim, ať se raději při své 
zpáteční cestě vyhnou městu Jeruzalému, 
což také učinili. Podobný sen se zjevil i 
Josefovi (Ježíšův otec), který mu radil, ať 
odvede svou rodinu do Egypta, což také 
učinil. Herodese rozzlobilo, že se mudrci 
do Jeruzaléma nevrátili a ze strachu o moc 
nechal v Betlémě a okolí zabít všechny 
chlapce do dvou let. Až když Herodes 
zemřel, mohl se Josef s rodinou vrátit do 
izraelské země.

Až v 5. století našeho letopočtu byli 
tito tři mudrci - králové pojmenováni 
jako Kašpar, Melichar a Baltazar (černé 
pleti). Dodnes je připomínají malé 
děti - koledníci. Zatímco dříve se za ně 
převlékaly chudé děti, které tak měly 
poslední možnost vykoledovat zásoby 

jídla na zimu, nyní tak činí děti, které 
vybírají peníze na Tříkrálovou sbírku, jež 
pomáhá potřebným lidem.

Ve střední Evropě je zažité žehnání 
domů, při němž se na dveře svěcenou 
křídou píší písmena C+M+B, u nás  
v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to 
ale patrně počáteční písmena jmen "Tří 
králů": Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se 
lidově traduje, nýbrž zkratka latinského 
"Christus mansionem benedicat -Kristus 
žehnej tomuto příbytku".

Tříkrálová sbírka spojuje lidi v šíření 
dobra. Přes všechny události, které 
kolem nás jsou, ani letos nezmizela 
štědrost a ochota dávat. Tříkrálová 
sbírka reprezentuje solidaritu lidí  
s potřebnými, naší společnou snahu konat 
dobro, pomáhat bližnímu a hlavně nebýt 
lhostejný.

Naše obec se stejně jako v letech 
předchozích rovněž k Tříkrálové sbírce 
připojila. Koledníci z řad místních dětí 
navštívili letos domácnosti v sobotu 6. 
ledna. Na rozdíl od loňského roku přálo 
počasí.  Celkem bylo našimi koledníky v 
obci a její místní části vybráno 17.198,- 
Kč. Ještě jednou děkujeme všem našim 
občanům, kteří na letošní Tříkrálovou 
sbírku přispěli a dále pak i za to, jakým 
způsobem koledníky přijímají ve svých 
domovech. Jana Medková
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KNIHOVNA ČERNILOV
 

Černilov 310
503 43 Černilov 
tel.: 492 600 409
       604 782 177
skype: knihovna_cernilov
knihovna@cernilov.cz
http://knihovna.cernilov.eu

Výpůjční hodiny

Pondělí  13:00-18:00
Středa   13:00-17:00
Čtvrtek   13:00-18:00
Pátek     8:00-12:00

Knihovna Černilov
Pohled z okna černilovské 
knihovny nejen na to, jak 
venku krásně chumelí, ale 
také na proběhlý rok 2017 

Když píšu tyto řádky, právě se za okny 
černilovské místní knihovny snáší k zemi 
krásné bílé chundelaté sněhové vločky, 
ale u vyhřátého radiátoru a nažhaveného 
počítače, s hrnkem horké kávy, se člověk 
především těší, že by ta bílá nadílka 
mohla školákům k jarním prázdninám 
aspoň chvilku vydržet…  

Máme za sebou lednové počítání 
loňských statistik, a tak se s vámi nejprve 
ráda podělím o pár čísel, abyste věděli, 
co se v roce 2017 v naší knihovně dělo. 
V roce 2017 se u nás zaregistrovalo 314 
čtenářů (trochu více než vloni a předloni, 
hurá!), z čehož bylo 106 registrovaných 
čtenářů do 15 let. Čtenáři nás poctili 2986 
fyzickými návštěvami, z toho čtenáři do 15 
let 787 návštěvami. Celkem si za tento rok 
čtenáři vypůjčili 15 158 knih a časopisů.  
Z tohoto počtu bylo 10 101 knih a 5 057 
periodik, tedy časopisů. Rozdělíme-li 
výpůjčky na beletrii a naučnou literaturu, 
z první skupiny si dospělí návštěvníci 
odnesli domů 6 625 titulů, děti 1 607 a 
v případě naučné literatury si vypůjčili 
dospělí 1 605 naučných knih a časopisů, 
děti 239. Půjčovali jsme také deskové hry, 
které si naši návštěvníci domů zapůjčili 
25krát. Průměrný počet výpůjček na 
jednoho čtenáře při jedné návštěvě byl 
5,07, roční průměr výpůjček na jednoho 
návštěvníka lze pak přepočítat na 48,27 
titulů. Vyřídili jsme 115 rezervací knih a 
z okolních knihoven vypůjčili pro naše 
uživatele 54 knih. Okolním knihovnám 
zapůjčili 18 titulů v rámci Meziknihovní 
výpůjční služby. Podíváme-li se na 
časové rozložení výpůjček, nejčastěji 
nás čtenáři navštěvovali v pondělí a ve 
čtvrtek. Přesto, že máme v úterý zavřeno, 
i tak jsme během roku v úterý vypůjčili 
275 titulů :).  Nakoupili jsme a získali 
sponzorsky či darem celkem 543 nových 
knih. 33 nových knih v hodnotě 8 824 Kč 
jsme získali prostřednictvím grantu Česká 
knihovna od Ministerstva kultury. 1 016 
zastaralých knih, které si už roky nikdo 
nevypůjčil, jsme vyřadili nebo předali k 
dalšímu možnému užívání (na Sokolkou 
chatu v Deštném nebo klientům sociálních 
zařízení – nízkoprahovému centru 
Diakonie Milíčův dům a Integračnímu 
azylovému středisku). Vyřazené knihy, 
časopisy a jejich dary jsou také průběžně 
k dispozici v otevřené knihovničce před 

vstupem do naší knihovny. A věřte, že 
je tam ještě docela slušný obrat knih, 
tak máme radost, že knihy nacházejí 
ještě další nová využití. Černilovská 
knihovna je bohužel omezena prostorem 
k výpůjčkám i skladování knih a časopisů, 
a tak musíme počet knih regulovat 
dle možností.  Čtenářská poptávka je 
však stejně nejvíce po knihách nových, 
proto je potřeba knižní fond pravidelně 
modernizovat a obměňovat.

V roce 2017 jsme zde přivítali děti z 
Mateřské školy v Černilově a žáky prvních 
tříd a děti a maminky z Klubu maminek 
Dvoreček na informačních tematických 
lekcích. S prvňáčky jsme prošli projektem 
Už jsem čtenář, jehož výsledkem je 
Pasování prvňáčků na čtenáře. Protože 
jsme splnili podmínky projektu Svazu 
knihovníků a informačních pracovníků, 
získali jsme pro prvňáčky 37 knih zdarma.  
Během března Měsíce čtenářů v roce 
2017 jsme vybírali Největší čtenářskou 
babičku. V kategorii knihy se jí stala paní 
Jitka Petrová, v kategorii periodika paní 
Pěva Jaklová. 

Kromě výpůjček knih a časopisů 
byla naše knihovna využívána během 
návštěvních hodin také jako otevřený 
prostor pro děti, které sem chodívají trávit 
volný čas po škole, mezi kroužky či při 
čekání na autobusový spoj a využívají 
zdejší počítače, ale také třeba si kreslí, 
píšou úkoly, hrají deskové hry, staví  
z lega, nebo si povídají. 

Během uplynulého roku jsme vylepšili 
vstupní prostor před knihovnou. Zakoupili 
jsme novou pohovku a otevřenou 
knihovničku. Vznikl tak moderněji 

koncipovaný prostor, využívaný nejen 
návštěvníky naší knihovny, ale i přilehlého 
stavebního úřadu či obřadní místnosti 
obecního úřadu. 

Organizovali jsme také různé 
kulturní, vzdělávací a další akce. Děti se 
můžou průběžně již několik let zapojit 
do čtenářské soutěže Lovci perel.  
V březnu 2017 proběhlo ocenění účastníků 
soutěže v rámci Noci s Andersenem a 
úkoly ze Čtyřlístku. V rámci Národního 
týdne manželství jsme promítali film 
Švédská teorie lásky z festivalu Jeden 
svět. Promítali jsme film Selský rozum 
a následně o něm diskutovali. Připravili 
jsme výstavy Ferda Mravenec slaví 80 
let, Tibet, CITES – ohrožená příroda, 
výstavu fotografií architektury a přírody 
– ze soutěže centra Eurodirect z Hradce 
Králové.  Posedmé se konalo autorské 
čtení pana Miloně Čepelky a Josefa 
Pepsona Snětivého v Kulturním a 
spolkovém domě v Černilově. V rámci 
Týdne knihoven v říjnu 2017 jsme pozvali 
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paní Radku Luňákovou z Černilova na 
besedu o makronkách. V listopadu jsme 
připravili večer s paní spisovatelkou 
Danou Šimkovou a pořadem o Marii 
Terezii. K 80.výročí Ferdy Mravence se 
vydal autobus plný rodin z Černilova na 
muzikál Ferda Mravenec do pražského 
divadla Hybernia. Věnovali jsme se také 
sociálním projektům a charitě. V květnu 
jste si mohli u nás zakoupit žluté kvítky 
měsíčku lékařského na podporu prevence 
rakoviny (výtěžek v naší kasičce byl 3 
274 Kč), prodávali jsme červené vlčí 
máky. Výtěžek sbírky byl určen pro 
zaznamenání životních příběhů dosud 
žijících českých válečných veteránů – 
pro projekt organizace Paměť národa. 
Prodali jsme zde vlčí máky za 1 061 Kč. 
Nenechali jsme si ujít také už tradiční 
projekt Vánoční krabice – Krabice od 
bot pro děti ze sociálně slabých rodin. 
V roce 2017 jsme vybrali, ve spolupráci 
s Evangelickým sborem v Jaroměři-
Semonicích rekordních 593 krabic. 

Provedli jsme průzkum spokojenosti 
čtenářů, distribuovali časopis Vital pro 
seniory, realizovali projekt Husovy stopy, 
vysazovali jsme bylinky v nové aleji 
U křížku a snažili se podporovat různé 
další komunitní a jiné dění v Černilově a 
blízkém okolí.

Nedělo se toho v roce 2017 málo, 
přesto musím bohužel konstatovat, že 
statistiky jsou neúprosné v tom, že se 
všeobecně čte méně, než se čítávalo  
v letech předchozích. Rádi si necháme od 
vás doporučit, co byste rádi četli vy či tip 
na publikace, které si myslíte, že by u nás 
rozhodně neměly chybět. Kontakt najdete 
na stránce www.knihovna.cernilov.eu 

nebo využijte ten živý, ten je nejlepší!
Končím citátem kanadského geografa 

českého původu, profesora university 
v Manitobě, Václava Smila: „Základní 
věc je číst, číst a číst. Protože když čtete, 
přemýšlíte. A když přemýšlíte, dostáváte 
nové nápady. Čtení aktivuje části mozku, 
které žádná jiná činnost aktivovat neumí. 
Také probouzí představivost. Když se 
podíváte na fotku Benátek, moc o ní 
nepřemýšlíte. Ale když o tom čtete, musíte 
zapojit i představivost. Čtení je něco, co 
z nás dělá lidi.“ Zdroj: https://citaty.net/
citaty-o-cteni/

Přijďte si k nám pro inspiraci. Jsme tu 
pro vás. Rádi.

Vaše Místní knihovna v Černilově a 
Jana Žárská

Poděkování za vánoční  
krabice od bot 2017

Děkujeme všem štědrým dárcům 
vánočních dárků pro děti ze sociálně 
slabých rodin. Akce Krabice od bot 
jsme se účastnili již pošesté. Letos 
jsme, ve spolupráci s Evangelickým 
sborem v Jaroměři-Semonicích, vybrali 
rekordních 593 krabic! Bylo to násobně 
více než vloni, až jsme se báli, zda 
opravdu všechny dárky naleznou své 
odběratele. A nalezly. Dárky dostaly děti 
ze Speciální základní školy a dětského 
domova v Jaroměři, klienti Azylového 
domu Sv.Anny pro matky s dětmi Farní 
Charity v Náchodě, rodiny kontaktované 
prostřednictvím lokální síťařky Oddělení 
transformace služeb pro rodiny a děti 
MPSV v Hradci Králové a okolí, malí 
klienti Farní charity ve Dvoře Králové, 

děti a mládež z Milíčova domu - 
nízkoprahového střediska Diakonie 
ČCE v Jaroměři a Josefově a obyvatelé 
Integračního azylového střediska. Děti 
dárky většinou dostaly během vánočních 
setkání a besídek a jejich radost byla 
obrovská a dojemná. Všem dárcům i 
pomocníkům velice děkujeme! Mnozí 
návštěvníci naší knihovny, především 
kluci ze 4.třídy Masarykovy jubilejní 
ZŠ v Černilově, ochotně pomáhali nosit 
dárky z knihovny do auta, které dárky 
odváželo směrem k obdarovaným. Dárky 
pomáhala od dárců přebírat i kancelář 
Obecního úřadu v Černilově nebo 
černilovská pošta – pokud dorazil dárce 
v čas, kdy v knihovně nebylo otevřeno a 
to si dovedete jistě představit, jak před 
vánočními svátky bývá všude napilno. 
Letos při sběru dárků hodně zafungoval 
Facebook, lidé k nám přiváželi dárky  
z celého kraje, dokonce až třeba z Jičína, 
Náchoda, Nového Města nad Metují, 
Rychnova nad Kněžnou a mnoha a mnoha 
dalších míst.  Děkujeme za velkou zásilku 
krabic dětem a rodičům z Mateřské školy 
v Českém Meziříčí, Knihovně Města 
Hradce Králové a vedoucím a ředitelkám 
knihoven okresu HK, které se do balení 
dárků aktivně zapojily při své pravidelné 
předvánoční pracovní poradě. Dárky 
přinesly mnoho potěšující radosti a to jak 
obdarovaným, tak i těm, kteří mysleli na 
potřebné. Ještě jednou velice děkujeme.  
Více se o projektu můžete dozvědět na 
www.krabiceodbot.cz. 

V příštím roce bychom opět rádi  
v tomto projektu pokračovali.

Za Místní knihovnu v Černilově 
Jana Žárská



Základní ŠKOLA ČERNILOV
 

Školská 380
503 43 Černilov
tel.: 495 431 118
První budova MŠ: 603 582 818
Druhá budova MŠ: 739 095 379
kancelar@zscernilov.cz
ms@cernilov.eu 

www.zscernilov.cz
www.ms.cernilov.eu

ZŠ A MŠ Černilov
V zářijovém 

čísle Zpravodaje 
jsem čtenáře 
informoval, že škola 

podala projekt  v rámci integrovaného 
regionálního operačního programu, jehož 
záměrem je rekonstrukce odborné učebny 
fyziky a chemie společně s vybudováním 
nové počítačové sítě. Nutnou součástí dle 
podmínek výzvy je také úprava sociálního 
zařízení na bezbariérové. 

Proces schvalování projektu postupuje 
sice malými kroky, ale pravděpodobnost 
realizace investice ve výši 1,8 mil korun o 
letních prázdninách je v tuto chvíli vysoká. 
Snad se vše podaří a nové vybavení bude 
sloužit žákům již od počátku příštího 
školního roku.

Mgr. David Kubíček, ředitel školy

Příměstský tábor

Je už tradicí, že škola poskytuje 
dětem zázemí i o letních prázdninách, a 
to ve dnech konání příměstkého tábora. 
Nejinak tomu bude i o těch letošních, 
tentokráte však ve spolupráci s místní 
akční skupinou Nad Orlicí, o.p.s. 

Oproti předchozím ročníkům 
plánujeme tři týdenní cykly. Budou se tak 
tábora moci zúčastnit i děti,  na které v 
loňských ročnících nezbylo z kapacitních 
důvodů místo. Po dobu tří let budou 
navíc dotačními prostředky pokryty 
mzdové a materiálové náklady tábora. 
Bližší informace a způsoby přihlašování 
naleznete na webových stránkách  
školy.

Mgr. David Kubíček, ředitel školy

Advent v Libřicích

Děti pěveckého sboru ZŠ Černilov 
měly možnost přispět svým vystoupením 
„Cesta do Betléma“ ke krásné adventní 
atmosféře na koncertě v kostele v 
Libřicích. Zpěváčci si s chutí zazpívali 
krásné české koledy a připomněli nám 
starý betlémský příběh. 

Poděkování patří dětem i dospělým, 
kteří nám při našem vystoupení  
pomáhali.

Mgr. Dana Filipová

Adventní trhy v KSD

Tuto tradiční událost v naší obci 
navštíví každoročně mnoho občanů 
Černilova a okolí. Proto se i žáci naší 
školy snaží předvést um a šikovnost 
pod vedením svých kreativních 
učitelek, které, jak jste mohli zhlédnout 
a ocenit, mají vskutku skvělé nápady 
a velkou trpělivost při samotném  
vyrábění.

Rozmanitost materiálů byla veliká – 
pedig, keramika, korálky, papír, dřevo, 
textil atd. Téměř všechny výrobky našly 
svého majitele! 

Nedílnou součástí je i tvůrčí vánoční 
dílnička, ve které si děti letos mohly 
vyrobit sovičku, prasátko nebo andělíčka 
s dopisem pro Ježíška.

Páteční podvečer na dvoře Kulturního 
a spolkového domu v Černilově zpestřilo 
vystoupení našeho školního pěveckého 
sboru.

Mgr. Jana Hofmanová, 
Mgr. Alice Petrovická
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Aktuální dění 
v černilovské 
základní škole 
sledujte na  
zscernilov.cz

Advent v černilovské škole

Každý rok ve stejnou dobu se v naší 
škole připravuje adventní prodejní výstava 
a adventní koncert žáků ZUŠ Habrmanova 
p. uč. Štarhové a pěveckého sboru ZŠ 
Černilov.  Děti se na své vystoupení  celý 
podzim připravovaly a s chutí předvedly 
krásný příběh „Cesta do Betléma“.

Zpěváčci naší školy vystoupili  
s pásmem nejkrásnějších českých koled 
na adventních trzích ve Spolkovém domě 
Černilov.

Mgr. Dana Filipová

Florbalový turnaj

16. 11. se konal florbalový turnaj 
pro žáky 6. a 7. tříd. Naše škola byla 
se ZŠ Libčany, Štefánikova a Úprkova 
rozlosována na turnaj, který pořádala ZŠ 
Bezručova. Zaznamenali jsme 1 výhru, 
1 remízu a 2 prohry a skončili třetí. V této 
kategorii nás reprezentovali: Ondra Brož, 
Ondra Petrikovič, Ondra Sovák, Marek 
Hejcman, Lukáš Veselovský, Dan Hroneš, 
Patrik Ježek, Michal Šolc a Michal Řehák. 
Všem děkuji za reprezentaci školy a těším se 
na další dobré výsledky. Mgr. Jiří Havlas
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Florbalový ČEPS Cup

V pondělí 20. 11. se konal tradiční 
florbalový turnaj pro žáky I. stupně, 
tentokrát pod názvem ČEPS Cup. Na 
turnaj jsme odjížděli s cílem překvapit. 
Už postup ze skupiny by byl úspěchem, 
který se nám zatím nikdy nepodařilo 
naplnit. 

Vstup do turnaje se nám povedl a 
porážíme Praskačku 12:1. V druhém 
zápase hrajeme proti žákům ze ZŠ Milady 
Horákové a prohráváme 4:6. V posledním 
zápase skupiny potřebujeme vyhrát, 
abychom postoupili do semifinále. Toto 
se nám daří a chlapce z kuklenské školy 
porážíme 13:3. V semifinále na nás čeká 
dosud neporažena ZŠ Mandysova. Kluci 
předvádějí výkon dne a postupujeme do 
finále po vítězství 7:2. 

Ve finále se proti nám staví náš 
prozatím jediný přemožitel na tomto 
turnaji. Ve vyrovnaném zápase po 
skóre 4:4 rozhodují o vítězi samostatné 
nájezdy. V této disciplíně se nám nedaří 
a bereme druhé místo. Přes počáteční 
smutek se nakonec radujeme z historicky 
nejlepšího výsledku pro naši školu. 

ZŠ Černilov reprezentovali: Patrik 
Ježek, Michal Šolc, Michal Řehák, 
Adam Svoboda, Vojta Adamíra, Pavel 
Turek, Tomáš Zikmund, Petr Dvořák, 
Jirka Dvořák, Adam Scheuer a Adam 

Petrikovič. Všem chlapcům patří 
velká gratulace za dosažený výsledek 
a poděkování za vzornou reprezentaci 
školy. 

 Mgr. Jiří Havlas

Florbal

Dne 28. 11. 2017 se konal florbalový 
turnaj pro žákyně 6. a 7. tříd. Naše škola 
byla rozlosována na turnaj, který pořádala 
ZŠ Mandysova. Turnaje se ještě zúčastnily 
žákyně ZŠ Sever a ZŠ Štefcova. Turnajem 
jsme prošli s bilancí jedné výhry, jedné 
remízy a jedné prohry. Tato bilance stačila 
na celkové třetí místo. V této kategorii 
nás reprezentovaly: Lucka Dohodilová, 
Lucka Petráčková, Vilma Čechurová, 
Vendy Volejníková, Anička Lorencová, 
Naty Kvašinská, Lucka Konečná, Jana 
Cerháková a Iva Ličmanová. Všem děkuji 
za reprezentaci školy a těším se na další 
dobré výsledky. Mgr. Jiří Havlas

Úspěch v soutěži PC-ák na SPŠE a VOŠ Pardubice

Ve středu 29. 11. 
se konala na Střední 
průmyslové škole 
e l e k t r o t e c h n i c k é 
soutěž PC-ák.  Šlo o 
23. ročník počítačové 
soutěže pro žáky 

8. a 9. tříd základních škol. V této 
soutěži školy mohou vzájemně poměřit 
znalosti a dovednosti svých žáků v práci  
s počítačem. Soutěžící během 2½ 
hodiny vytvoří grafický návrh, 
prezentaci či webové stránky na zadané 
téma. Letošní téma bylo „Život v úlu“. 
Jeli jsme na soutěž s několika „želízky 
v ohni“ a úspěch se dostavil. V kategorii 
grafického návrhu získala 1. místo naše 
žákyně Alena Hoffmannová.  Jako 
další nás reprezentovaly dívky Barbora 
Michálková, Denisa Adamírová a Lucie 
Mokrá. K úspěchu moc gratulujeme!

Zároveň s touto soutěží se konala 
na stejném místě soutěž Elektronika 
trochu jinak. Jde o zábavnou soutěž 
tříčlenných týmů žáků 7., 8. a 9. 
tříd základních škol v oblastech 
elektrotechniky, elektroniky a fyziky. 
Soutěž se skládá z řady na sebe 
navazujících praktických úkolů, kde 
soutěžící uplatní svoji šikovnost a 
teoretické znalosti z uvedených oblastí. 

I zde jsme se zapojili. Členové dvou 
týmů ve složení Martin Vejman, Jan 
Řezníček a Václav Sovák (8. třída) 
a David Vejs, Marek Zahradník a 
Dominik Adamíra (9. třída) sestavili, 
připájeli a zprovoznili model diodové 
„blikající šipky“. I když kluci nedosáhli 
na první tři příčky, byla to pro ně určitě 
dobrá zkušenost.

Mgr. Dana Hoffmannová
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Úspěch týmu Černilováci na soutěži v robotice FLL 2017

V sobotu 2. 12. se tým Černilováci 
zúčastnil regionálního kola mezinárodní 
soutěže First Lego League. Soutěž je 
určena pro max. desetičlenné týmy dětí 
ve věku od 10 do 16 let. Členové týmu 
získali v srpnu zadání a součástky pro 
sestavení hracího pole a potom měli tři 
měsíce na to, aby stůl a překážky sestavili, 
zkonstruovali robota, prozkoumali 
pravidla a naprogramovali plnění 
jednotlivých úkolů na hracím poli. 
Kromě toho se musel seznámit s tématem 
daného ročníku soutěže a získat co 
nejvíce informací na toto téma. Letošním 
tématem byla Hydrodynamika. Informace 
získávali z internetu, knih a učebnic. Při 
tom všem spolupracovali s odborníkem 
na dané téma. Náš tým spolupracoval 
s projektantem vodního hospodářství 
ing. Janem Kottem, se kterým jsme 
komunikovali přes internet. Přivítali jsme 
ho i mezi námi na sobotním semináři. 
Úkolem dětí bylo pak vytvořit něco 
nového v dané oblasti či navrhnout řešení 
zvoleného problému.

Soutěž samotná  má čtyři 
soutěžní disciplíny:

1. Robotgame je hra robotů, ve které má 
žáky postavený lego robot 150 sekund 
na to, aby splnil co největší počet 
úkolů na hracím stole.

2. V Prezentaci výzkumného úkolu 
musí žáci odborné porotě předvést 
pětiminutovou kreativní prezentaci 
výsledků svého výzkumu na zadané 
téma.

3. Během Designu robota žáci 

vysvětlují porotcům, jak postavili a 
naprogramovali svého robota.

4. V průběhu disciplíny Týmová práce 
odborníci hodnotí úroveň spolupráce a 
komunikace v týmu.

Letos soutěžilo celkem 12 týmů z celé 
ČR. No a jak jsme dopadli? V kategorii 
Prezentace výzkumného úkolu  porota 
vyhodnotila náš projekt jako nejlepší, 
přivezli jsme si tedy pohár za 1. místo. Ani 
v ostatních kategoriích jsme se neztratili 
a celkově jsme skončili na 6. místě. To 
v konkurenci např. studentů gymnázií 
považujeme za solidní výkon.

Naši školu reprezentovali tito žáci: 
Lenka Šimková, Aneta Musílková, Tadeáš 

Potůček, Ondra Lovas, Dan Hroneš, 
Michal Jiřička, Vojta Vach, Václav Sovák, 
Jan Řezníček a Martin Vejman. Vašek 
Bednář se bohužel pro nemoc nemohl 
zúčastnit, ale na úspěchu má také svůj 
podíl.

Chci také poděkovat rodičům, kteří 
nás do Prahy dovezli, p. Potůčkové za 
skvělé kostýmy a ostatním za nabízenou 
pomoc a podporu.

A to nejdůležitější nakonec: členům 
týmu se akce moc líbila, pochvalovali si 
adrenalin a touží po zlepšení!

Podrobnější informace najdete na 
http://lego-cernilov.webnode.cz/novinky/  
a http://www.firstlegoleague.cz/

Mgr. Dana Hoffmannová

Vánoční divadélko

7. prosince jsme v černilovské 
sokolovně zahráli pohádku „Eliška a paní 
Liška“. Tato pohádka je plná podmanivých 
písniček, které nám budou znít v uších asi 
ještě dlouho. Všichni naši herci si tuto 
pohádku oblíbili, přesto, že jsme je na 
zkouškách ne vždy jen chválili, ale to už k 
té „divadelní dřině“ patří.

Dle ohlasu diváků (malých i 
velkých) se ale finále povedlo! A teď 
už to nejdůležitější – naše pohádkové 
postavičky:

rozpustilá Eliška – Nikča Šulcová
paní Liška – Klárka Dunková
princ Šimůnek – Jířa Šimek
paní královna – Ninča Veinhauerová
její sestra – Dája Scheuerová
Obrtlík – Eliška Marcinková
bludička – Náťa Krsková

trpaslík – Anička Zítková
vodník – Simča Lorencová
víla Lesněnka – Páťa Pešková
muchomůrka – Lucka Dohodilová
lištičky – Anička Pavlová
                Klárka Křížková
                Dája Řeháková
                Hanka Jelínková
                Terka Konířová

Tanečky našich lištiček provázely 
celou pohádku a my bychom chtěli 
poděkovat panu Pavlovi za „nastříhání“ 
hudby, paní uč. Lence Javůrkové za krásné 
nové kulisy, pracovníkům obecního úřadu 
za úžasnou spolupráci, panu Pešavovi za 
pomoc při stavbě scény a všem, kteří nás 
podporujete v této zájmové činnosti.

Mgr. Jana Hofmanová
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LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD ALPY 2017

Tento rok jsme podruhé s žáky 8. 
a 9. tříd vyrazili na lyžařský zájezd do 
rakouských Alp. Ve čtvrtek 14. 12. jsme 
s žáky hradeckého Gymnázia Boženy 
Němcové odjeli směr Iselsberger, kde nás 
přivítala teplá večeře a pěkné ubytování. 
V pátek ráno nás čekal první den na svahu 
ve středisku Zettersfeld. Ve výšce okolo 
2300 m.n.m. nás zahalila mlha, která 
vydržela skoro celý den. 

V sobotu jsme odjeli do střediska 
Matrei-Kals. Počasí se umoudřilo, takže 
krásný den na lyžích. V neděli jsme se 

vyrazili do střediska Sillian, kde byla 
nejlepší kvalita sněhu. Poslední den 
jsme se vrátili do střediska Zettersfeld, 
které jsme měli jen pro náš kurz. Počasí 
bylo mrazivé, ale slunečné, tak jsme si 
prohlédli, kde jsme v pátek bloudili. Po 
večeři jsme vyrazili směr Hradec Králové.  
Tento lyžařský kurz splnil svůj účel. 
Rozšířit a upevnit schopnosti a dovednosti 
nabyté na LVVZ v 7. třídě. Doufám, že 
příští rok se tento kurz opět uskuteční a 
stane se tradiční akcí naší školy.

Mgr. Jiří Havlas

Karneval na ledě

V předposlední školní den roku 2017 
si žáci z 3., 4., 5., 6., 7., 8. a 9. třídy 
naší školy vyrazili na karneval na ledě 
v Třebechovicích pod Orebem. První 
skupina, žáci 3. - 6. třídy, se na tuto akci 
vzorně připravila. Masek bylo hodně 
a bylo těžké vybrat ty nejhezčí. Druhá 
skupina, žáci 7. - 9. třídy, si s maskováním 
hlavu moc nelámala, ale i tak se akce 
podařila. Všichni si dosytosti zabruslili a 
nikomu se nic nestalo. 

Všem, kteří se bruslení účastnili, 
děkujeme a těšíme se na další sportovní 
akce. Mgr. Jiří Havlas

Předvánoční čas 

Poslední školní den roku 2017 prožili 
žáci 8. a 9. ročníku netradičně. Poznávali 
centrum našeho krajského města,  
s průvodkyní slečnou Kateřinou prošli 
Malé náměstí, Kavčí plácek a Velké 
náměstí. Seznámili se s historií Hradce 
Králové, poznali místa, kde žily ve městě 
významné osobnosti naší kultury, jména 
hradeckých starostů a mnoho dalších 
zajímavostí. Naše prohlídka skončila 
u hradecké dominanty – Bílé věže. Po 
této „poznávačce“ jsme zamířili do 
Klicperova divadla na představení „Sen 
noci svatojánské“ v režii Davida Drábka. 
Dle ohlasu dětí se toto předvánoční 
dopoledne vydařilo.

Mgr. Jana Hofmanová, 
Mgr. Alice Petrovická

Matematická olympiáda

Ve středu 24. 1. proběhlo v Hradci 
Králové na ZŠ M. Horákové okresní kolo 
Matematické olympiády v kategorii M5 a 
M9. Z naší školy po úspěšném vyřešení 
školního kola postoupila Anna Turková 
z 5. třídy a Alena Hoffmannová z 9. 
třídy. Děkujeme oběma za reprezentaci 
školy a především gratulujeme Aleně 
Hoffmannové, která se stala úspěšným 
řešitelem a v konkurenci žáků víceletých 
gymnázií se umístila na 10. – 12. místě. 

Mgr. Alice Petrovická

Odpolední lyžáky 1. stupně

Tento rok se poprvé škola rozhodla 
zajistit dětem z prvního stupně odpolední 
lyžařský výcvik. Pro veliký zájem 
byli žáci rozděleni do dvou termínů.  
V lednovém si vyzkoušeli své dovednosti 
třeťáci a čtvrťáci, v únorovém prvňáčci 
a druháci. Pokaždé jsme po obědě celý 
týden vyráželi autobusem do Olešnice 
v Orlických horách. Někteří byli úplní 

začátečníci, jiní se přijeli zdokonalit. 
Pokroky byly brzo vidět. 

Už třetí den zdolali všichni velkou 
sjezdovku i jízdu na vleku. V pátek se 
pokaždé uskutečnily závody, na které 
přijeli fandit i rodiče. Všichni lyžaři 
projeli slalomovými brankami a obdrželi 
za svou snahu diplomy i sladkou odměnu. 

Mgr. Jana Kollátorová
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VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ – „ILUSTRÁTOŘI“

V lednu proběhla již tradiční soutěž o 
autorech a ilustrátorech dětských knih. Na 
hale školy měly děti na výstavce spoustu 
knih a jejich úkolem bylo prozkoumat 
obrázky a přiřadit ke správným knihám a 
spisovatelům. V naší „zvědavé“ krabičce 
se letos sešlo opravdu hodně odpovědních 
lístků a po vyhodnocení a sečtení bodů to 
dopadlo následovně:

1. stupeň 

1. místo – Náťa Hůlková – 5.třída
                 Pavel Hejcman – 2.B
                 Amálie Pecharová – 4.A
                 Míša Táborská – 4.A
                 Lukáš Hřivňák – 4.A
                 Sam Petr – 4.A
2. místo – Nora Čechurová – 4.B

3. místo – Filip Špička – 4.B
                 Anežka Urbanová – 4.B
                 Anetka Petřeková – 4.B

2. stupeň

1. místo – Sabina Šulcová – 6.B
  Náťa Halmichová – 6.B
  Jana Cerháková – 6.B
  Anna Hejcmanová – 6.B
   Nikol Cmuntová – 6.B
2. místo – Tomáš Hrdina – 6.B
  Adam Macháček – 6.B
3. místo – Johanka Michálková – 6.B

Vítězům blahopřejeme a všem 
děkujeme za účast.

Mgr. Jana Hofmanová, 
Mgr. Kateřina Blatníková 

Hráčské doupě

Ve středu 17. 1. 2018 se hala naší 
školy proměnila na chvíli v "hráčské 
doupě". Děti měly možnost zúčastnit 
se turnajů v deskových hrách, jako je 
Dáma, Piškvorky, Člověče, nezlob se, 
Prší, Žolíky, Dobble. Vítězové turnajů 
získali diplomy a sladké odměny, všichni 
účastníci si odnesli malou drobnost.

PIŠKVORKY        PRŠÍ

1. Amálka Pecharová   1. Jakub Vejs
2. Libuška Pecharová   2. Josef Gajdoš
3. Jakub Vraný          3. Nela Kurková

ŽOLÍKY       DOBBLE

1. Ondra Grošek        1. Vašek Hudec
2. Zdenda Jelen        2. Viktorka Tichá
3. Tadeáš Potůček        3. Natálka Šimková

ČLOVĚČE, NEZLOB SE

1. Jan Bohata
2. Kristýna Kážová
2. Radka Pleváková

DÁMA – 1. místa

Tereza Dohodilová, Pavel Bureš, Martin 
Tomášek, Jakub Kvašinský, Ondra 
Svoboda

Mgr. Lenka Javůrková, 
Mgr. Jana Hofmanová

LVVZ

V letošním školním roce jsme  
v termínu od 4. do 9. 2. absolvovali tradiční 
lyžařský kurz v Jedlové v Orlických 
horách na chatě Start. Žáci 7. třídy si 
užili 5 dnů lyžování a výlet do Deštné. 
Večerním náplní kurzu byly přednášky 
o výzbroji a výstroji, historii lyžování, 
první pomoci a nebezpečí hor. Děti si 
během kurzu zahrály spousty zábavných 
her, které si samy připravily. Ve čtvrtek 
dopoledne jsme pořádaly závody ve 
slalomu, kde v kategorii děvčat obsadila 
první místo Vendula Volejníková a  
v chlapecké kategorii zvítězil Dominik 
Bukovský.

Výcvik se nám za krásného zimního 
počasí úspěšně podařil a lze si jen přát, 
aby nabrané dovednosti děti i nadále 
rozvíjely.  Mgr. Jiří Havlas

V úterý 30. ledna se prostory 
naší školy změnily v dějiště Zimních 
olympijských her. Žáci 1. stupně bojovali 
v několika disciplínách, které připomínaly 
skutečné disciplíny ZOH. Mohli zkusit 
biatlon, lety na lyžích, snowboardcross, 
saně, boby, curling, rychlobruslení a lední 
hokej . Děti si dopoledne moc užily, daly 
do her všechny síly. V pondělí 5. 2. se v 

tělocvičně konalo slavnostní vyhlášení 
vítězů jednotlivých disciplín. Každého 
čekala malá odměna za statečnost, 
vítězové dostali samozřejmě olympijské 
medaile a diplomy. Na stránkách naší 
školy v sekci fotogalerie se můžete 
podívat na fotografie z průběhu her i  
z vyhlášení výsledků.                                   

Mgr. Lenka Javůrková

ZOH V ČERNILOVSKÉ ŠKOLE

776 676 866
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...V Libranticích
Čím jsme žili v prosinci 2017  
a na začátku nového roku

Začátkem prosince se v místní hospůdce 
konala akce pro děti, na kterou přijely 
také děti z Dětského domova Nechanice. 
Navštívil nás kouzelník, Maminy  
z Jaroměře s loutkovou pohádkou a také 
Mikuláš, anděl a dva hrůzostrašní čerti. 
Přestože se některé děti bály, měly radost 
z nadílky, do které přispěli různí sponzoři. 
Děti se pobavily také při diskotéce.  
O pohoštění dětí se postaral p. M. Kalous 
a několik ochotných babiček, které upekly 
zákusky.

21. 12. se konalo vánoční zpívání, 
tentokrát trochu jinak. Už dopoledne měly 
děti místní ZŠ předpremiéru muzikálu Ať 
žijí duchové, na kterou se přišly podívat děti 
z naší MŠ a přijely i děti z MŠ Jeníkovice, 
Také ostatní diváci nešetřili potleskem. 
Odpoledne proběhlo vystoupení pro 
rodiče, na které navázalo vánoční zpívání. 
Tentokrát v režii členek klubu Důvtip a ve 
spolupráci s místní kapelou. Domů jsme 
si mohli odnést světlo, které doputovalo  
z Betléma až do Librantic.

31. 12. bylo opět bruslení na zimním 
stadionu v Hradci Králové a také 1. oslava 
konce roku v Hospůdce Na hřišti. K tanci 
a poslechu hrál Martin Novák a jeho 
přátelé.

A už je tady nový rok a s ním i Tříkrálová 
sbírka. V letošním roce jsme měli pět 
skupinek, které za krásného slunečného 
počasí obešly téměř všechny domy. Děti 
zpívaly jako o život a vykoledovaly pro 
Oblastní charitu HK rekordních 30 803 
Kč. Pro koledníky měli štědří dárci také 
nějakou  sladkost. Poděkovaní patří všem 
králům, jejich doprovodu a hlavně dárcům 
za finanční podporu potřebným lidem. 
Ať se s vámi všemi ve zdraví sejdeme  
u Tříkrálové sbírky 2019.

První setkání seniorů se konalo 22. 

ledna. O zábavu se postaraly členky 
Důvtipu a místní kapela. Sešlo se na 
sedmdesát seniorů. Obecní úřad zajistil 
dopravu pro ty, kteří nemohli přijít pěšky a 
také všem přispěl drobnou finanční částkou 
na občerstvení.

Karneval TJ se konal v pátek 2. 2. a 
sešlo se opět velké množství krásných 
masek. K tanci i poslechu zahrála Ósaka. 
Velký dík patří všem sponzorům, kteří 
přispěli do bohaté tomboly.

V neděli 11. února jsme se odpoledne 
sešli na promítání starých filmů ze života 
Librantic. Pamětníci zavzpomínali při 
záběrech z padesátých a šedesátých let. 

Viděli jsme kácení máje, zimní radovánky 
na horách, výlety, výstavbu a práce v JZD. 
Ti, kteří vytrvali až do večerních hodin, 
mohli ještě zhlédnout filmy z devadesátých 
let - rekonstrukci školy, budování rybníků, 
volejbalové turnaje nebo karneval TJ z roku 
1997. V současné době se zpracovávají 
staré diapozitivy, které budou určitě také 
velmi  zajímavé. Snad se nám je podaří 
ještě v letošním roce promítnout.

Fotografie ze všech akcí jsou na www.
librantice.cz Pozvánky na akce, které 
se konají v Hospůdce Na hřišti, můžete 
sledovat na obecních stránkách nebo na 
facebooku. Milada Bortlíková
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Ekumenická bohoslužba

Stalo se již tradicí, že v Týdnu 
modliteb za jednotu křesťanů se sházejí 
věřící evangelické i katolické církve  
v Kulturním a spolkovém domě v 
Černilově na společných bohoslužbách. 
Letos se toto setkání uskutečnilo ve středu 
23. ledna 2018. Společné bohoslužbě 
předsedali Rut Brodská, farářka ČCE, 
spolu s P. Stanislavem Jílkem, farářem 
římskokatolické církve v Černilově, který 
kázal.  Jaroslav Kudrnáč

Turnaj ve stolním tenisu

Dne 29. 12. 2017 se v sokolovně  
Černilov uskutečnil již 10. ročník 
tradičního vánočního ping-pongového 
turnaje. Zúčastnilo se ho celkem 30 hráčů, 
což je téměř největší počet vůbec za 
všechny uplynulé ročníky. Po dlouhém, ale 
naplněném dni, nastalo finále, do kterého 
postoupili Pavel Dvořák a Jiří Verner. Po 
náročném boji obhájil své vítězství pan 
Verner. Během celého turnaje panovala 
příjemná a přátelská atmosféra, za kterou 
všem děkujeme. Velké díky v neposlední 
řadě patří Obecnímu úřadu Černilov a také 
sponzorům, kteří se postarali o odměny 
za hru a všem, co pomohli s organizací 
turnaje. Pevně věřím, že se příští rok opět 
sejdeme v takto hojném počtu a užijeme si 
turnaj přinejmenším stejně jako letos.

Zdeněk Brož

Mikulášská zábava

Hned po zájezdu do Prahy, jsme my 
dobrovolní hasiči ze Skaličky druhý den 3. 
prosince uspořádali pro děti Mikulášskou 
zábavu. A ty soutěžily v různých 
disciplínách. Slalom mezi kuželkami, 
namotávání rybiček, házení kroužků 
na papírové opice, oblíbené sedání na 
židle a jiné hry. Když se trochu vyřádily, 
přišel Mikuláš s čerty a hlavně ty menší 
děti postrašili, ale za básničku každému 
dali nadílku. Samozřejmě nechybělo ani 
občerstvení. Odpoledne rychle uteklo a 
my jsme byli rádi, že se nám zase něco 
povedlo. Zdeňka Klimešová

Tři králové v Černilově
V sobotu 6. ledna 2018, přesně na 

svátek Tří Králů, se v Černilově a letos 
poprvé také v Újezdě uskutečnila tradiční 
Tříkrálová sbírka. Vybraná částka je opět 
rekordní! V Černilově vykoledovalo 11 
skupinek dětí s dospělým doprovodem 
56 211 Kč a v Újezdě jedna skupina 
koledníků úctyhodných 5 486 Kč, 
celkem tedy 61 697 Kč! Díky všem, kteří 
přispěli i všem, kteří koledovali!

Výtěžek pro Královéhradecko bude 
rozdělený mezi ranou péči Sluníčko, 
která poskytuje zdarma služby rodinám 
pečujícím doma o dítě s postižením 
(v roce 2016 bylo v  péči 109 rodin), 
domácí hospicovou péči, která umožňuje 
umírajícím trávit poslední chvíle 
společně v domácím prostředí (v roce 

2016 bylo v péči 134 pacientů) a odborné 
sociální poradenství prostřednictvím 
Poradny Domácí hospicové péče a 
Poradny pro lidi v tísni, které nabízí 
podporu, doprovázení v těžkých 
životních situacích.

Jaroslav Kudrnáč

...v Bukovině
Co jsme stihli ještě v loňském roce 

2017? Samozřejmě vánoční zpívání. 
Konal se již 5.ročník. Počasí tradičně 
zklamalo a zpívalo se na blátě :( Sešli 
jsme se opět v hojném počtu přímo na 
Štědrý den pod rozsvíceným stromem 
na náměstíčku v Bukovině. Popíjeli 
jsme svařáček, zpívali jsme koledy a 
hlavně jsme si všichni popřáli bohatého  
Ježíška :)

A čím jsme zahájili rok 2018? Soutěží 
UZMIBUKYZE. Ptáte se co je to za divný 
název? Uzavřené mistrovství Bukoviny 
v kysaném zelí. Celkem se zůčastnilo 
9 soutěžících. Všichni soutěžící byli 
ochutnávající porota. Hodnotil se vzhled, 

barva a samozřejmě chuť. Nejlepší zelí 
bylo vyhlášeno pořadatelem soutěže 
Markem Molišem, a to zelí paní Vladany 
Kynosové - gratulujeme.

Jana Svobodová

Posezení při svíčkách

Na sobotu odpoledne 18. 11 2017 
byli k podzimnímu posezení při svíčkách 
pozvání výravští senioři. Setkání se 
uskutečnilo v prostorách Hospody  
u Hrubých. O kulturní vložku v podobě 
recitace se letos postaraly děti z řad našich 
školáků, a to Majda Sedláková a Jirka 

Hájek. Kdo přišel, určitě neprohloupil, 
protože si kromě příjemně stráveného 
odpoledne odnesl i symbolický dárek s PF 
2018. Jsme rádi, že si naši senioři najdou 
chvilku a přijdou si posedět a popovídat.

Jana Medková
Foto: Jana Medková, Ivana Bártová
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Dvakrát tři králové na cestě k lidským srdcím
Jak to ti tři mudrci z Východu zvládli - 

takovou dálku do Betléma! My jsme letos 
posílili tým o další skupinku koledníků 
(vždyť jsme to loni slíbili!) a stejně jsme ty 
naše vesničky obejít nestihli. Snad příště. 
Tentokrát alespoň panovalo od rána skoro 
jarní počasí, takže jsme mohli, po krátkém 
ztišení v kostele sv. Václava v Číbuzi, 
vyrazit na cestu o poznání dříve než loni. 
Však jsme také některé sousedy vytáhli 
z postele, což nás na jednu stranu mrzí, 
ale na druhou stranu - vždyť ti opravdoví 
Tři králové asi také vzbudili nejednoho 
pastýře na své cestě za Mesiášem. 

Dopoledne nám rychle uběhlo. 
Koledování nám letos dokonce zpestřila 
příhoda s žehnáním rodinného auta 
(snad to pomůže od nějakého toho šrámu 
či nehody). Po krátké obědové pauze 
jsme pokračovali - jedna skupinka od 

jihozápadu, druhá od severovýchodu - 
abychom se v pozdní odpoledne znovu 
setkali, tentokrát u skalické hasičárny. Děti 
už byly příjemně unavené a pokladničky 
úctyhodně plné. Však jsme také vybrali 
téměř deset tisícovek a to je dvakrát více, 

než loni! Rádi bychom všem dárcům 
ještě jednou ze srdce poděkovali za jejich 
štědrost - tyhle peníze ulehčí rodinám 
s hendikepovanými dětmi, umožní 
nejednomu nemocnému strávit poslední 
chvilky života se svými blízkými nebo 
přinesou naději lidem v těžkých životních 
situacích. Navíc desítky obydlí přijaly 
požehnání, když jejich obyvatelé dovolili, 
abychom posvěcenou křídou napsali na 
dveře nikoli svoje monogramy, jak by se 
mohlo zdát, ale slova kratičké modlitby: 
„K(ristus) + M(ancionem) + B(enedicat),“ 
ať Kristus žehná tomu domu. Ať Vám, 
kteří to dovolíte, po celý rok Bůh žehná 
a všem, ať se smůla vyhýbá! Tak zase za 
rok, a kdyby se chtěl někdo přidat, stačí 
říct - tradice se musí udržovat…

Za skupinku koledníků  
Pavel Kavalír

Obecní ples Skalice
V sobotu 10. února uspořádala obec 

Skalice svůj tradiční ples v Kulturním 
středisku Dvorana ve Smiřicích. Přípravy 
na tuto akci probíhaly již týden dopředu. 
Oslovili jsme nemalé množství sponzorů, 
kteří svými dary přispěli do tomboly. 
Několik dobrovolníků v pátek dopoledne 
přivezlo příspěvky do tomboly a následně 
byly všechny hezky a vkusně zabaleny.   
V sobotu dopoledne jsme všechno převezli 

a naaranžovali v KS Dvorana.
Večer jsme už byli všichni na místě a 

vítali jsme první návštěvníky. Ihned jsme 
nabízeli lístky do tomboly, které se velice 
rychle vyprodaly. Ples zahájil starosta 
obce Milan Karpíšek a popřál všem 
krásný večer a dobrou zábavu. Výtěžek 
bude  jako vždy věnován na charitativní 
účely. Letošní ples byl v pořadí již 24. 
Celkový odeslaný výtěžek ze všech plesů 

dosáhl částky 504 190,30 Kč. 
Předtančení bylo ve dvou vstupech, 

kde své umění předvedla taneční škola 
flamenca La Pasión. Svoje vystoupení 
zahájila za zpěvu Waldemara Matušky 
na píseň Slavící z Madridu. Pak až do 
brzkých ranních hodin hrála k tanci a 
poslechu hudební skupina Hektor. Ples se 
jako každý rok vydařil a již vás zveme na 
ten příští.     Zdeňka Klimešová

Zájezd do divadla
Dne 2. prosince obec Skalice 

uskutečnila zájezd do Prahy do Divadla 
Bez zábradlí na hru Každý rok ve stejnou 
dobu, kterou napsal Bernard Slade.

Už několik týdnů před touto akcí 
starosta obce Skalice Milan Karpíšek zval 
občany místním rozhlasem, aby se ti, kdo 
chtějí jet, přihlásili. Jelikož představení 
začínalo v 16.00 hodin, tak jsme z našich 
autobusových zastávek odjížděli už  
v 10.00 hodin dopoledne.

V naší stověžaté matičce se někteří 
z nás kochali její historickou krásou, 
někteří se šli podívat po obchodech  
a většina byla navštívit restaurace, aby 
se zde naobědvala. Na představení jsme 
dorazili všichni včas. A hned od samého 
začátku jsme byli vtaženi do děje. Hlavní 
postavy Doris a Georg se jednoho dne 
probudí vedle sebe v jednom hotelu. Ona 
je vdaná, on ženatý, mají děti, tak mají 
výčitky. Ale přesto se dohodnou, že se 
na tomto místě budou setkávat každý rok 

ve stejnou dobu. A to skutečně udělají.  
A my jsme je sledovali od roku 1951 až do 
roku 1974. Na pozadí se prolínali světové   
události, jako Korejská válka, volba 
několika amerických prezidentů, válka ve 
Vietnamu, korunování královny Alžběty 
II., let do vesmíru, zavraždění prezidenta 
Kennedyho, první transplantace srdce 
a ještě jiné. A protože se měnila i móda, 
čekali jsme na převlečení herců do 
dalšího obrazu. A abychom to vše měli 
dobové, tak jsme poslouchali několik 
hudebních skupin. Vezmu to krátce, 

slyšeli jsme Louise Armstronga, Glenna 
Millera, Elvise Presleyho, Paula Anku, 
Beatles, Roling Stones, skupinu ABBA, 
ale ještě některé další. Ale tu hlavní 
šťávu představení dodávali oba aktéři a 
to Veronika Freimanová a Zdeněk Žák. 
Zdeněk Žák byl až roztomilý ve svých 
úvahách o názorech na život a Veronika 
působila velmi úsměvně.

       Představení zrežíroval Jiří Menzel. 
Kostýmy vytvořila Lucie Loosová. 
Hledala jsem, zda nemá něco společného 
se slavným architektem Adolfem Loosem, 
ale nic jsem nenašla. Oba herci patří mezi 
mé oblíbené. Zdeňka Žáka jsme mohli 
vidět v televizním seriálu Pojišťovna 
štěstí, kde hrál recepčního s diabetem 
Jarouška. A Veroniku Freimanovou opět 
vídáme v seriálu Vyprávěj, jako Janu 
Dvořákovou.

Autor hry napsal ještě pokračování 
Další roky ve stejnou dobu.

Zdeňka Klimešová
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Tříkrálová sbírka v Hubílese
Vloni třeskuté mrazy a letos jaro – 

takové počasí nás provázelo již tradiční 
tříkrálovou pochůzkou. Snad nejen zásluhou 
jarního počasí nám bylo otevřeno téměř 
u všech dveří. Díky pěknému počasí jsme 
stačili jak popřát do nového roku, tak si i 
sousedsky popovídat. Na účely charity, jejíž 
pracovníci, když je potřeba, zajedou i do naší 
obce, se vybralo 5 429 Kč, což je o 1 061 Kč 
víc než vloni! Všem dárcům patří velký dík! 
Výtěžek sbírky bude rozdělen především 
pro ranou péči Sluníčko, domácí hospicovou 
péči a odborné sociální poradenství. Třetina 
výtěžku je tradičně určena na humanitární 
pomoc Charity Česká republika v zahraničí 
i u nás a další projekty na pomoc lidem 
v nouzi (například rychlou pomoc při 
přírodních katastrofách i na dlouhodobé 
projekty, kde charita pomáhá konkrétním 
rodinám ve velmi chudých zemích, např. 
v Jižním Súdánu či na Haiti, zajistit pitnou 
vodu nebo pěstování zemědělských plodin 

pro vlastní obživu). Tři procenta sbírky 
tvoří krizový fond charity pro rychlou 
pomoc při mimořádných událostech v naší 
Královéhradecké diecézi. Není tedy pochyb 

o tom, že na pomoc lidem v nouzi je určena 
celá sbírka. Ještě jednou společně s charitou 
děkujeme všem dárcům.

Ing. Jan Machát, starosta

Mikulášské odpoledne a rozsvícení vánočního stromku
V sobotu odpoledne 2. 12. 2017 paní 

Jana Hojná připravila pro děti mikulášské 
odpoledne. Před vlastní mikulášskou 
nadílkou byl zajištěn bohatý program, 
kde si třeba děti mohly ozdobit perníčky, 
nebo se vydovádět při různých hrách a 
soutěžících. 

Po skončení programu připraveného 
pro děti se všichni zúčastnění přesunuli 
k vánočnímu stromku, kde už postávali 
další z řad místních. Při slavnostním 
rozsvícení vánočního stromku se pak 
podával horký punč. Hudební doprovod 

při zpívání vánočních koled zajistilo duo 
„NABOSO“.  Do zpívání se kromě našich 
malých šikovných zpěváků postupně 

zapojili i ostatní přítomní.
Jana Medková

Foto: Jana Medková, Ivana Bártová 

LIBNÍKOVICKÉ ZPÍVÁNÍ POD ROZHLEDNOU
S loňským rokem jsme se rozloučili 

již tradičně – týden před Vánoci jsme 
zorganizovali zpívání pod rozhlednou. A 
když už jsme měli nacvičeno, přidali jsme 
ještě jedno vystoupení pro librantickou 
mateřskou školu. 

Zpěv dětí i dospělých doprovázely 
tóny elektrických varhan, kytary, 
klarinetu, zobcových fléten, příčné flétny a 
ve dvou písních jste si mohli poslechnout 
i saxofon. Pod rozhlednou pak nesměla 
chybět polní kuchyně Tomáše Kunsty  
s oblíbenou nabídkou svařáku a svařeného 
džusu. Ochutnávka vánočního cukroví 
k tomu a nálada byla jako každý rok 
kouzelná. Děkuji všem, kteří se podíleli 
na přípravě a organizaci této úžasné  
akce.

A CO NÁS ČEKÁ V NEJBLIŽŠÍCH 
MĚSÍCÍCH?

Rádi bychom uspořádali druhý ročník 
Karnevalu na ledě. Bohužel počasí je 
zatím proti nám, ale určitě sledujte naše 
facebookové stránky, pokud se počasí 
umoudří, karneval bude. 

Dále chystáme Velikonoční tvoření, 
to se uskuteční 30. března od 14 hodin  
v zasedací místnosti místní prodejny. Na 
programu bude jako každý rok pletení 
pomlázek a barvení vajíček. 

Tradiční sběr železného šrotu a starého 
papíru se uskuteční 28. dubna od 9 hodin.

Pálení čarodějnic proběhne jak jinak 
než 30 dubna od 17 hodin.

Těšíme se na Vaši účast!
Eliška Vaňásková, SDH Libníkovice
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V sobotu 10. února skončila 
černilovským florbalistům základní 
část královéhradecké Florbalové ligy 
amatéru (FLAHK). Naši hráči nastoupili 
během šesti kol celkově ke dvaadvaceti 
utkáním, z nichž dokázali vytěžit 33 bodů 
a obsadili pěkné páté místo. To jim nyní 
zaručuje účast v závěrečných bojích play-
off (postupuje osm nejlepších). O celé 
sezoně a vyhlídkách do budoucna jsme 
si pohovořili s mužem nejpovolanějším, 
trenérem Jaromírem Pavlem.

Trenére, mužstvo má za sebou 
základní část sezony, jak by jsi zhodnotil 
její průběh a celkové páté místo?

Historie této amatérské soutěže je 
poměrně krátká, hraje se její teprve desátý 
ročník a devátý s naší účastí. Ten letošní dá 
se říci jubilejní, je již od začátku úplně jiný 
a to především tím, že týmy budou poprvé 
po ukončení základní části hrát systém 
play-off. Celá soutěž a zejména její 1.liga, 
kterou hrajeme i my, má velmi vysokou 
úroveň. Myslím si, že je to částečně tím, 
že je zde umožněn start i registrovaným 
hráčům, což určitě její úroveň zvedá. 
Letošní herní systém je pro mnohá mužstva 
jakási výzva. My jsme do tohoto ročníku 
vstoupili s velmi bojovným nasazením, 
což se pozitivně projevilo i na výsledcích. 
Postup do play-off z pátého místa bereme 
jako velký úspěch. Je to jedno z nejlepších 
umístění po základní části za posledních 
pět let.

Oproti minulému ročníku (účast v 
1. lize se zachraňovala až v závěrečné 
baráži) se tým dokázal v tabulce výrazně 
posunout. V čem vidíš hlavní příčiny 
tohoto zlepšení?

Našemu zlepšení si myslím, že právě 
velmi přispěla zkušenost a vlastně i 
samotná účast v loňské baráži, kdy nebylo 
do posledního zápasu vůbec jisté, zda se  
v 1. lize udržíme. Rozhodoval o tom až 
jediný bod z remízy v posledním zápase. 
Myslím, že kluci k tomu letos přistoupili 
velmi zodpovědně a bojovali doslova o 
každý míček. Bylo na nich vidět, že nechtějí 
nic nechat náhodě a rozhodně nechtějí 
opakovat baráž. Také nám pomohlo sehrání 
několika přípravných zápasů před začátkem 
ligy a prověření i několika mladších členů 
týmu. Další a myslím i ten největší lví podíl 
na tomto úspěchu a celkovém pátém místu 
má náš týmový duch. (smích)

Zmínil jsi bojovné nasazení. Tím 
se Černilov prezentoval po většinu 
sezony, v závěru však došlo k polevení 

a poslední výkony už zdaleka tak 
dobré nebyly. Tým se musel obejít bez 
zraněného Tomáše Hofmana (poraněné 
vazy v koleni) a v posledním kole i bez 
stálice Martina Štěničky. Nemyslíš si, 
že se na týmu jejich absence projevila? 
Odpovědnost na sebe totiž rázem 
museli brát i jiní, od kterých se třeba 
jindy tolik nečeká.

Ano, absence takovýchto hráčů určitě 
hraje svoji roli a naše poslední výkony 
tomu odpovídaly. Myslím si ale, že větší 
vliv na to měla již dříve vybojovaná jistota 
účasti v playoff. To byl náš cíl, který jsme 
si stanovili ihned po ukončení minulého 
ročníku. Tím, že se nám jej podařilo splnit 
už po čtyřech kolech, nebyly poslední 
zápasy odehrány s takovým nasazením. 
Určitě bych ale neřekl, že na hřišti někdo 
něco úplně vypustil. Spíše jak říkáš, 
odpovědnost na sebe museli vzít jiní 
hráči a padla na ně určitá nervozita, aby 
neudělali zbytečné chyby. Je to dobrá 
zkušenost, která nám ukázala na čem 
bychom měli ještě zapracovat.

V sestavě se už prakticky neobjevují 
jména Milana Antoníčka nebo Tomáše 
Rohleny, přičemž s jejich dalším 
zapojením nelze příliš počítat. Ztráta 
je to asi o to větší, že oba dva patřili k 
oporám a byli produktivní.

Tak tito dva zkušení hráči týmu určitě 

chybí, ale přece jenom hrajeme amatérskou 
soutěž a i když věřím, že by oba rádi 
nastoupili a pomohli, zdraví je přednější, 
než riskovat zbytečné zranění, jež by je 
omezilo v osobním životě. To si nikdo  
z nás samozřejmě nepřeje. Každopádně, 
když už je o nich řeč, tak nezbývá než 
jim touto cestou poděkovat za dosavadní 
činnost. Oba patří stále mezi základní pilíře 
našeho týmu a když se sejdou v jednom 
útoku, troufám si říct, že z toho většinou je 
nějaká gólová situace.

V týmu se tak v posledních dvou 
letech začaly vyskytovat některé nové 
tváře, z nichž je vidět především Tomáš 
Špaček. Ten letos nastřílel úctyhodných 
13 branek a stal se suverénně 
nejproduktivnějším hráčem mužstva. 
Jeho přítomnost je (i vzhledem k celkové 
slabší produktivitě celého týmu) stěžejní, 
souhlasíš?

Ano, určitě souhlasím. Tomáš je na hřišti 
hodně vidět, je to typ hráče co se nebojí a 
hlavně umí vystřelit. Je na něm hodně znát 
jeho hokejová zkušenost. Ale ani jemu 
v posledních zápasech nevycházelo to, 
co si mohl dovolit při hře v plné sestavě 
v úvodních kolech. Právě v oslabené 
sestavě při absenci Tomáše Hofmana a 
Martina Štěničky, kdy i na něm byla větší 
odpovědnost, už všechno nevycházelo tak, 
jak by chtěl. Každopádně si ale myslím, že 
pro tým je to velká posila. Není to však jen 
Tomáš, kdo je z nových tváří na hřišti vidět, 
jsou to i Marek Morávek a David Halmich. 
Právě David dostal jako náš nejmladší 
hráč šanci v posledním zápase, který se po 
remíze v základní hrací době rozhodoval 
až v samostatných nájezdech. Jako jediný 
hráč své trestné střílení proměnil, čímž 
se postaral o zisk druhého bonusového 
bodu. Dále bych také rád vyzdvihl zásluhy 
našich tradičních hráčů, tedy mimo těch jíž 

Černilovští florbalisté míří do play-off! Můžeme překvapit,  burcuje trenér Jaromír Pavel
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zmíněných. Jsou to hlavně Honza Volenec, 
David Hynek, Petr Benák a Ondra Hofman, 
kteří patří mezi spolehlivé obránce. V útoku 
je to letos dobře hrající Matěj Hušek, Jirka 
Koštál nebo Petr Hušek. No a zapomenout 
samozřejmě nesmím také na skvělého 
brankáře Jardu Pavla juniora.

Když ještě chvíli zůstaneme  
u Tomáše, jeho další účast je vzhledem  
k pracovním povinnostem v ohrožení. To 
sebou nese (zejména pro příští sezonu) 
značné riziko. Velkým otazníkem je i 
zranění Tomáše Hofmana, které by si 
v případě operativního zákroku mohlo 
vyžádat dlouhou pauzu. Nabízí se tedy 
otázka, zda nebude na pořadu dne 
mužstvo o jednoho až dva hráče doplnit?

Ono to není jen pracovní vytížení 
Tomáše Špačka a případná delší léčba  
u Tomáše Hofmana. Když k tomu připočtu 
případnou termínovou kolizi florbalu  
s fotbalem, chyběl by nám Petr Benák 
a Martin Štěnička. U Jiřího Košťála je 
zase možná absence v případě jeho účasti  
v extralize hokejbalu, u Honzy Volence 

při účasti v registrované soutěži florbalu. 
Těch hráčů nám tak může chybět podstatně 
více. Pevně však věřím, že tento nejhorší 
scénář nenastane. Teď je pro nás důležité 
soustředit se hlavně na čtvrtfinále ligy. Pro 
příští sezonu ale určitě musíme mužstvo 
doplnit, pokud máme mluvit o počtu, tak 
dva hráči by to byli minimálně.

V play-off narazíte na silný tým 
Kamikadze, s nimiž jste v sezoně 
odehráli dvě utkání a v obou případech 
odešli poražení (3:0 a 3:1). Soupeř má 
velkou kvalitu a právem patří ke špičce 
soutěže. Chce se říci, že favorit je daný. 
S jakým očekáváním tedy do čtvrtfinále 
půjdete?

Tým Kamikadze disponuje mladými 
hráči a velkou dravostí, je to velmi 
nepříjemný soupeř a řadí se mezi favority 
soutěže. Ale na prvních čtyřech místech 
jsou všechny týmy velmi kvalitní a je  
v podstatě jedno s kým se hraje čtvrtfinále. 
My do play-off jdeme s tím, že do toho 
musíme dát vše a můžeme překvapit. Je ale 
důležité, abychom byli v plné sestavě.

S chodem týmu a účasti v soutěži 
souvisí samozřejmě také určité výdaje 
(např. na startovné, pronájem haly  
v přípravných utkáních, atd.). Můžeš 
prozradit, kdo vás v tomto ohledu 
podporuje?

Čekal jsem tuto otázku, je na ni 
jednoduchá odpověď. Výdaje jsou vyšší, a 
tak nás velkým dílem podporuje zejména 
obec, za což ji patří velké díky. Dále je 
to ještě pár dárců, například p. Vladislav 
Urban, který nám letos pomohl získat nová 
klubová trička, za což i jemu děkujeme.

Během posledních let došlo  
v Černilově k výstavbě venkovního 
víceúčelového hřiště před školou, nyní 
se hlasitě hovoří o stavbě sportovní 
haly. Předpokládám, že florbalový klub 
tuto skutečnost vítá, je to tak?

Myslím, že se na novou tělocvičnu 
všichni těšíme a určitě nejsme sami.  
V Černilově je pro tento sport obrovský 
potenciál dětí. Bylo by super, kdyby se 
zde díky nové tělocvičně začalo s mládeží 
více pracovat. Marek Morávek

Černilovští florbalisté míří do play-off! Můžeme překvapit,  burcuje trenér Jaromír Pavel

Spolek Duhová hvězda v adventním čase
Letošní advent jsme zahájili tradičním 

společným vyráběním adventních věnců. U 
čaje, či kávy vznikala postupně krásná dílka, 
adventní věnce, ale i různé ozdobné věnce 
na vchodové dveře, či do bytu. O několik 
dní později naše šikovné malé juniorky 
potěšily svými hudebními dovednostmi a 
skvělým tanečním vystoupením důchodce 
na jejich předvánočním setkání. Do 
Smržova také zavítal Mikuláš s čerty a 
andělem, který za básničku, či písničku 
rozdával sladké balíčky. Čerti si s námi 
dokonce zatančili Ptačí tanec. Aby nám 
ten čas do Vánoc rychleji uběhl, sešli jsme 

se těsně před Štědrým dnem u kapličky, 
kde nám děti za doprovodu písní sehrály 
divadelní příběh o Ježíškovi a pastýřích. 
Setkání jsme zakončili společným zpěvem 
koled, hrou na rozličné ozvučné nástroje a 
prskáním megaprskavek.

LEDNOVÝ TURNAJ A KINO

Zima nám zatím příliš sněhu 
nenadělila, tak jsme se v našem spolku 
rozhodli, že v rámci akce „Vyžeň dítě od 
mobilu a počítače“ uspořádáme turnaj ve 
sportovních a deskových hrách zakončený 
promítáním filmu v hospodě U Koupaliště. 

Pro účastníky bylo připraveno mnoho 
stanovišť. Vyzkoušet si mohli ping-pong, 
stolní fotbal, šipky, dráhu s hokejkou, 
střely na branku, hlavolamy, balanční 
kostky,karty, pexeso, speciální kruhové 
puzzle, motorické hračky a další hry. Kdo 
statečně absolvoval všechna stanoviště, 
byl po zásluze odměněn (sladkostmi). 
Zlatým hřebem večera se stalo promítání 
filmu Angry birds ve filmu zpestřené 
křupáním spousty slaného popcornu.

Děkujeme personálu hospody  
U Koupaliště a všem, kteří se na akci 
podíleli. L. Pozdílková

Dvoreček Černilov
Rok s rokem se sešel a 

my maminky ve Dvorečku 
se připravujeme na další 
sezónu s dětmi. Program 
bude opravdu bohatý - čeká 

nás karneval na téma Království, který 
se bude konat 18.3. v místní sokolovně, 
potom taky Bazárek nebo třeba pálení 
čarodějnic. 

V minulém roce nás ve Dvorečku 
navštívil Mikuláš a Ježíšek. Mikuláš 
se svými pomocníky čertem a andělem 
donesli dětem hračky i něco na zub. Od 

Ježíška pak děti dostaly skákací hrad, 
se kterým si užívají spoustu legrace. Na 
posledním Dvorečku jsme my maminky 
dělaly zdravé pomazánky pro děti. A děti 
samotné si pak vyrobily zdravá lízátka  
z ovoce a kvalitní čokolády. V následujících 
pravidelných útercích se můžeme těšit na 
návštěvu solné jeskyně, pečení koláčků 
podle receptu paní Vlčkové a budeme se 
připravovat na karneval. A samozřejmě 
také nesmí chybět hraní si s dětmi, zpívání 
nebo třeba tancování. 

 Mc Dvoreček
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Ohlédnutí za uplynulým rokem 2017 v MS Háj Smržov
S příchodem nového roku nastal ten 

správný čas na rekapitulaci roku loňského 
a shrnutí činnosti našeho mysliveckého 
spolku. Rok 2017 jsme začali kulturně, 
a sice pořádáním dnes již tradičního 
mysliveckého plesu, který se konal v únoru 
ve smiřické Dvoraně. Tato akce sebou nese 
vždy kladné ohlasy z řad návštěvníků, 
a proto i v letech následujících chceme 
konání plesu zachovat. Samozřejmostí byla 
bohatá tombola a kvalitní hudba, o kterou 
se postarala skupina Labyrint.

S koncem zimy nastala chvíle pro 
začátek brigádnických prací. Jako první 
přišlo na řadu čištění příkopů od odpadu 
podél cesty vedoucí od Smiřic směrem 
k Libřicím a příkopů od „hrbatého 
mostku“ přes Hubíles do Smržova. Jelikož 
posbíraný odpad naplnil téměř celý 
přistavený kontejner, vyvstává myšlenka, 
zda jsme skutečně jako lidé pány tvorstva? 
Dnes jsou již v každé obci kontejnery na 
tříděný odpad či sběrné dvory, a proto je 
s podivem, že i přesto jsou někteří lidé 
schopni vyhodit do příkopu pytel plný 
plastových lahví, keramické záchodové 
mísy, umyvadla, či snad dokonce lednice!!! 
Další práce se týkaly převážně myslivecké 
činnosti, jako jsou opravy mysliveckých 
zařízení, odchovných zařízení, opravy 
oplocení mladých stromků „U kapličky“ a 
především odchov bažantů a kachen, což je 
vskutku časově a finančně náročné. Veškerá 
bažantí kuřata doslova vypiplává od mala 
náš člen pan Miroslav Veselý z Hubílesa a 
káčata rovněž náš člen pan Ivo Muller ze 
Smržova, kterým patří veliký dík. Z dalších 
členů, kteří se podílejí na následném 
odchovu v jednotlivých voliérách, patří 
poděkování našemu hospodáři Mílovi 
Pazderkovi, Filipu Hlouškovi, Zbyňku 
Prejsovi a mé osobě, Mariánu Zobinovi . 
Odchov bažantů i kachen je běh na dlouhou 
trať, jelikož jde o práci na skoro půl roku, 
kdy je třeba denně předkládat nasekanou 
trávu, případně pšenici či kukuřici a 
samozřejmě vodu. Odměnou je však chvíle, 
kdy po vypuštění do volnosti můžete slyšet 

bažantího kohouta jak „kodrcá“ nebo vidět 
jak „hřaduje“ na větvi stromu.

V létě jsme uspořádali další kulturní 
akce, a sice dva střelecké dny. Na první 
akci spojené s opékáním prasete si mohli 
zkusit střelbu i střelci nevlastnící zbrojní 
průkaz. K dispozici byly dvě vzduchovky 
a terče v podobě papírového srnce, prasete, 
lišky a běžících prasat, která se pohybovala 
pomocí řetězu a motorku. Na své si tak 
přišli hlavně děti s rodiči. Samozřejmostí 
byla střelba na asfaltové holuby brokovnicí, 
avšak jen pro majitele zbrojních průkazů. 
Druhá střelecká akce byla pouze pro členy 
našeho mysliveckého spolku a střílelo se 
již jen na asfaltové holuby. 

V průběhu podzimu a zimy přišel čas 
honů na drobnou zvěř. Čas, na který se těšil 
nejeden myslivec a nejeden myslivecký 
spolek. Náš spolek nebyl výjimkou a je 
již letitým pořadatelem těchto tradičních 
mysliveckých akcí, které rádi navštěvují 
i členové okolních mysliveckých spolků. 
Od září do prosince jsme uspořádali 
celkem 5 honů, kdy nám počasí převážně 
přálo, nálada byla vždy skvělá a muška ne 
vždy přesná .  Hon na drobnou zvěř je 
nejen o lovu, ale i o setkání kamarádů a 
přátel, kteří sdílejí své prožitky z končící 
lovecké sezony, ale i zcela obyčejné 

všední záležitosti. Na podzim jsme byli 
spolupořadateli významné kynologické 
akce pořádané Okresním mysliveckým 
spolkem Hradec Králové, a to Podzimních 
zkoušek ohařů a ostatních plemen. Jejich 
pořádání pro nás bylo ctí, a pokud by 
byla možnost do budoucna znovu pořádat 
zkoušky podobného typu, jistě bychom je 
s chutí přivítali.

Během celé zimy bylo zapotřebí 
zvěř pravidelně přikrmovat do zásypů a 
krmelců, což díky vyšší sněhové pokrývce 
nebo naopak blátivému terénu nebyl vždy 
snadný úkol. S pytlem krmení na zádech 
a několika stech metrech v nohou bylo 
vždy jisté, že bude člověk splavený jako 
myš . S pokračující zimou budeme zvěř 
samozřejmě přikrmovat i v letošním roce.

V průběhu loňského roku jsme dokončili 
projekt druhého biocentra v lokalitě na 
Bezděku, které je v plánu realizovat  
v letošním roce. Jde o vytvoření přirozených 
podmínek pro život naší především drobné 
zvěře, které tyto podmínky v podstatě zcela 
chybí a její stavy jsou skutečně tristní.  
Stávající biocentrum na Bezděku bude 
částečně odploceno a zvěř jej tak bude 
moct zcela využívat. 

Loňský rok, díky výše popsanému, 
hodnotíme jako povedený a doufáme, že 
i ten letošní bude minimálně stejně dobrý. 
Přejeme si, abychom úspěšně dokončili 
projekt biocentra, které si klademe 
společně s instalací pachových ohradníků 
podél nešťastné komunikace ze Smiřic 
na Libřice, kde dochází k velmi častému 
kontaktu vozidel se zvěří, za prvořadé 
úkoly.

Závěrem bych chtěl poděkovat 
Obecnímu úřadu ve Smržově za podporu 
našeho spolku. Věříme, že úspěšná 
spolupráce, které si nesmírně vážíme, bude 
i nadále pokračovat a my tak budeme moct 
reprezentovat nejen českou myslivost, ale i 
dobré jméno naši obce. Vám všem přejeme 
do nového roku mnoho spokojenosti, 
pohody a především pevné zdraví. České 
myslivosti zdar! Marián Zobina

MS Skalice
ples

V pátek 12. 1. 2018 se ve smiřické 
Dvoraně konal myslivecký ples spolku 
POLABÍ Skalice. Na hosty čekala bohatá 
zvěřinová tombola a skvělá kuchyně  
v podání týmu Radka Středy. Vyprodaný 
sál se dobře bavil za doprovodu kapely 
Svižná těla, která hrála pro plný parket až 
do třetí hodiny ranní. 

Děkujeme všem za opět vyprodaný sál 
a těšíme se na viděnou na plese v příštím 
roce, který se bude konat v pátek 11. 1. 
2019.

Závody

Poslední lednovou sobotu se konal na 
střelnici mysliveckého spolku POLABÍ 
Skalice tradiční závod v americkém trapu. 

Střílelo se 2 x 15 terčů. Za příjemného 
zimního počasí se soutěže účastnilo 
55 střelců z okolí. Nejlépe střílel pan 
Račák, který zvítězil s nástřelem 30 
terčů. Na prvních 25 závodníků čekaly 
zajímavé ceny. Všem, kteří darovali cenu, 
děkujeme! Další závody našeho spolku se 
konají poslední sobotu v květnu tj. 26. 5. 
2017. Jiří Havlas
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Důvtip Librantice
co všechno se stalo  od září  
do konce roku a pár dní poté

První akce po prázdninách byla návštěva 
našeho hlavního města. Opět za památkami 
a opět s našimi milými průvodkyněmi 
paní Naďou a paní Silvií. V  sobotu 16.9. 
v 8 hodin ráno jsme s děvčaty odjížděly 
do Prahy. Nálada byla výborná a jen jsme 
si přály, aby nám vydrželo pěkné  počasí. 
Program Nové a Staré Město. U stanice 
metra Florenc jsme se setkaly s paní 
Naďou a kráčely jsme ulicí Na Poříčí až  ke 
Slovanskému domu Na Příkopech. Ani si při 
běžné návštěvě Prahy člověk neuvědomí, 
kolik historicky zajímavých budov tam 
je. Pánskou pasáží jsme prošly na Ovocný 
trh na Novém Městě. Poslechly jsme si 
výklad o Stavovském divadle, míjely jsme  
Karolinum a Kamzíkovou ulicí jsme se 
vydaly ke kavárně U Rotlevů. Že v těchto 
místech, kousek od Staroměstského náměstí, 
najdeme tak zchátralý a vybydlený dům, 
nás hodně překvapilo. Milé překvapení  
bylo, že na nás U Rotlevů čekala paní 
Silvie, naše druhá průvodkyně. Po malém 
odpočinku se ujala  výkladu. Vedla nás 
uličkami na Staroměstské náměstí a odtud 
až k Anenskému klášteru. A opět spousta 
zajímavostí a památek. Stálo to opravdu za 
to. Bylo to opět nádherné, poučné, zajímavé 
a upřímné setkání. Oběma děvčatům jsme 
poděkovaly za krásný zážitek. Potom už to 
chtělo jen  sladkou tečku na závěr. Dobře a 
levně se najíst. Jsou mezi námi děvčata, která 
znají, kde se v centru Prahy najedí  dobře 
i důchodkyně z Librantic. A tak  jsme plné 
dojmů z vyprávění pospíchaly do restaurace 
Česká kuchyně  v Havelské ulici, naplnit  
naše hladové žaludky. Najedly jsme se dobře 
a vypadalo to, že se všechny spokojeně 
vracíme na Florenc za panem řidičem. Ten 
nám určitě neměl za zlé, že jsme  odjezd  
z Prahy o hodinu posunuly.

Organizovat jakoukoliv akci, to obnáší 
dost času a přináší starost, aby všechno 
klaplo. Z mého pohledu takovou akci 
organizovat za tu starost stálo.. Vždyť jinak 
nám nestálo v cestě nic, kromě jednoho 
patníku a jednoho kandelábru na chodníku 
u divadla Ungeld. Prý to dost zadunělo... Ale 
o život mi  nešlo a tak jsme se tomu všechny 
upřímně zasmály. Já ještě  večer před 
usnutím a myslím si, že když si  maminka 
paní Šmatolánové představí, jak elegantně 
se minula s patníkem, tak také. :-)  :-)  :-)   
Na všem by člověk měl hledat to lepší. A 
tak,  i když na čele vyrostla modřina a boule,  
srážka s kandelábrem tak nebolí, jako srážka 
s ......! A nejlepší  lék na takové  srážky?  No 
přece :-) ÚSMĚV!!!

Nestojí nic a přináší mnoho. Obohacuje 

toho, kdo ho dostává, aniž by ochuzoval toho, 
kdo ho rozdává. A  my jsme s Důvtipem a s 
úsměvem na tváři 11.10. odjížděly na další 
výlet za památkami. Tentokrát do Broumova 
na prohlídku kláštera, potom do Olivětína na 
prohlídku pivovaru, cestou domů zastávka 
na rozhledně Signál a v malé soukromé 
jezdecké stáji  paní Lucie Hlavaté. Prohlídka 
kláštera trvala asi hodinu. Nelze jinak, než 
doporučit. A pivovar? Kde se pivo vaří, tam 
se dobře daří. A nám se dařilo. Viděly jsme 
prostory, kam se běžně člověk nedostane a 
vyslechly jsme zajímavý a podrobný výklad, 
co všechno předchází  tomu, než nám pan 
hostinský dá na stůl pivo s pořádnou čepicí 
pěny. Muzeum je prý chloubou pana majitele 
a vůbec se není čemu divit. Vše zřízené 
na vlastní náklady. V ložnici krásná postel 
a skříň. (Takovou už doma nenaleznete) 
Stolek s umyvadlem a džbánem na vodu, 
vysavač, který snad každému připomene  
jméno Ota Pavel a film Smrt krásných 
srnců. Na závěr byla ochutnávka piva a kdo 
chtěl, mohl si pivo koupit i domů. Přestože 
to ráno vypadalo na déšť, vysvitlo nám i 
sluníčko a mohly jsme pokračovat v našem 
plánu. Dřevěná rozhledna Signál se nachází 
na vyvýšenině Signál u obce Slavíkov.  Za 
příznivého počasí je krásný výhled na 
Broumovské stěny, Polsko i Krkonoše. 
A i když nebylo až tak jasno, stálo za to 
vyběhnout 125 schodů  a z výšky 25 m se 
rozhlédnou do okolí. A z rozhledny to bylo 
jen několik desítek metrů do stáje paní Lucie 
Hlavaté. Ta nás už očekávala.Bylo sice 
ten den hezky, ale díky deštivému počasí  
v minulých dnech se dalo dojít k výběhům 
koní jen v holinách. A tak nás paní Hlavatá 
provedla  alespoň stájí. I tak jsme viděly 
jejich koně a malé poníky a hlavně to, kolik 
péče a práce to vyžaduje. Poslední zastávka 
byla na jídlo v Klenech v restauraci Motel 

Edison. Dobrá večeře přijde vždy vhod. A 
závěr? Je jasný. Výlet se vydařil. 

A  jen krátká zmínka o tom, jak  dopadlo  
naše pěvecké posvícenské vystoupení 
v hospůdce. Podle úsměvu a potlesku 
obecenstva...velice dobře :-)  Rozloučení 
se starým rokem bylo netradiční. I  když  
zvesela, tak s trochou nostalgie při 
vzpomínce na rok minulý. Prostě zase  
o rok starší. Nové bylo naše vystoupení  
u rozsvícení stromečku s pásmem vánočních 
básniček a písniček. Zazvonil zvonec a byl 
konec.Ale konec to samozřejmě nebyl a 
ani není. Nový rok jsme zahájily setkáním 
důchodců žijících v Libranticích. Vyzvala 

nás paní starostka Alena Hladíková a 
my jsme se toho úkolu rády ujaly. 1. 
NOVOROČNÍ  SETKÁNÍ  s programem 
"Důchodci sami sobě aneb Zlaté střevíčky  
v důchodu"  Nervozita byla na místě,protože 
účast k našemu milému překvapení,byla 
velká. Zpívání, vyprávění vtipů a scénka, jak 
babička učila tančit  charleston, obohatilo 
vystoupení děvčat z taneční skupiny Creato 
z Černilova. A tou pomyslnou třešničkou 
na dortu nebyl nikdo jiný, než naše hudební 
skupina LIBRABANDA. Ta nás rozproudila 
nejen ke zpěvu, ale i k tanci. Vydaná energie 
se musí co nejdříve doplnit. Pan hostinský 
moc dobře věděl, že takové uzené nebo 
plněné knedlíky s cibulkou, bude to pravé. 
A bylo. A domácí koláče od Pavlíny???? 
Prostě není co dodat. Proto jen jedno. Ten 
den neděle byla a za rok snad bude zas.

Věra Koutníková
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9. ledna 2018/ Kostelecké Horky - 
Spolu s vámi už druhým rokem diskutujeme 
o kvalitě vzdělávání v našem regionu. 
Děkujeme Vám - Místní akční plán 
vzdělávání pro Kostelecko, Třebechovicko 
a Černilovsko.

Co se nám za tu dobu společně s vámi 
podařilo? Otevřeli jsme debatu v území 
a posbírali spoustu zajímavých námětů 
od vás, rodičů, učitelů, starostů, ředitelů, 
odborníků i dětí. Dozvěděli jsme se, 
co by se dalo dělat pro zlepšení úrovně 
vzdělávání. Sebrané náměty a potřeby jsme 
začali realizovat a v plné šíři je rozvineme  
v následujících čtyřech letech v navazujícím 
projektu s podporou EU a MŠMT.  

Také jsme na pravidelných setkáních 
ředitelů propojili školy, a školy se starosty. 
Zvláště důležité to bylo v obcích, kde 
komunikace mezi úřadem a školou  
v poslední době chyběla. O aktuálních 
palčivých tématech, která hýbají českým 
školstvím, se hovořilo u kulatých stolů 
učitelů s odborníky na inkluzi, se zástupci 
orgánů sociálně-právní ochrany dětí a 
České školní inspekce. 

Výhodou bylo i to, že vzdělávací 
semináře, šité na míru pracovníkům ve 
vzdělávání, se konaly v místě nebo poblíž 
jejich pracovního působiště. Konference 

Cesta ke škole 21. století v Novém zámku 
v Kostelci nad Orlicí pak dala školám 
příležitost ukázat veřejnosti, v čem jsou 
dobré a čím se odlišují a znovu vnesla do 
území témata, o kterých je dobré se bavit. 

 „Pro nás byly aktivity MAPu  zdrojem 
poznání, sdílení zkušeností a dalšího 
vzdělávání. Na základě spolupráce  v rámci 
MAP vzniklo v naší škole mnoho nových 
aktivit, nápadů a plánů. Projekty jsou šité 
na míru  potřebám škol, a pomáhají řešit 
jejich problémy,“ řekla Jitka Kadrmasová 
z Církevní základní školy v Borohrádku. 
Veronika Špačková z Kostelce, zástupkyně 
rodičů v pracovní skupině, ocenila otevřené 
diskuze s odborníky a rodiči na palčivá 
témata. 

A Jana Zaňková z Týniště dodala: 

„Díky MAP jsem se blíže poznala se 
zástupci institucí, které se týkají mých 
dětí a mohla s nimi promluvit jako s lidmi 
a ne formálně jako se zástupci instituce. 
Pomohlo mi to pochopit jejich motivaci a 
záměry v situacích, kdy jsem nerozuměla 
jejich jednání. Zároveň jsem si ujasnila, že 
není v jejich moci změna, kterou bych si 
ve školství přála a rozhodla jsem se jednat 
sama. Na jednání pracovní skupiny jsem 
se seznámila s jednou kolegyní, se kterou 
jsme vytvořily projekt (technologického 
klubu), který by mohl té mnou požadované 
změně napomoci.“

Další informace k místnímu akčnímu 
plánu MAS NAD ORLICÍ najdete na 
http://map.nadorlici.cz/kostelecko/ 

 Jana Fajfrová

Naše škola, to je škola!

Ve stručném souhrnu vám na tomto místě přinášíme výsledky lednových prezidentských voleb v obcích našeho mikroregionu.  
Z přehledu je patrné, že volební účast byla vyšší než celorepublikový průměr (zobrazena kurzívou).
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Topolánek Mirek 4,37 % 4,23 % 6,66 % 6,38 % 2,78 % 5,71 % 2,23 % 4,01 % 2,90 % 4,04 % 4,30 %

Horáček Michal 8,21 % 11,01 % 9,52 % 10,63 % 11,76 % 7,42 % 9,58 % 7,29 % 11,61 % 9,13 % 9,18 %

Fischer Pavel 15,65 % 10,16 % 7,61 % 9,57 % 14,86 % 8,57 % 6,70 % 10,58 % 9,12 % 12,49 % 10,23 %

Hynek Jiří 2,76 % 2,54 % 3,80 % 3,19 % 2,47 % 1,71 % 0,63 % 2,91 % 2,90 % 2,51 % 1,23 %

Hannig Petr 0,84 % 0,84 % 1,90 % 0,00 % 0,61 % 0,57 % 0,31 % 0,00 % 0,82 % 0,68 % 0,56 %

Kulhánek Vratislav 0,23 % 0,00 % 0,95 % 0,00 % 0,61 % 0,57 % 0,63 % 0,36 % 0,82 % 0,41 % 0,47 %

Zeman Miloš 31,77 % 30,50 % 38,09 % 26,59 % 28,79 % 26,85 % 39,29 % 35,76 % 36,92 % 32,76 % 38,56 %

Hilšer Marek 8,90 % 8,47 % 5,71 % 11,70 % 8,04 % 15,42 % 7,66 % 10,21 % 11,20 % 9,33 % 8,83 %

Drahoš Jiří 27,24 % 32,20 % 25,71 % 31,91 % 30,03 % 33,14 % 32,90 % 28,83 % 23,65 % 28,65 % 26,60 %

2. kolo 73,89 % 68 % 72,05 % 76,98 % 76,44 % 75,97 % 69,34 % 75,25 % 72,64 % 73,4 % 66,6 %

Zeman Miloš 45,91 % 41,17 % 63,79 % 36,45 % 37,16 % 41,47 % 51,52 % 46,95 % 58,57 % 46,59 % 51,36 %

Drahoš Jiří 54,08 % 58,82 % 36,20 % 63,54 % 62,83 % 58,52 % 48,47 % 53,04 % 41,42 % 53,41 % 48,63 %

Prezidentské volby v mikroregionu
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 „Bolí Vás záda, krční nebo bederní páteř? Máte špatné držení těla, zkrácené svaly, 
ochablé svalstvo? Potřebujete zpevnit a posílit některé nebo všechny svalové 
skupiny? Chcete zlepšit náladu, zbavit se stresu a naučit se správně dýchat? 

Rezervace: sarka@cvicmezdrave.cz, Mobil: 603 227 130

Více informací najdete na: www.cvicmezdrave.cz

YOGA – PILATES – FITNESS 

SOBOTNÍ YOGOVÉ TÉMA
Srdečně Vás VŠECHNY zveme (cvičící i necvičící) na nepravidelné sobotní lekce yogy.

Více informací a podrobnosti o sobotních yogových tématech najdete na našich stránkách : 

Rezervace lekcí:  sarka@cvicmezdrave.cz, Mobil: 603 227 130 Těšíme se na Vás! 

„Pojďme se hýbat bez ohledu na věk, hmotnost a 
pohlaví, ať naše tělo a mysl správně fungují! Šárka a 

Aneta

03.03.2018 - Yoga pro zdravá záda

17.03.2018 - Yoga a jaro

31.03.2018 - Bojovníci, stabilita, pohodlí a řízení toku energie v bojovníkovi (sthira, sukham, pránájáma)

14.04.2018 - Yogové sobotní ráno s bolstery

28.04.2018 - Párová Yoga s konečnou masáží těla (oblečeného) - :0))

12.05.2018 - Pozdrav měsíci

26.05.2018 - Vinyasa Yoga

09.06.2018 - Yogové sobotní ráno na posílení středu

23.06.2018 - Nácvik stoje na hlavě se speciální židličkou

Wellness pobyt 2018

Dále Vás zveme (již 4tým rokem) na příjemný, pohodový, cvičící 
a zároveň odpočinkový jarní víkend s pobytem.

Termín: 18. – 20.5.2018 (pátek až neděle)

Místo pobytu: Hotel Aurum*** - Černý Důl a v Depandance Jama.

Program: Zdravotní cvičení, Yoga, Pilates, Pomůcky, Kruhový 
trénink a vždy něco navíc...

Cena pobytu:

Hotel Aurum: 2.290,- Kč za celý víkend

Depandance Jama: 1.990,- za celý víkend

Těší se na Vás lektorky: Renata Beková, Natálie Pavlasová, Marika Beková, Katka Fanderliková, Vlasta Šolcová, 
Aneta Kahlová, Lucie Pacovská a Šárka Riebel

pro muže i ženy

www.cvicmezdrave.cz
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Z historie SK Slávie Libřice - pokračování
Dorostenci: Smiřice – Slávie 2:1, Slávie 

– Předměřice 2:4, Praskačka – Slávie 0:2 
(obě branky Budinský ml.), Lhota p. Libčany 
– Slávie 2:2, Dobřenice – Slávie 4:0, Slávie – 
Třebeš 4:3. Sestava: Patasi – Herzok, Pavlát, 
Janáček, Sardel – Blažek, Kunt, Jedinák – 
Hušek, Budinský, Hrubý P. V sedmičlenné 
tabulce skončil dorost na pátém místě s osmi 
body.

Účast mužů na tradičním turnaji  
v Kocbeři dne 2. července, Slávie – Černilov 
1:1, prohra s Jiskrou Kocbeře 1:2 a vysoké 
vítězství nad Malými Svatoňovicemi 9:0! 
Jak zaznamenává kronikář, šlo o neobvyklý 
výkon mužstva v čele s gólmanem 
Závadským! 6. srpna přijela Jiskra Kocbeře 
k nám a prohrála 7:1! 

1983-84

Nový ročník soutěží 1983-84 začal 20. 
srpna. Dorost prohrává doma s Dobřenicemi 
1:2, muži v Předměřicích s JZD 6:2. Dorost 
doma s Třebší 7:2 vítězí, muži prohrávají  
s Jeníkovicemi 2:4, v Roudnici remizují 
0:0, doma s Černilovem prohra 1:2, remíza  
s „béčkem“ Libčan 3:3, remíza se Smiřickým 
„béčkem“ 1:1, prohra na Čechii HK 1:3,  
v Třebši debakl 0:6 a další porážka ve Lhotě 
p. Libčany 1:2. Hrací systém v tomto ročníku 
byl – dvě dvanáctičlenné skupiny okresního 
přeboru a dvě skupiny okresní soutěže, 
takže muži hráli OS a po podzimu skončili 
na posledním, desátém místě se třemi body, 
Černilov na 1. místě s patnácti body. 

Další zápasy dorostu: výhra nad 
Praskačkou 4:0 (Hrubý 3, Jedinák), remíza 
ve Smiřicích 1:1 (Budinský), prohra na 
Slávii HK 0:5 a další ve Lhotě p. Libčany 
0:2. Tabulka po podzimu – 1. Dobřenice, 
3. Libřice, 8. Třebeš. V tomto roce nejvíce 
zápasů odehrál Jaroslav Rulf (30), 11 branek 
ve dvaceti zápasech dal Mirek Formánek. 
Dorost: Hrubý P. 10 zápasů – 8 gólů, Hušek 
R. 14 – 7, Budinský J. 15- 6. Brigádnické 
hodiny na stavbě kabin: nejvíce J. Kalenda 
147, J. Dušek 87, Jos. Vyhlíd 82, ing.  
V. Svoboda 70.

Zajímavé zápasy v roce 1984

17. březen přátelsky dorost Slávie – st. 
žáci Jaroměře 5:1, muži se stejným soupeřem 
prohrávají 0:4, za týden pak porážejí Jiskru 
Kocbeře 8:1. Dále mistráky mužů: Slávie – 
JZD Předměřice 0:3, Jeníkovice – Slávie 4:0, 
Slávie – Roudnice 4:3, Černilov – Slávie 1:3, 
remíza s Libčany B 2:2, prohra ve Smiřicích 
1:3, výhra nad Čechií HK 5:0, doma s Třebší 
0:1 a na závěr vítězství ve Lhotě p. Libčany 
3:2. Konečná tabulka OS sk. A: 1. Třebeš,  
2. Černilov, 8. Libřice, 10. Roudnice. 

Dorost: se Smiřicemi 2:2, prohra na 

Rok 1983 

26. února se konala výroční členská 
schůze Slávie Družstevník Libřice. Jednání 
zahájil předseda J. Kalenda. Účastníky 
jednání byli i hosté: KSČ – s. ing. Šafránek., 
OV ČSTV – s. Erben, MNV Černilov –  
p. Cejnar a Hojný, Dohlížecí výbor – paní 
Veselková, ČSŽ – paní Hejcmanová M., 
ČK – paní Kalendová. Zprávu o činnosti za  
r. 1982 přednesl J. Jedinák.

Do výboru na další období byli zvoleni: 
J. Kalenda, J. Jedinák, J. Pavlát, J. Budinský, 
M. Drobný, Jar. Rulf, Z. Uher, M. Formánek, 
J. Vyhlíd, Z. Jedinák, J. Dušek.

19. března přátelák s Černilovem – prohra 
1:2, o týden později v Roudnici 0:3, pak 
doma se Sok. Stěžery prohra 2:4 a 17. dubna 

prohra s tradičním rivalem v Černilově 1:2! 
Tehdejší sestava: Závadský – Kovačevitý, 
Samek, Stojka, Fajčík – Uher, Formánek, 
Malík – Jos. Komínek, Král, Konečný – Jiří 
Komínek. Gól dal Král. Trenér – J. Jedinák. 

Další zápasy mužů: Slávice – Hořiněves 
1:2, Nový HK B – Slávie 2:0, Třebeš – 
Slávie 3:0, ve Lhotě p. Libčany další prohra 
3:1, první bod ve Smiřicích za remízu 2:2  
s tamním „béčkem“ a konečně výhra doma 
nad JZD Předměřice 4:2, když naše góly dali 
F. Stojka 2, M. Formánek a Jiří Komínek. 
Dále v Libčanech s „béčkem“ 0:0, prohra 
doma s Probluzí 0:3, remíza v Kuklenách 
1:1. Konečná tabulka III. třídy – 1. Nový HK 
B 44 bodů, 7. Černilov 26 bodů, 10. Libřice 
19 bodů, 14. Roudnice 17. bodů.
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Jarní bazárek

Pravidla fungování bazárku: 
Věci si, prosíme, označte cenou, za kterou je chcete prodat. 
Max. počet věcí prodávaných 1 osobou je 50 ks.
25% z ceny je určeno na náklady spojené s Bazárkem a akce pro veřejnost, 
které organizuje Klub maminek Dvoreček. 
Neprodané, včas nevyzvednuté věci budou předány charitativním organizacím.

Bližší informace: dvorecekcernilov@seznam.cz nebo tel.: 
603 789 513

www.kmdvorecek.webnode.cz

5. – 6. 4. 2018
Kulturní a spolkový dům 

Černilov

 dětského jarního a letního oblečení a obuvi, potřeb pro děti a miminka           
(autosedačky, kočárky, nosítka, houpačky…)

 hraček, her, knížek, CD, DVD pro děti,
 sportovního vybavení (kola, koloběžky, 

tříkolky, odstrkovadla, kolečkové
 brusle, helmy, chrániče, pomůcky na

plavání 
 dalších drobností, které již nepotřebujete, 

ale někomu by mohly udělat radost…

Příjem:   čtvrtek 5.4. 17–20 hod.
Prodej: pátek   6.4. 15–19 hod.
Finanční vyrovnání a výdej neprodaných věcí: 
pondělí 9.4. 16–18 hod. nebo dle dohody

Slávii HK 5:1, výhra doma nad Lhotou p. 
Libčany 7:1. V konečné tabulce OS sk. A 
skončil dorost na 3. místě. 30. června turnaj 
v Kocbeři: Slávie – Kocbeře 3:1, Černilov – 
Kuks 1:0, Umístění: 1. Slávie, 2. Černilov,  
3. Kocbeře, 4. Kuks.

1984-85

Pro sezonu 1984-85 byl místo dorostu 
zřízen oddíl starších žáků, který povede J. Ka- 
lenda. Pro pamětníky jmenný seznam: Dugas 
M., Forst J., Honsnejman J., Hejcman J., 
Kvíčera Vl., Ličman P., Moravec J., Smitka 
J., Štrajt J., Formánek M., Gajdoš A., Gajdoš 
M., Křeček J., Panenka Z., Moravec R., 
Slánský M., Vernar V., Konečný M.

První prověrka možností žákovského 
družstva se odehrála na TIBĚ Josefov  
s krutou porážkou 0:15! 2. září první 
mistrák ve Stěžerách a remíza 3:3! Další 
zápasy: prohra s Předměřicemi 2:4, s Loko 
HK 1:2, vítězství doma nad Černilovem 
5:1! Černilovská sestava: Vír R. – Černý 
Vl., Svíčka R., Bečka J., Snel J., Hušek P., 
Oret R., Veselý K., Rychetský J., Brom J., 
Voborník V. Dále remíza v Probluzi 2:2, 
Slávie – Libčany 3:0 kont. – hosté nepřijeli, 
výhra nad Lhotou p. Libčany 1:0, dvě prohry 
za sebou: v Malšově Lhotě 1:2, v Dohalicích 
2:4. V desetičlenné skupině okresní soutěže 
sk. A jsou žáci na 7. místě před Černilovem. 
Nejlepší kanonýr je R. Moravec – 12 gólů.

Muži mistrovsky: Kratonohy – Slávie 3:1, 
Slávie - Nový HK B 1:6, Slávie – Smiřice 
4:0, JZD Předměřice – Slávie 3:0, Slávie – 
Třebeš B 2:2, Čechie HK – Slávie 0:2 (Král, 
Budinský ml.), Slávie – Jeníkovice 2:2. 
Tabulka okresní soutěže sk. A: 1. místo Kra-
tonohy, 5. Černilov, 9. Slávie, 11. Čechie HK. 

Víkend na horách ve dnech 14.-16. 
prosince – žákovské družstvo plus další 
děti, celkem 21 a pět dospělých, opět 
na černilovské chatě. Kuchař J. Jedinák  
s kolektivem: M. Drobným, J. Kalendou, 
I. Kovačevitým a J. Duškem. V pátek 
večer nabídli dětem gulášovou polévku 
s pečivem. Sobota ráno – pomazánka  
s pečivem, k obědu hovězí polévka a chlupaté 
knedlíky s uzeným, k večeři teplou uzeninu 
a pečivo. V neděli ráno opět pomazánka, 
pečivo, čaj. K závěrečnému obědu hrachová 
polévka, sekaná s bramborovou kaší. Poté 
bylo provedeno vyhodnocení lyžařských 
dovedností. Nejlepších pět: 1. Toník Gajdoš, 
2. Jirka Křeček, 3. Jirka Honsnejman, 4. 
Vláďa Kvíčera, 5. Honzík Smitka. Pobyt na 
zdravém vzduchu se dětem líbil! V tomto 
roce bylo na výstavbě kabin odpracováno 
2.400 hodin.

pokračování příště
Josef Jedinák, kronikář Slávie Libřice
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Přijďte na 

DĚTSKÝ 
KRÁLOVSKÝ 
KARNEVAL

v neděli 18. března 2018 od 15 hodin  
do černilovské Sokolovny! 

 
soutěže - vystoupení dětí z Veselé rytmiky - občerstvení  

 

Kostýmy vítány! 
 

    Rodinné vstupné 50,- Kč  
    Jednotlivé vstupné 30,- Kč 

 

Masarykova jubilejní základní škola, Černilov Vás 
srdečně zve na 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota 17. 3. 2018 od 10 do 12 hodin 
Připravujeme pro vás: 

 10:00 – 10:15 pěvecké vystoupení školního sboru 
 10:15 – 12:00 tvořivé dílny pro děti a rodiče, zároveň bude 

probíhat prohlídka prostorů základní školy 
 12:00 oběd ve školní jídelně 

Menu:  
 polévka hovězí s játrovou rýží a nudlemi 
 rumpsteak s pepřovou omáčkou, zelené fazolky, opečené 

brambory.  
 Cena: dospělý 95 Kč, dítě 45 Kč 

 
V případě zájmu si oběd zamluvte do 9. 3. osobně v kanceláři 
školy nebo elektronicky na adrese:  kancelar@zscernilov.cz  

Pondělí 19. 3. 2018 od 9 do 14 hodin 
V tento den se můžete seznámit s běžnou školní atmosférou.    
 

                                       Těšíme se na Vás! 

Masarykova jubilejní ZŠ a MŠ, Černilov pořádá

pátek 13. 4. 2018 od 13:30 do 17 hodin 
sobota 14. 4. 2018 od 9 do 11 hodin 

Rodiče s sebou přinesou : 
 vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu

vzdělávání
 dotazník (možno vyzvednout v MŠ nebo stáhnout 

na www.zscernilov.cz) 
 rodný list dítěte
 zdravotní průkaz dítěte

SBOR DOBROVOLNÝCH 
HASIČŮ V LIBŘICÍCH

SPOLU S OBECNÍM ÚŘADEM POŘÁDÁ 9. ČERVNA 2018
140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU, SRAZ RODÁKŮ A PŘÁTEL OBCE 
  

• Zahájení programu v 930
• Položení věnce k pomníku padlých
• Okrsková soutěž v požárním sportu
• Výstava kronik
• Výstava historické techniky (možné ukázky)
• K večerní zábavě zahraje DJ Pavel Ferbas
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STŘÍPKY Z LIBRANTIC

Masarykova jubilejní ZŠ a MŠ, Černilov pořádá

pátek 13. 4. 2018 od 13:30 do 17 hodin 
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 vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu
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SBOR DOBROVOLNÝCH 
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SPOLU S OBECNÍM ÚŘADEM POŘÁDÁ 9. ČERVNA 2018
140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU, SRAZ RODÁKŮ A PŘÁTEL OBCE 
  

• Zahájení programu v 930
• Položení věnce k pomníku padlých
• Okrsková soutěž v požárním sportu
• Výstava kronik
• Výstava historické techniky (možné ukázky)
• K večerní zábavě zahraje DJ Pavel Ferbas



MIKULÁŠ VE VÝRAVĚ

TŘI KRÁLOVÉ V ČERNILOVĚ

PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA

PLES ULITA ČERNILOV

TŘI KRÁLOVÉ V ÚJEZDĚ


