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fotostřípky2

FOtOSOutěž BARVy PříRODy
Autoři (zleva): Tomáš Lelek, Lucie Dohodilová, Lucie Konečná

KARneVAL tJ LiBRAntice

MŠ LiBRAntice

ZPíVání POD ROZHLeDnOu



 
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

Je to vždy takové netradiční číslo 
Zpravodaje - první vydání nového 
roku. Většinou vybízí k bilancování, 
k hodnocení toho, co se v minulém 
roce povedlo a nepovedlo, jak si 
vedly spolky, jaké kulturní akce se 
v našich obcích konaly. Únorové 
vydání nás také pravidelně vracívá 
do minulosti. Zatímco venku se často 
již objevuje předjaří, Zpravodaj ještě 
přináší texty z akcí, které se v našich 
obcích odehrály před Vánoci, v době 
adventu. Pro mne je to vždy takový 
netradiční pocit, jako bychom minule 
něco opomněli zařadit a nyní se to 
snažíme dohnat. Kvůli tříměsíční 
„vánoční“ přestávce (ostatní čísla 
kromě letních prázdnin vycházejí 
po dvou měsících) se tak vedle sebe 
dostávají zprávy z mikulášských 
besídek, vánočních koncertů, 
lyžařských zájezdů i karnevalů. 
Je to snad i tím, že advent, Vánoce 
a zima patří k obdobím, kdy se 
koná snad nejvíce akcí v roce. Je 
brzy tma, což přímo vybízí k tomu, 
využít podvečerní či večerní čas ke 
společenské události. I proto je toto 
vydání tlustší než obvykle, a to se do 
něj řada fotografií vůbec nevešla.

S novým rokem se ve Zpravodaji 
objevují i noví autoři. Jsme za ně 
rádi, stejně tak za všechny, kteří už 
do Zpravodaje přispívají delší dobu. 
Někteří z nich se tentokrát opravdu 

rozepsali, a tak na následujících 
stranách můžete sledovat podrobné 
dění třeba v Libranticích, Újezdě 
nebo Lejšovce. Ač jsou poslední 
dvě jmenované vísky menšími 
co do počtu obyvatel, v množství 
akcí za ostatními obcemi našeho 
mikroregionu nijak nezaostávají. Je 
to vidět právě ve Zpravodaji, kde 
se dokonce zprávy z několika akcí 
dublují. Tak třeba o silvestrovském 
turnaji v Újezdě referují hned dva 
autoři, podobně o koncertu Boni 
Pueri v Libranticích.

A když už jsem na začátku zmínil, 
že únorové vydání Zpravodaje je 
poněkud netradiční, musím ještě 
doplnit pár slov k titulní straně. 
Vybírali jsme z řady fotografií, 
nejen z akcí, ale také ze školní 
fotosoutěže. Nakonec nás však 
upoutal snímek mladého mushera ze 
Smržova. Loni zaznamenal několik 
závodních úspěchů. Na snímku Pavla 
Slezáka (původem z Jaroměře) je na 
Mistrovství Evropy v Abertamech, 
kde dojel ve své kategorii druhý. 
Potkat ho však můžete i u nás, 
trénuje na polních cestách mezi 
našimi obcemi. Jeho snímek je tak s 
nadsázkou propojením vesnic našeho 
mikroregionu.

Teď už vám ale přeji, ať toto 
informacemi nabité číslo užijete. 
Příjemné čtení.

Tomáš Hejtmánek

eDitORiAL

Redakční rada:

P. Kavalír, Vl. Prokeš, L. Součková, 
Mgr. J. Hofmanová, T. Hejtmánek

Redakční rada neodpovídá za stylizaci 
příspěvků a případné tiskové chyby.

 Uzávěrka příštího čísla: 10. 4. 2019.

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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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,
rád bych vás dnes 

seznámil s rozpočtem 
na letošní rok 2019, který 
byl přijat po uzávěrce 

minulého čísla, s příjmy 49,37 a výdaji 
59,97 mil. Kč. Schodek 10,6 mil. Kč si 
můžeme dovolit, protože máme ušetřeno 
z minulých let a budeme se pokoušet získat 
několik dotací, proto schodek na konci 
roku může být nižší. Zmíním se především 
o investičních akcích.  Centrum Bukoviny 
bude zkrášleno za cca 4,5 mil. Kč, z toho 
již máme na účtu krajskou  dotaci 1,5 
mil. Kč a byl také vybrán zhotovitel pan 
Pavel Kašpar a akce by měla být hotova 
do pololetí. Také v Újezdu máme v plánu 
provést „Dopravní opatření“ na průtahu 
při silnici III/3086, nákladem 3,5 mil. 
Kč. Z toho by mohla být dotace 1,2 mil. 
Kč. Jedná se o chodníky, vjezdy, úpravu 
křižovatky a místo pro přecházení. Stav 
je takový, že bylo zahájeno stavební 
řízení a jednáme s Údržbou silnic KHK 
a Královéhradeckým krajem, aby naše 
akce byla koordinována s pokračováním 
plánované rekonstrukce krajské 
komunikace (zatím ji v plánu nemají). 

Další významnou stavbou je výstavba 
Technické infrastruktury U Říhů za 8,3 
mil. Kč, kde je investorem obec, ale 
na nákladech stavby se podílejí všichni 
vlastníci stavebních pozemků. Také tato 
stavba je ve fázi stavebního řízení. V plánu 
je i 5 mil. Kč na rekonstrukci „Vančáku“, 
tam již stavební povolení existuje, ještě 
čekáme na vhodný dotační program. 
Další velkou stavební akcí je rekonstrukce 
interiérů obřadní síně včetně kompletní 

výměny stropu. Rozpočtové náklady 
jsou 8,5 mil. Kč, stavební povolení je 
před vydáním a také na tuto stavbu 
podáme do konce února žádost o dotaci. 
Ve sportovním areálu plánujeme výstavbu 
automatických závlah, abychom pošetřili 
vodu i obsluhu, zde počítáme s náklady 
do 500 tis. Kč. Hasiči se v letošním roce 
dočkají rychlého zásahového vozidla, 
od kraje jsme obdrželi 850 tis. Kč, celková 
vysoutěžená cena je 1,997 mil. Kč a 
dodavatelem je THT Polička. V plánu jsou 
i finance na pokračování oprav místních 
komunikací ve výši 1 mil. Kč.

Bohužel mám také nepříznivou 
zprávu k projektu „Zahradní kompostéry 
pro občany Mikroregionu Černilovsko“.  
V systému aplikace MS2014+ se objevilo, 
že projekt nevyhověl kontrole přijatelnosti 
s velmi stručným odůvodněním 
„maximální roční kapacita kompostérů 
větší než 0,6 t na 1m3 kompostéru.“ 
Aktuálně se pokoušíme zjistit bližší 
vysvětlení či doporučení, jak dál 
postupovat, respektive jak upravit žádost, 
aby o kompostéry bylo možné požádat 
v další výzvě a projekt měl vyšší šanci 
na získání podpory. S limitem pro objem 
kompostérů se při zpracování žádosti 
pracovalo, a i proto bylo požádáno o 
všechny kompostéry o objemu 1 000 l. Až 
zjistíme více (možná až po osobní návštěvě 
SFŽP), tak se pokusíme navrhnout nějaká 
kompromisní řešení a podat žádost znovu. 
Úprava se může týkat počtu kompostérů, 
jejich objemu nebo produkovaného 
množství bioodpadu (výpočtu množství, 
předložení dokladů,…).

Ing. Stanislav Javůrek, starosta

OÚ Černilov

Zprávy z radnic4

Výročí v Černilově
Svá výročí oslavili
Petr Lukášek, Jiří Cucla, Josef 
Zahradník, Marie Kamenická, Alena 
Sováková, Anna Kerhartová, Viliam 
Vágner, Zdeňka Dostálová, Marie 
Dušková, Václav Nejman, Ester 
Bauerová, Josef Cholasta, Mirosalv 
Holeček, Libuše Kafková, Věra 
Eliášová a Zdenka Vlčková

nové sportoviště - hřiště  
s umělým trávníkem

Ve sportovním areálu v Černilově bylo 
vybudováno fotbalové hřiště s umělým 
trávníkem, rozměr hrací plochy je cca 60 x 
40 m. Rezervace je možná u Petra Benáka 
na telefonu 736 746 663, nebo e-mailem 
fkcernilov@seznam.cz.

Za provoz a obsazenost hřiště s umělým 
povrchem odpovídá pan Petr Benák 
(člen výboru FK Černilov z.s.). Cena 
za pronájem hřiště s umělým povrchem 
na 90 minut činí 500 Kč. Použití osvětlení 
na 90 minut činí 100 Kč. Platba proběhne 
dle domluvy. Hra je na vlastní nebezpečí. 
Hřiště si smí pronajmout jen osoba starší 
18 let, děti a mládež v doprovodu dospělé 
osoby. 

Odstranění sněhu pro zájemce  
o pronájem hřiště zajistí P. Benák u správce 
areálu. Majitelem hřiště je obec Černilov, 
správcem sportovního areálu je pan 
František Dědek (tel. 774 760 384).

Barbora Burdychová

inzerce

ELEKTROSLUŽBY
•   kompletní elektroinstalační práce 
    (zřizování elektroinstalace, 
    rekonstrukce, opravy, údržba)
•   instalace elektrického podlahového topení
•   příprava pro přímotopné a akumulační vytápění
•   instalace domácích spotřebičů
•   revize elektroinstalací, spotřebičů a hromosvodů

ROMAN VAŇÁSEK
+420 732 720 514

Libníkovice - Borovice 5
R.Vanasek@seznam.cz

borovicky-dvur.webnode.cz/elektrosluzby
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OBec LeJŠOVKA
Ze zasedání ZO 21. 12. 2018

Účetní a starosta obce seznámili 
zastupitele s rozpočtovými opatřeními  
č. 12-15. Zastupitelstvo následně vzalo tato 
rozpočtová opatření na vědomí.

Účetní obce seznámil zastupitelstvo  
s návrhem rozpočtu na rok 2019. Rozpočet 
byl sestavený z příjmů celkem 4.805.900 
Kč a výdajů celkem 5.244.400 Kč. Účetní 
vysvětlil jednotlivé položky příjmů 
a výdajů. Rozpočet je sestaven jako 
schodkový. Schodek je kryt přebytkem 
z minulých let. Zastupitelstvo stanovuje 
za závazné ukazatele rozpočtu s platnými 
paragrafy. Zastupitelstvo následně 
hlasovalo o schválení rozpočtu na rok 
2019. 

Účetní a starosta obce seznámili 
zastupitele s návrhem střednědobého 
výhledu rozpočtu obce na roky 2020 
až 2024. Střednědobý výhled rozpočtu 
je zveřejněn v elektronické podobě 
na webových stránkách obce a je možno 
do něj nahlédnout na obecním úřadě 
v úředních hodinách.

Starosta sděluje, že s Josefem Fabiánem 
ml. bude uzavřena pracovní smlouva 
(dohoda o provedení práce) na odborné 
technické práce, jako je oprava obecní 
techniky a podobné věci. Hodinová sazba 
za výkon práce bude 125,- Kč. 

Zastupitelstvo schválilo smlouvu 
s obcí Černilov o sdružení prostředků 
na společnou jednotku požární ochrany. 
V důsledku podání demise velitele JPO 
Lejšovka pana Zákravského je obec 
nucena vyřešit tuto situaci smlouvou s obcí 
Černilov. Obec Lejšovka se ke splnění 
účelu smlouvy zavázala poskytovat obci 
Černilov ročně částku 20.000 Kč. 

V důsledku navýšení nákladů na odvoz 
komunálního odpadu Marius Pedersen 
navýší v roce 2019 ceny známek pro 
občany o cca 6% a služby svozu odpadu 
pro obec budou navýšeny o cca 4%.

Schválení smlouvy s Profesionály  - 
opakované VŘ. Jedná se o opakovanou 
smlouvu na výstavbu místní komunikace 
pod bytovkou. Jde o realizační projekt 
– zajištění výběrového řízení. Jelikož 
v prvním projektu došlo k chybě ze strany 
projektanta, Profesionálové obci nabídli 
novou smlouvu, a to za cenu 15.000 Kč 
bez DPH.

Schválení smlouvy s Profesionály 
- žádosti o dotace. Jedná se  
o opakované podání žádosti o dotaci 
na realizaci zakázky „Výstavba místní 
komunikace u bytovky – Lejšovka“ se 
společností Profesionálové. Protože obec 

na dotaci poprvé nedosáhla a podklady 
na druhou výzvu jsou stejné, po dohodě 
obec nebude platit žádné vstupní náklady.

Členem správní rady pro Mikroregion 
Černilovsko byl určen starosta Martin Jílek 
a zástupcem za obec byla určena Karolina 
Petrová.

V diskusi se hovořilo o kácení a 
obnově lesa, jelikož i obecní les je napaden 
kůrovcem. Starosta informoval, že je vše 
pod kontrolou hajného, který má náš revír 
na starosti. 

Jeden ze zastupitelů vznesl námitku 
na úklid obecního úřadu. Starosta toto 
bude řešit v novém roce s novou smlouvou 
na úklid.

Zastupitelé tímto žádají majitele psů, 
aby si své miláčky lépe zabezpečovali. 
Opět po naší obci volně pobíhal pes 
většího plemene bez evidenční známky a 
ohrožoval motoristy. Děkujeme!

Ze zasedání ZO 1. 2. 2019

Účetní a starosta obce seznámili 
zastupitele s rozpočtovými opatřeními 
č. 16-17/2018. Zastupitelstvo následně 
vzalo tato rozpočtová opatření na vědomí.

Každý rok obec poskytuje 
pečovatelské službě Obecný zájem, z.ú. 
ze Smiřic příspěvek na činnost a to ve výši 
10.000 Kč. Jedná se o pomoc při péči  
o občany (rozvozy obědů, domácí péči 
atd.). Starosta nechal hlasovat o poskytnutí 
dotace ve výši 10.000 Kč (6 pro).

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 dotaci 
ve výši 3.000, Kč.

Starosta obce navrhl na valnou 
hromadu VAKu delegovat Josefa Fabiána 
ml. (6 pro).

Starosta obce informoval zastupitele 
a spoluobčany o smlouvě s Profesionály. 
Jedná se o smlouvu na vypracování a 
podání žádosti o dotaci na workoutové 
a dětské hřiště. Za zpracování a podání 
žádosti o dotaci si budou Profesionálové 
účtovat 5.000 Kč, za úspěšné získání 
a vedení projektu odměnu 25.000 Kč, 
za dotační management 10.000 Kč.

Starosta nechal hlasovat o souhlasu  
s podáním žádosti o dotaci na workoutové 
a dětské hřiště z dotačního titulu: 
Ministerstvo pro místní rozvoj – Podpora 
obnovy a rozvoje venkova – podprogram 
DT 117d8210H - Podpora budování 
a obnovy míst aktivního a pasivního 
odpočinku (6 pro).

 

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

úřední hodiny

ST 18:00-19:00

OÚ Lejšovka

Výročí v Lejšovce
Svá výročí oslavili
Josef Krapinec, Josef Horák a Zdeňka 
Bartoňová

Zemřel
Josef Kutík (nedožitých 91 let)

Schválení strategického plánu rozvoje 
a obnovy obce - jedná se o komplexní 
dokument s předpokládanými plány 
na rozvoj obce na období 2019-2022.  
Tento dokument je otevřený a bude 
se aktualizovat a doplňovat dle potřeb 
občanů a obce.

Schválení smlouvy s ČEZ - jde  
o smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č. IV-12-2017589/SOBSVB/02. 
Jedná se o elektrickou přípojku pro 
parcelu č. 132/1 pod norkárnou. Napojení 
bude kabelem pod silnicí. Celková délka 
kabelu bude 175m. Budoucí povinné je 
předpokládáno ve výši 100 Kč/1bm, tedy 
celkem 17.500 Kč pro obec.

Schválení dodatku smlouvy s firmou 
Rolana s.r.o. - jedná se o dodatek 
ke smlouvě o pronájmu obecních pozemků 
zemědělské půdy o výměře 4,0956 ha.

Starosta pochválil kulturní výbor 
za zlepšení situace s přispíváním 
do Zpravodaje Černilovska. Také zmínil 
vývoz popelnic. Kvůli počasí popeláři 
nevyjeli kopec u domu Součkových. 
Bude se to řešit umístěním kontejneru 
s posypovým materiálem v kopci a 
prováděním posypu. Občané podali 
stížnost na špatné ozvučení rozhlasu. 
Na určitých místech není rozhlas 
slyšet. Bude provedena zkouška. Jeden  
z občanů si stěžoval na zbytečné svícení 
veřejného osvětlení od 3. hodiny ranní. 
Čas byl posunut na 4. hodinu ranní. Také 
se hovořilo o chystaných akcích v obci. 
Starosta též informoval o řešení možného 
zapůjčení skákacího hradu pro děti 
na Dětský den.
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OBec DiVec
Ze zasedání ZO 12. 12. 2018

Starosta uvedl 
předložený rozpočet 
na rok 2019, který byl 
po krátké diskusi schválen.

Byla schválena 
předložená Smlouva 

na provoz MHD pro rok 2019. Došlo  
k mírnému navýšení platby (cca 1000 Kč 
měsíčně).

Bylo revokováno Usnesení 6/2018/b  
z důvodu chybné interpretace v zápise.

Bylo schváleno nové znění Usnesení: 
Závěrečný účet obce za rok 2017 byl 
schválen s výhradou. Nápravné kroky  
k vytknutým a již napraveným bodům 
jsou součástí zápisu.

Byl schválen Střednědobý výhled pro 
období 2020-2021.

ZO souhlasí s uzavřením Dohody  
o provedení práce na péči o obecní zeleň 
a úklid sněhu se zastupitelem M. Beranem 
na rok 2019.

Ze zasedání ZO 2. 1. 2019

Starosta informoval o pokračování 
projektu Ulice V Chatkách. Vzhledem  
k tomu, že stávající přístup inženýringové 
firmy neposunuje realizaci dále, bude  
v koordinaci s Ing. arch. Křelinou 
oslovena jiná projekční kancelář.

Byla schválena předložená příloha 
1/2019 k vyhlášce 2/2013 o odpadech pro 
rok 2019. Pro tento rok ZO odsouhlasilo 
výši poplatku ve stávající výši, ale pro rok 
2020 bude třeba diskutovat o jeho mírném 
navýšení, jak obci rostou náklady, které 
hradí za odvoz komunálního odpadu. 

 

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

Tyto prostředky by mohly být použity 
smysluplněji ve prospěch obce. Pro 
porovnání vývoj doplatku z obecního 
rozpočtu za svoz KO občanům: za rok 
2015 hrazeno z obecního rozpočtu 100 
tisíc, 2016 108 tisíc, 2017 112 tisíc, 2018 
120 tisíc korun.

Byla schválena RZ1/2019 vyplývající 
z účetní uzávěrky roku 2018.

OBec LiBníKOVice

Ze zasedání ZO 28. 1. 2019

Bylo projednáno a 
schváleno: 
• Dodatek ke smlouvě 
s firmou Marius Pedersen 
a.s. o navýšení cen za svoz 

odpadů pro rok 2019.
• Dodatek ke smlouvě s firmou Innogy 

Energie s.r.o. o dodávce plynu.
• Příspěvek pro Mikroregion Černilovsko 

za jednoho občana činí 20 Kč.
• Příspěvek pro MAS nad Orlicí 

za jednoho občana činí 10 Kč.
• Příspěvek na činnost Knihovny města 

Hradce Králové ve výši 2.000 Kč.
• Příspěvek na činnost Agentury domácí 

péče Mgr. Zuzany Luňákové ve výši 
2.000 Kč.

• Žádost o dotaci na přestavbu prodejny 
firmou ARTENDR s.r.o. z programu 
Podpory obnovy a rozvoje venkova, 
dotační titul – DT117d8210E – 
Rekonstrukce a přestavba veřejných 
budov.

• Žádost SDH Libníkovice o zrušení 
nájemní smlouvy na pronájem 
obecního rybníka.

• Žádost o opravu osvětlení nad 
rybníkem, opravu provede SDH.

• Navýšení poplatků pro občany za svoz 
odpadů pro rok 2019 o 5%. Poslední 
zvýšení ceny za svoz odpadů proběhlo 
v roce 2013. Vzhledem k tomu, že 
každým rokem dochází k navyšování 
cen od svozové firmy, bylo nutné 
pro letošní rok přistoupit k mírnému 

navýšení poplatků za svoz odpadů pro 
občany. V roce 2018 celkové náklady 
na likvidaci odpadů činily 127.776 Kč 
(včetně DPH).  

Zpívání pod rozhlednou

Před Vánocemi 16. prosince opět naši 
hasiči pro občany připravili zpívání pod 
rozhlednou, včetně občerstvení. Akce se 
vydařila, děti, včetně muzikantů navodily 
krásnou vánoční atmosféru.

tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka pro Oblastní charitu 
Hradec Králové proběhla 5. ledna 2019.  
V naší obci bylo vybráno 6.615 Kč. Peníze 
budou použity pro zajištění pečovatelské 
služby v regionu.  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

Svá výročí v lednu, únoru a 
březnu slaví
Miloš Čistý, Jindřich Žabka, René 
Hatina, Jiří Vavřinka st. a Antonín 
Bucháček
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OBec LiBřice

Výročí v Libřicích
Svá výročí slaví

Rind Břetislav, Macháček Jaroslav, 
Zilvarová Jana a Doležal František

Z Činnosti  zastupitelstva

Konec roku 2018 
byl ve znamení 
vánočních svátků. 
Sportovci z SK Slavie 
se postarali o zasazení 
vánočního stromku 

a jeho ozdobení, Český svaz žen 
ve spolupráci s hasiči (lavičky) pak 
při jeho rozsvěcení zajistil kulturní 
program, tradičně spojený s podáváním 
horkého nápoje. V pátek 21. prosince 
obecní úřad uspořádal v místním 
kostele vánoční koncert (viz příspěvek  
na straně 24).              

V prosinci zastupitelstvo schválilo 
rozpočtová opatření, výši poplatků 
za svoz komunálního odpadu (i přes 
navýšení poplatku firmě Marius 
Pedersen okolo 10% ceny placené 
občany zůstávají stejné), střednědobý 
výhled rozpočtu na roky 2019 – 2021, 
rozpočtové provizorium, směrnici č. 
1/2018 pro práci s osobními údaji a 
příspěvek ve výši 20 Kč/obyv. pro 
Mikroregion Černilovsko.

Byla dokončena stavba skladu 
zahradní techniky. Vybavení skladu, 

 

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
bezpečnostní ochrana a úprava 
příjezdové cesty bude dokončena  
v jarních měsících. Zastupitelstvo dále 
projednalo zprávu kontrolního výboru 
o provedených kontrolách (v pořádku), 
návrh finančního výboru na rozpočet 
na rok 2019, možnost a postup podávání 
žádostí na dotaci činnosti společenských 
organizací, podmínky pronájmu bytu 
v čp. 111, drobné změny v projektu 
skladu zahradní techniky a protokol 
o provedené kontrole České inspekce 
životního prostředí v oblasti svěřené 
státní správy v přenesené působnosti 
na obec (v pořádku).

V lednu proběhla dokladová 
inventura hospodaření i fyzická 
inventura majetku obce. Zastupitelstvo 
odsouhlasilo příspěvek na činnost SK 
Slavia Libřice, Českého svazu žen 
a Sboru dobrovolných hasičů. Na 3 
sběrných místech se objevily popelnice 
na sběr použitého - přepáleného - 
kuchyňského oleje. Olej doma nalijte 
do plastových lahví, pevně je zašroubujte 
a vhoďte do přistavené popelnice. 

Zastupitelstvo schválilo rozpočet 
obce na rok 2019 jako schodkový 
ve výši příjmů 4 300 000 Kč a výdajů 

ve výši 7 300 000 Kč s tím, že rozdíl 
ve výši 3 000 00 Kč je pokryt přebytkem 
hospodaření z minulého období. 

Nyní připravujeme podklady pro 
další naplánované akce jako je např. 
generální oprava obecního úřadu 
spojená i s úpravou okolí, úklid obce a 
nákup vybavení pro zabezpečení údržby 
obce.

Eva Hynková, starostka

inzerce
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OBec LiBRAntice
Ze zasedání zastupitelstva 

12.12.2018

1.	 Kontrola	plnění	usnesení	z	1.	zasedání
• Kupní smlouva na prodej obecního 

pozemku st. č. - 153 pod čistírnou: 
smlouva podepsána. 

• Příspěvek pro zařízení pro zdravotně 
postižené Daneta na rok 2019 ve výši 
10 000 Kč byl zaslán.

• Ve výběrovém řízení nového 
Územního plánu byl vybrán  
Ing. Arch Václav Stašek. Případné 
návrhy občanů na zapracování změn 
do nového územního plánu kontaktujte 
Helenu Novákovou na helena.
novakova@librantice.cz nebo úřad.

• Projednání zadání projektu na stavební 
úpravy obecního úřadu. Objednávka 
odeslána v odsouhlasené ceně 49.500 
Kč. Po obdržení bude obecní úřad 
žádat o dotace na opravu OÚ a na cestu  
s parkovištěm. 

• Úkoly kontrola schválení rozpočtového 
provizoria a 1.6 výsledek provedení 
inventury ke dni 31.12.2018 bude 
zkontrolován v roce 2019.

• Byly odebrány vzorky bahna z potoka 
vyvezeného na deponii, výsledky vyšly, 
vzorek 749/18, protokol 7453/18 + 
vysvětlení Ing. Bláha EMPLA dodáno.  
Dále proběhlo jednání se zhotovitelem 
opravy potoka se závěrem, že zhotovitel 
na deponii nebude již nic vyvážet. 
Deponie je nyní zcela uzavřena i pro 
všechny občany. OÚ instaloval bránu, 
občané byli informování o zákazu 
skládky.

• Mapy obce a hydrantů v obci byly 
vytištěny a umístěny v hasičárně, 
na obecním úřadě a pracovní verze pro 
potřebu zastupitele.

• Proschlý jasan bude prořezán, obec 
chce spojit i s prořezem jiných stromů. 
Žádáme občany, aby nahlásili Jaroslavu 
Volencovi na jaroslav.volenec@
librantice.cz, nebo na úřad, pokud 
někde vidí potřebu prořezání stromů, i 
vlastních. 

• Rozhlas byl zprovozněn. 
• Hodiny na škole byly opraveny.

2.	 Projednání	 otevření	 výběrového	
řízení	 na	 zasíťování	 lokality	
„Fryntova	louka“.

 Na základě smlouvy uzavřené  
s p. Šestákovou v roce 2018 dojde  
k zasíťování Fryntovy louky. Zatím 
byla podepsána smlouva s ČEZ  
o uzavření budoucích smluv  
o připojení odběrných elektrických 

 

Librantice 1
503 46 Třebechovice p. O.
tel.: 495 431 905
ou@librantice.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 lednu, únoru a březnu  
svá výročí slaví

Vondrášková Marie, Havrda Milan, 
Kašparová Marta, Kosinková Anna, 
Kašpar Josef, Borovcová Miloslava, 
Valášek Josef a Volencová Květa

V loňském roce se narodili
Benešová Nikol, Morávek Tomáš, 
Musilová Veronika, Šedková Andrea a 
Ulybin David

V loňském roce zemřeli
Bortlík Jan, Ferbas Josef, Hladíková 
Marie, Horáková Alena a Žabková Marie

Počet obyvatel
Přistěhovalo se 23 obyvatel a 
odstěhovali čtyři. K 31. 12. 2018 měla 
naše obec 588 obyvatel.

na nástěnkách v obci a na webových 
stránkách www.librantice.cz

10.	Diskuze
• Propadlý kanál je osazen cedulemi, aby 

se nadále nedeformoval. Čeká na opravu.
• Všechny parcely na Zvoničce jsou již 

prodány, ne všude se ale staví.  
• Nesvítí lampy – nahlášeno 5 lamp a celý 

vrch. - Úkol bude řešen s firmou Elus.
• Návrh, aby mostky byly opravovány 

za použití prefabrikátu. – Odpověď –
počítáme s tím, některé mostky bude 
možno z prefabrikátu, ale ne zmiňovaný 
mostek u OÚ z důvodu zástavby a 
plánovaného využívání.

• Cesta za obecním úřadem nemůže být 
propojena na záhumení, pozemky nejsou 
obecní, majitelé nesouhlasí s protažením.

• Plánuje se údržba záhumenních cest – jak 
hlavní záhumenní, tak na ni navazující 
kolmé? Zjistíme aktuální stav. 

Helena Nováková

zařízení k distribuční soustavě. ZO 
schválilo vyhlášení výběrového řízení – 
výzvu na podání návrhů na zasíťování. 

3.	 Projednání	 žádosti	 o	 poskytnutí	
dotace	Knihovně	města	HK

 ZO schválilo finanční dotaci na nákup 
knih do výměnných fondů pro KMHK 
ve výši 7500,- kč a rok 2019.

4.	 Projednání	dodatku	č.	8	ke	smlouvě	 
s	firmou	Marius	Pedersen	a.s.

 ZO schválilo smlouvu s MP. Starostka 
seznámila občany o navýšení poplatků 
za odpady. Rozpis svozů a ceny jsou 
na webových stránkách obce, plaťte 
do konce února (pozn.: nutno zaplatit i 
poplatek ze psa.). 

5.	 Jmenování	 členů	 finančního,	
kontrolního	a	stavebního	výboru

 ZO schválilo navržené členy do výborů 
a pobírání stejné odměny, jako kdyby 
se jednalo o zastupitele tj. 2049 Kč 
měsíčně hrubého. 

 Finanční výbor: Milada Bortlíková 
(předsedkyně), Věra Vachková a Pavel 
Kubíček

 Kontrolní výbor: Petr Lukášek 
(předseda), Helena Nováková a Patrik 
Šmatolán

 Stavební výbor: Tomáš Lukášek 
(předseda), Josef Radvan, Josef Chudý, 
Jiří Doležal a Miroslav Machač 

6.	 Projednání	podání	žádostí	o	dotace 
ZO odsouhlasilo, že OÚ bude žádat  
o dotaci na zpracování územního plánu a 
o dotaci na obnovu a technické zajištění 
stávajících vodních nádrží pro rybník 
u hasičárny. Dokumentace a povolení 
na rybník u hasičárny je připravena.

7.	 Rozpočtové	opatření	č.	4
 ZO schválilo rozpočtové opatření 

ke konci roku a uveřejnilo ho na úřední 
desce OÚ.

8.	 Projednání	 nabídky	 projekčních	
prací	 na	 úpravu	 komunikace	 u	
obecního	úřadu,	včetně	mostku

 Projektová dokumentace byla 
zpracována v roce 2012 a již není 
aktuální. Nutno aktualizovat, abychom 
mohli znovu zažádat o stavební povolení. 
Hlasování odloženo do zjištění ceny i 
konkurenčních zhotovitelů projektu.

9.	 Plánované	akce 
 Občané byli informováni o plánovaných 

akcích. Aktuální dění sledujte 
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OBec SKALice
Pomalu začínají 

zimu opouštět poslední 
síly, v době, kdy 
tento příspěvek píši, 
snad ještě poněkud 
neznatelně. První malí 
opeření odvážlivci 
už si to ale vymluvit 

nedají. Jaro je život a probuzení ze 
spánku. Tak se i naše vesničky začnou 
pomalu probouzet. Mnozí se nechají 
inspirovat vytrvalými „chodičkami“ 
(sympatickými dámami s holemi bez 
lyží, které neodradily ani třeskuté mrazy 
a ranní šero) k výšlapům do přírody.  
S krtky či jinou havětí začnou bojovat 
zahrádkáři a chovatelé budou skrze 
pletivo netrpělivě kontrolovat, jestli byl 
posledně Ferda ušatá konečně úspěšný. 
Pro vedení obce to znamená začít rychle 
rozvíjet aktivity, které nejen udrží naše 
tři vesnice, jak se říká, v lati, ale které 
je posunou, kdo ví, třeba jednou i  
k titulu „Vesnice roku“… On ten čas děsně  
letí! 

Budiž světlo!

Nemyslete si, ani v zimě jsme 
nezaháleli. Přestože se před Vánoci již 
nestihly opravy veřejného osvětlení, 
ihned po Novém roce nastoupila firma, a 
i když to zabralo několik týdnů, znatelně 
s tím pohnula. Podařilo se odstranit i 
větší závady spočívající v poškozeném 
zemním vedení, a tak už zase svítí světla 
mezi Skalici a Skaličkou i mezi Skalicí 
a Číbuzí. Byl doplněn chybějící sloup u 
panelovky u Číbuze a opravena svítidla 
na hřbitově. V Číbuzi Na Drahách byl 
instalován nový reproduktor obecního 
rozhlasu a konečně svíti i lokalita 15 
rodinných domů ve Skaličce. Ještě 
donastavit časy spínání tak, aby nikde 
světla nepřebývalo ani nescházelo 
(omlouvám se, ale zapínat či vypínat 
jednotlivá světla tak, aby nesvítila 
do oken nebo svítila přesně v hodinu 
vašeho návratu z práce, to neumíme, 
nad zájmy jednotlivců tu převažuje 
bezpečnost všech). Samozřejmě, 
kdokoli byste měl povědomí o závadě 
či nedostatku, dejte, prosím, vědět. 
Neslibuji servis do druhého dne, ale 
spravit se to musí. 

Plán akcí na rok 2019

V zimě také pokračovala příprava 
akce „Číbuz – Segregace pěší dopravy 
a odvodnění prostoru při sil. III/3087 
+ III/3086“ – na žádost o stavební 
povolení navázala žádost o přeložku 

 

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 a únoru slaví svá 
životní jubilea
Miroslav Ornst, Jiří Čihák, Hana 
Matoušková, Miroslav Hlisník a 
Václav Špaček

pozdějším spojem. Letošní Tříkrálová 
sbírka díky vaší štědrosti vynesla 
na pomoc potřebným lidem více než 11 
000 Kč. Děkuji vám za podporu! Stejně 
tak děkuji všem sponzorům, dárcům a 
pomocníkům za přípravu letošního 25. 
Obecního plesu, který se konal v sobotu 
9. února v KS Dvorana Smiřice. Prodalo 
se krásných 164 lístků a všech 2000 losů 
do tomboly. Ohlasy jsou zatím pozitivní. 
Výtěžek půjde taktéž na charitativní 
účely.   

Mějte krásné předjarní dny a kdyby 
něco – nebojte se přijít říct!

Pavel Kavalír, starosta

vedení nízkého napětí na ČEZ a výběr 
projektanta pro tvorbu prováděcí 
projektové dokumentace. Kompletní 
projektová dokumentace by měla být 
do dubna hotová a pak bude možné, 
ve spolupráci s Královéhradeckým 
krajem, soutěžit dodavatele stavby. Zda 
se letos podaří také kopnout do země, 
samozřejmě záleží, jestli bude včas 
vydáno stavební povolení a podaří se 
vybrat stavební firmu, ale my i kraj pro 
to děláme vše. Letos bychom také, bez 
ohledu na úpravu číbuzské návsi, rádi 
pokračovali v opravách chodníků, a 
to pravděpodobně ve Skalici. Stihnout 
by se také měla i oprava břehu rybníka 
ve Skalici, kde byl zjištěn únik vody, ale 
tady ještě jednáme s realizační firmou, 
která revitalizaci rybníku v letech 2014 
– 2015 prováděla. Se Správou silnic 
Královéhradeckého kraje řešíme opravu 
zálivu autobusové zastávky ve Skaličce. 
Připravujeme plán údržby zeleně v obci. 
Pokračují jednání s projektanty o tvorbě 
nového územního plánu – za tímto 
účelem jsme v lednu podali žádost  
o dotaci na Ministerstvo místního rozvoje 
a také na kraj – ideálně bychom mohli 
díky dotacím ušetřit několik set tisíc 
korun. Také byla podána žádost o dotaci 
na doplnění dětského hřiště v Mateřské 
škole Číbuz o nové venkovní hrací prvky 
– projekt je na více let, ale letos by se 
mohlo proinvestovat až 200 000 Kč. 
V souvislosti s MŠ bychom také chtěli 
zadat projekční práce na rekonstrukci 
příjezdové cesty a přilehlého parkoviště. 
Zahájili jsme nová jednání s vlastníky 
pozemků pod obecní infrastrukturou, 
abychom se do budoucna zbavili 
zbytečných problémů. Snad se stihne 
nahradit i nějaký dožilý drobný obecní 
mobiliář (např. vývěsky ve Skalici, 
Skaličce a v Číbuzi na hřbitově). 

Něco už se podařilo…

Závěrem bych se rád pochlubil 
několika úspěchy: po jednáních  
s krajem ohledně přeplněného školního 
spoje, kdy se i stávalo, že řidič odmítl 
odvézt ze zastávky ve Skaličce děti, 
zaznamenáváme alespoň částečný pokrok 
– od 18. února je zařazen nový dopolední 
spoj linky č. 311, který vyjíždí v 7:51  
z Jaroměře, ve Skalici je v 8:15 a 
do Hradce Králové přijíždí v 8:40,  
v opačném směru je dopolední spojení 
realizováno nově v časech 8:20 a 10:20 
z Hradce Králové. Prosím tak všechny, 
kteří nemusí nutně využívat spoj 
vytížený školáky, aby jeli zmíněným 
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OBec SMRžOV
Po volbách do obecních zastupitelstev, 

které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října, 
došlo ke změně ve složení zastupitelstva 
ve Smržově. Nové složení je:

Ing. Libor Bek 
Jana Kotalová 
Zdeněk Kunc
Mgr. Bc. Ladislava Pozdílková
Zdeněk Sedláček
Mgr. Alena Šubrtová
Vladimír Šuhajda
Starostou obce byl zvolen Ing. Jan 

Machát, místostarostou obce Ing. Jaromír 
Hejl. Úřední hodiny obecního úřadu 
zůstaly beze změny:

pondělí: 18:30 - 20:00   
úterý: 8:00 - 12:00, 13:30 - 16:00
čtvrtek: 8:00 - 12:00, 13:30 - 15:00

Jednání zastupitelstva 

Poslední zasedání obecního 
zastupitelstva v roce 2018 se konalo 
29. 11. 2018. Na tomto jednání obecní 
zastupitelstvo mimo jiné rozhodlo:
•  schvaluje Jednací řád obce s účinností 

od 01. 12. 2018
• schvaluje rozpočet na rok 2019  

s příjmy a výdaji 37 044 000 Kč
• o schválení střednědobého výhledu 

rozpočtu obce na léta 2020 a 2021
• o jmenování inventarizační komise 

pro rok 2018
• o úpravě cen poplatku za svoz 

komunálního odpadu pro rok 2019 

Výstavba kanalizace a ČOV

V říjnu 2018 byly zahájeny stavební 
práce na výstavbě kanalizace a ČOV. 
Stěžejní práce (hlavní řád a přípojky) 
v obci jsou plánovány na rok 2019.  
V listopadu probíhaly výkopové práce 
na kanalizaci mezi Hubílesem a Smržovem 
a zhotovitel prací započal s výkopovými 
pracemi v prostorech ČOV ve Smržově. 
Dne 03. 01. 2019 se uskutečnilo setkání 
občanů obce se zástupcem zhotovitele 
stavby p. Vladimírem Valentou, který 
poskytl informace k dalším krokům 
stavby. 

Před vlastními stavebními pracemi 
proběhne pasportizace objektů (ploty, 
cesty, studně atp.) - možno dokumentovat 
i vlastními silami. Poškození vzniklé 
v rámci stavby (i na potrubí vedeném 
pod zemí) se bude následně řešit se 
zhotovitelem stavby.

Přípojky na pozemek (cca 1m 
na hranici pozemku občana) hradí obec, 
další náklady kanalizační přípojky 

 

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

Vít Jaroslav st., Nováková Vlasta, Černá 
Marie (všichni Hubíles), Binar Jindřich, 
Tuček Josef, Marková Zdeňka, Vališ 
Rudolf, Šimek Josef, Hájková Věra, 
Macková Hana, Lovasová Hana a 
Pechová Božena (všichni Smržov)

Narodil se 

Šimek Dominik (Hubíles)

Zemřela

Věra Fikrová (Hubíles)

po pozemku si již hradí občan. Zhotovitel 
doporučuje na přípojky použít potrubí 
označení „KG“ (oranžové) s průměrem 
150 mm. Doporučený spád kanalizační 
přípojky jsou 2cm na 1m délky, případné 
90° úhly potrubí je doporučeno řešit přes 
dvě 45° kolena.

Při budování kanalizačního řadu je 
možno po dohodě s bagristou drobně 
posunout umístění přípojky na pozemku.

Může nastat situace, že bude omezen 
provoz po místních komunikacích, 
zhotovitel stavby se bude snažit toto 
omezení minimalizovat. Přístup do obce 
bude vždy umožněn.

Úklid místních komunikací bude 
probíhat vždy každý den po skončení 
pracovních činností zhotovitele.

Do kanalizační stoky nesmí v žádném 
případě být napojena dešťová kanalizace, 
to by znamenalo ohrožení provozu ČOV.

Vlastní připojení nemovitosti 
na kanalizační řad je plánováno na jaro 
2020, do té doby je třeba odpadní vody 
likvidovat stávajícím způsobem v souladu 
se zákonem.

Obecní knihovna

Upozorňujeme 
občany na možnost 
zapůjčení knih  
z obecní knihovny, 
která je otevřena 
na obecním úřadě 
každé pondělí 
od 18.00 do 19.00 
hodin. V případě 
zájmu je možno 
dohodnout i dovoz 
či donášku knih 
domů. 

Poplatky  
ze psů

Poplatky za psů 
pro rok 2019 se 
budou vybírat  
v dubnu v úředních 
hodinách. Termín 
výběru v Hubílese 
bude oznámen 
rozhlasem a 
na úřední desce.

Poplatek zůs-
tává stejný tj. 50 
Kč za každého psa 
staršího 3 měsíců. 

Jan Machát, 
starosta 

inzerce
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OBec VÝRAVA
cO Je nOVÉHO nA OBecníM 

ÚřADě?

Zastupitelstvo obce 
Výrava schválilo na svém 
zasedání 17. prosince 
2018 rozpočet obce pro 
rok 2019. Rozpočet byl 
schválen jako schodkový 
s příjmy ve výši 6 650 

000 Kč a výdaji ve výši 10 450 000 Kč. 
K financování schodku rozpočtu obce 
ve výši 3 800 000 Kč bude použit finanční 
přebytek z hospodaření obce v letech 
minulých. Zastupitelé se také dohodli 
na střednědobém výhledu rozpočtu obce 
do roku 2021. Mezi plánované investiční 
akce v tomto období patří oprava propustku 
na komunikaci k čp. 81 a 82, obnova 
autobusové zastávky „Výrava křižovatka“, 
obnova vodní nádrže u čp. 154 (známé 
jako výravské koupaliště). Mělo by dojít i 
na zřízení sociálního zařízení u sportovního 
hřiště. V plánu je příprava projektové 
dokumentace na Sběrný dvůr pro 
bioodpad a pracuje se také na projektové 
studii kanalizace a ČOV ve Výravě. Více 
informací naleznete na www.vyrava.cz. 

Letos náš čeká několik investičních 
akcí. Na jaře je to oprava místní komunikace 
od čp. 71 po čp. 87, tzv. malá strana  
u Hrubých. Celkové náklady jsou spočítány 
na 3 771 669 korun, od Královéhradeckého 
kraje máme schválenou dotaci 1 350 000 
korun. Dokončit by se měla také VI. Etapa 
chodníků podél III/2992. Rádi bychom 
doplnili několik herních prvků na dětské 
hřiště, v lednu jsme podali žádost o dotaci. 
Obci byl schválen také finanční příspěvek 
na realizaci modernizace veřejného 
osvětlení. 

Na jaře nás ještě čeká údržba zeleně 
včetně plánovaného prořezu lip v průtahu

obce. Nejvíc se momentálně věnujeme 
zřízení maloobchodní prodejny ve Výravě, 
která v obci již od konce roku 2017 
chybí. Věříme, že vám v příštím vydání 
Zpravodaje přineseme dobré a konkrétní 
zprávy. 

Do konce února vybíráme poplatek 
za svoz komunálního odpadu a poplatek 
za psa. Poplatky je možné zaplatit hotově  
v pokladně obecního úřadu nebo 
bankovním převodem (bližší informace 
na www.vyrava.cz). Výše poplatků 
zůstává letos stejná jako v roce 2018. 
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 

 

Výrava 116
503 03 Smiřice
tel. 495 431 021, 724 183 725
obec@vyrava.cz 
http://www.vyrava.cz

úřední hodiny

PO 15:00-18:00
ST 15:00-18:00
ČT   9:00-12:00

Knihovna

ST 16:30-18:30

OÚ Výrava
(popelnice), ale zejména také za využití 
kontejnerů na tříděný komunální odpad 
a ukládání nebezpečného a objemného 
odpadu při mobilním svozu. Od ledna jsme 
také rozšířili frekvenci svozu kovového 
odpadu, který bude probíhat jednou za 14 
dní. Kontejner na bioodpad bude opět 
během března. 

V nejbližší době bude také z důvodu 
minimálního využití zrušen telefonní 
automat před vchodem do obecního úřadu.

V listopadu a lednu proběhla 
na obecním úřadě pravidelná kontrola 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, 
která přezkoumává hospodaření obce 
za rok 2018. Kontrola dopadla výborně a 
nebylo shledáno jediné pochybení.  

Ve Výravě to žije!

Konec loňského roku se ve Výravě 
odehrál ve znamení několika příjemných 
společenských akcí. O první adventní neděli 
jsme zahájili předvánoční čas Mikulášskou 
besídkou po děti. Výroba vánočních ozdob 
na stromeček, malování na obličej, různé 
soutěže, hry a tanečky zabavily děti až 
do setmění, kdy se ve Společenském 
centru objevila tolik očekáváná trojice 
– Mikuláš, anděl a čert. Trošku bázně 
vystřídalo nadšení z nadílky, když Mikuláš 
přečetl záznam z pekelné a andělské 
knihy. Mezitím už se před bývalou školou 
scházeli dospělí. U krásně osvětleného 
betlému čekali už jen na průvod, kterým 
přivedl Mikuláš společně s andělem a 
čertem všechny děti, a hlavně – naše malé 
herce. Ti dostali šanci předvést svoje 
pečlivě nacvičené pásmo plné koled hned 
po přivítání paní starostkou a rozsvícení 
krásného vánočního stromu. Zpěváčci 
v kostýmech Marie, Josefa, Tří králů a 
doprovodné družiny sklidili bouřlivý 
a zasloužený aplaus. Pak už si všichni 
dopřáli svařáček a koláčky a zazpívali si 
společně s kytaristkami z dua Naboso. Živý 
betlém jsme tu měli poprvé a rozhodně ne 
naposled! Dělal nám radost až do Tří králů. 
Jen to počasí si letos domluvíme pečlivěji. 
Mikuláš s čertem i andělem šli vesnicí ještě 
5. prosince, abychom zachovali tradici. 

Každoroční Posezení při svíčkách je 
šancí pro předvánoční setkání výravských 
seniorů. Poslední adventní středa patřila 
v zaplněné hospodě U Hrubých právě 
našim babičkám a dědečkům. Děti si pro 
ně připravily několik koled i vtipných 
autorských písniček. Paní doktorka 
Hubková nás zase svojí přednáškou a 
promítáním fotografií nalákala na prima 
výlet do dvou unikátních kostelů ve Štýrsku 
a polské Swidnici. Paní starostka upekla 

Výročí ve Výravě
V lednu, únoru a březnu  
svá výročí slaví

Josef Kotlant, Věra Kmoníčková a 
Hana Červenková

Zemřela

V listopadu 2018 jsme se rozloučili s 
paní Martou Konečnou.

ke kávě štolu a bylo nám společně moc 
fajn. 

Zlatým hřebem našeho sousedského 
potkávání však byla půlnoční mše  
o Štědrém večeru. Znovu po dlouhých 12 
letech se náš bleděmodrý, krásně vánočně 
vyzdobený kostelík zaplnil všemi, kteří se 
chtěli na závěr nejkrásnějšího dne v roce 
potkat se svými sousedy a poslechnout 
vánoční mši pana faráře Jílka. Toto 
slavnostní setkání zahájily a ukončily 
netradičně moderními melodiemi opět 
kytaristky z Naboso. Bylo to prima, že, 
Výraváci? 

Nový rok jsme zahájili tradiční 
Tříkrálovou sbírkou a vybrali rekordních 
18 995 korun. V lednu se sešla dvacítka 
výravských žen na zajímavé přednášce  
o aromaterapii a dokonce si samy vyrobily 
přírodní pomádu na rty. V plném proudu 
je ale už příprava dalších akcí. Co ještě 
chystáme? V pátek 15. února se Výraváci 
těší na hasičský ples do libřické hospody 
a 8. března oslavíme ve Společenském 
centru Mezinárodní den žen. Vtipné 
představení si připravují děti z našeho 
nového dramatického kroužku pod 
vedením Evy Hájkové. Bude prostor i pro 
milé hosty, kteří nám poradí, jak o sebe 
pečovat. A jedno překvapení si necháme až 
na samotný večer, tak si ho nenechte ujít, 
ženy. 

Eva Nepokojová, starostka
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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
Dárková lavina ve svatebce 

aneb Krabice od bot  
posedmé!

V prosinci 2018 jsem si nesmírně 
oddychla, že se ve svatební síni Obecního 
úřadu v Černilově, nekonala žádná svatba. 
Znamenalo by to totiž přeskládat 553 krásně 
zabalených krabic! Možná vám přijde 
divné, co dělají nějaké krabice ve svatební 
síni? Hned to vysvětlím. Posedmé jsme se 
zapojili, coby Místní knihovna v Černilově, 
do projektu Krabice od bot. Je to projekt 
zaměřený na děti ze sociálně slabých 
rodin v čase vánočním a jeho smyslem je 

obdarovat děti, které nevyrůstají v ideálních 
rodinných podmínkách. Před sedmi lety 
s tímto nápadem přišel evangelický farář 
Mikuláš Vymětal, poté, co navštívil rodiny 
žijící v českém pohraničí, kde není tolik 
pracovních příležitostí a lidé zde žijí  
o poznání skromněji. Napadlo ho, že by děti 
mohly vytvořit vánoční krabice (od bot) 
naplněné rozmanitými dárečky a ty poslat 
anonymním dětem do těchto míst. Ideu 
později přejala Diakonie českobratrské 
církve evangelické a každým rokem se 
projekt více profesionalizuje a zapojuje 
se do něj více a více dobrovolníků. 
Dobrovolnicky fungují tzv. sběrná místa, 
kam dobrovolníci-dárci nosí anonymní 
dárky pro děti a další dobrovolníci dárky 
třídí dle věkových kategorií či převážejí 
na potřebná místa. Díky reklamě především 
na Facebooku se každým rokem přidávají 
další zástupy dárců. Do našeho sběrného 
místa, kterým bývaly v předchozích letech 
prostory černilovské knihovny, letos přivezli 
dárci v prosinci 2018 více než 500 takových 
vánočních krabic, minimálně 2x více než 
vloni!  Vy, kdo jste někdy v černilovské 
knihovně byli, víte, že pokud bychom 
všechny dárky skladovali pouze v knihovně, 
museli bychom na první půlku prosince 
zavřít, protože by se nikdo dovnitř nedostal. 
A tak přišla vhod protilehlá svatební síň, která 

se stala na 14 dní dárkovým distribučním 
centrem. Musím říci, že v jednu chvíli jsem 
trochu propadala beznaději, co s takovým 
kvantem darů budeme dělat a zda každému 
dárku, který byl jistě vytvořen s láskou a 
nadějí, najdeme toho správného odběratele. 
Telefony drnčely a chtěly si ověřit, kdy 
máme otevřeno, co má být v dárku, kde 
sídlíme, lidé se divili že o víkendu tam 
nikdo není, posílali zprávy ve dne v noci 
a vznášeli roztodivná přání, která jsme jim 
nemohli garantovat, že splníme (chci, aby 
můj dárek nedostal ten a ten…vyfoťte mi a 
napište, kdo si dárek rozbalil a jak se při tom 
tvářil…). Mnoho dárků bylo přenádherných 

a překrásně zabalených. Našly se bohužel 
i takové, jejichž obsah by se hodil spíše 
do popelnice a byl nevhodný (onošené 
oprané oblečení, špinaví plyšáci, rozbité 
hračky, použitá kosmetika…). Někteří 
lidé bohužel pojmou vytváření dárků asi 
jako předvánoční úklid a nepředstaví si 
sami sebe, co by oni při obdržení takového 
dárku asi říkali).  Nevhodných dárků bylo 

ale podstatně méně, než těch krásných 
a správných. Vzhledem k tomu, že jsou 
dárky anonymně darované, neodhalíme 
to dopředu a je to neznámá loterie. I pro 
kvantum přijatých dárků nakonec každé 
potřebné dítě dostalo letos od nás dárky 
dva, aby bylo opravdu zaručeno, že dárek 
nepřinese zklamání, ale radost. Dárky od nás 
putovaly do organizací a institucí, které se 
starají o děti ze sociálně slabých rodin, děti 
handicapované či opuštěné. Dárky jsme 
předali zástupcům Magistrátu města Hradce 
Králové – Odboru sociálně právní ochrany 
dětí (123 ks), Oblastní Charitě Hradec 
Králové – Azylovému domu pro matky  
s dětmi (107 ks), Farní Charitě Dvůr Králové 
nad Labem (51 ks), Projektu Diakonie 
ČCE – Doma (15 ks), spolku Salinger (41 
ks) a další dárky putovaly do Diakonie 
Milíčův dům v Jaroměři a v Josefově, 
do Základní speciální školy a dětského 
domova v Jaroměři, do Speciální základní 
školy v Josefově, ke klientům spolku Hašle 
s celorepublikovou působností, do Dětské 
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ozdravovny a azylového stacionáře  
v Lese Království, do Centra pro rodinu  
v Broumově a na další místa.

Moc děkujeme všem, kteří dárek  
s láskou a pečlivostí připravili a udělali tak 
radostnější Vánoce mnoha dětem. Děkuji 
paní Evě Jeřábkové za velkou pomoc  
s tříděním dárků do jednotlivých kategorií, 
Vláďovi Hudcovi, Dominiku Relichovi, 
Alešovi Kážovi, Kubovi Taclíkovi, Filipu 
Pelikusovi a Jerymu Žárskému za pomoc 
se stěhováním dárků při jejich transportu 
z budovy černilovského obecního úřadu 
na potřebná místa. Děkuji také kolegyním 
– ředitelkám a vedoucím knihoven okresu 
Hradec Králové a metodickému oddělení 
Knihovny města Hradce Králové za to, 
že tradičně na své předvánoční pracovní 
poradě několik takových krásných dárků 
do projektu vytvoří. 

Je to před vánočními svátky náročný 
kolotoč, ale výsledek určitě stojí za to! 

Více se o projektu můžete dozvědět 
na www.krabiceodbot.cz 

Jana Žárská 

co může mít společného 
pan Miroslav Zikmund a 

Černilov?

14.února 2019 jsme oslavili Svátek 
zamilovaných, Mezinárodní den darování 
knih, ale také 100.narozeniny pana 
Miroslava Zikmunda! Co může mít 
společného pan Zikmund s Černilovem? 
Asi tu nikdy nebyl, ale jednu společnou 
linku tu přeci jen najdeme. Při svých 

cestách po Africe byli páni cestovatelé 
Zikmund a Hanzelka ubytováni pod 
Kilimandžárem v penzionu rodiny 
Lányových. S mladou Ruth Lányovou,  
s malířkou Helenou Lukešovou Šťastnou 
a Marií a Stanislavem Škulinovými 
vystoupali v roce 1948 společně na vrchol 
hory Kilimandžáro. Byl to český 
prvovýstup. Ruth Lanyová zde byla 
podruhé, poprvé stanula na Kilimandžáru 
již ve svých 16 letech, a stala se tak prý 
první ženou, která na tuto horu vylezla. 
Její otec a zakladatel penzionu Martin 
Bohdan Lány se narodil roku 1876  
v Černilově na evangelické faře 
aušpurského vyznání. Byl synem zdejšího 
významného faráře Karla Eduarda Lányho 

a odešel v dospělosti jako misionář 
do Afriky. Po první světové válce založil 
v africkém Marangu penzion Boarding-
House pro cestovatele. Zásoboval také 
sbírkovými předměty pražské Náprstkovo 
muzeum. 

Panu Miroslavu Zikmundovi, jehož 
knihy si můžete vypůjčit i v černilovské 
místní knihovně, velice gratulujeme 
ke 100. narozeninám a skláníme se před 
jeho životem-před velikostí toho, co vše 
zažil, popsal, nafotografoval, vědecky 
zpracoval a přiblížil těm, kdo se tak 
daleko nedostali. A to vše stále s úsměvem 
na rtech, s veselou a zvídavou myslí a  
v obdivuhodné skromnosti! 

Jana Žárská, foto: uhersko.com

Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund, výstup na Kilimandžáro 1948 s Ruth Lányovou a Helenou Lukešovou
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ZŠ A MŠ Černilov
V prosinci se třída Hvězdiček, 

Bublinek a Školáčků vydala na vánoční 
workshop, který se konal v divadle 
Drak v Hradci Králové. Pro děti bylo 
překvapení, co je vlastně čeká. Všichni 
očekávali divadlo jako ho známe my 
všichni, že si sednou do hlediště a budou 
pozorně sledovat příběh. Ale program byl 
úplně jiný. Po příchodu si děti posedaly 

na polštářky do kroužku na zem a čekaly, 
co bude následovat. 

Téměř všechny děti znaly příběh o tom, 
jak se v Betlémě narodil Ježíšek, ale aby 
se staly samy Marií, která prosí o nocleh, 
pastýři, kteří jdou za hvězdou, třemi králi, 
kteří nesou dary, či králem Herodem, který 
se bojí o svůj trůn? 

Děti se vydaly na vánoční putování, 

Cesty k vědění14

Střípky z MŠ Librantice
 

Librantice 119
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tel.: 773 585 677
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http://www.zslibrantice.cz
http://www.mslibrantice.cz

ZŠ a MŠ Librantice
V librantické školce letos přibylo 

sedm dětí. Některé z nich byly v době 
příchodu opravdu malinké, a proto jsme 
museli přizpůsobit režim i těm nejmenším 
a zároveň zaměstnat i ty nejstarší, 
kteří vypadají, že už by dávno obstáli i 
ve školních lavicích. Letos je novinkou 
rozšíření tematických období, která se nám 
daří zakončit projektovým a prožitkovým 
dnem. Byla to například drakiáda s rodiči, 
halloweenské klání, s panem Masarykem 

jsme zakládali republiku, nedávno 
jsme měli zimní sportovní hry a pokusy  
s vodou nebo skládali kostlivce Pepu 
a mnoho dalšího. Třeba ještě teď v celé 
školce voní buchty, které jsme napekli pro 
naše kamarády ve škole. To vše zejména 
proto, aby si děti upevňovaly své znalosti 
a své místo ve světě tou nejlepší formou – 
hrou. Věříme, že se děti společně s námi 
těší na další takové dny a chvilky.

Martina Rejzková, vedoucí učitelka MŠ

na jehož konci zjistily, proč vlastně slavíme 
Vánoce a proč od Ježíška dostáváme dárky. 
Po celou dobu vstupovaly do rolí a zpívaly 
vánoční písně. Seznámily se se základními 
událostmi příběhu narození Ježíše Krista. 
Naučily se vánoční koledu a zamyslely se 
nad původním smyslem vánočních svátků a 
rituálů obdarování. Program byl zážitkem, 
který s sebou přinesl vánoční náladu. 

Mgr. Karolína Šimková
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Aktuální dění 
v černilovské 
základní škole 
sledujte na  
zscernilov.cz
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ZŠ A MŠ Černilov
Základní škola Černilov

Ve středu 21. 11. navštívil naši školu 
slavný plyšový krteček, který se zúčastnil 
pobytu na Mezinárodní vesmírné stanici. 
A protože se nemůže jen tak potulovat 
po světě sám, vzal s sebou pana Milana 
Halouska z České kosmické kanceláře :). 
Proběhly tyto dvě přednášky: pro první 
stupeň na téma S krtečkem do kosmu 
a pro 2. stupeň přednáška na téma 
Kosmonautika a my. Děti se dověděly, 
jak kosmonauti na ISS žijí, jak probíhá 
jejich běžný den a jak provádějí pokusy 

prospěšné pro náš život. Děti také 
zjistily, za jaké užitečné věci vděčíme 
kosmonautice. Víte, že např. suchý zip, 
navigace či mikrovlnná trouba vznikla 
jako produkt bádání vědců pro zlepšení 
života ve vesmíru? Panu Halouskovi 
moc děkujeme za mnoho zajímavých 
informací. V tělocvičně také proběhl 
nábor mladých kosmonautů - byl opravdu 
velký zájem. Hlavní důvod byl ten, že 
na orbitě by se děti  nemusely mýt! 

Mgr. Dana Hoffmannová

V úterý 20. 11. jsme s deváťáky 
navštívili blízký cukrovar v Českém 
Meziříčí. Prohlédli jsme si téměř 
všechny hlavní části provozu a dozvěděli 
se mnoho o zpracování cukrové řepy. 
Seznámili jsme se i s vedlejšími 
produkty výroby - šámou, melasou 
a dalšími. Víte například, že peletky  
s vlákninou putují sobům až za polární 
k r u h ? Nebo že vedlejším 

p r o d u k t e m 

výroby cukru je bioethanol, na který jezdí 
automobily? Na vlastní chuťové buňky 
jsme si vyzkoušeli, že letos je cukrová 
řepa obzvláště sladká. A to hlavní - 

mohli jsme sledovat, jak se 
na konci té dřiny, rachotu a 
zápachu objevil sněhobílý 
slaďoučký cukr. 

Mgr. Dana 
Hoffmannová

Vyhodnocení fotosoutěže 
na téma Barvy přírody

 V měsících říjnu a listopadu 
probíhala na naší škole soutěž  
o nejnápaditější digitální fotografii 
na téma Barvy přírody. Jsme rádi, 
že se počet mladých fotografů naší 
školy zvětšuje, příspěvky byly opět 
překrásné. Jako nejzdařilejší jsme 
vyhodnotili fotografie Tomáše Lelka, 
Lucky Dohodilové a Lucky Konečné. 
Gratulujeme a těšíme se na fotky nové 
fotosoutěže na téma Světla, světýlka!

Snímky najdete na straně 2.
Mgr. Dana Hoffmannová

Soutěž Mladý chemik

V prosinci se výběr žáků 9. třídy 
zúčastnil 2. kola soutěže Hledáme 
nejlepšího mladého chemika ČR 
na SPŠCHT v Pardubicích. Každoroční 
snahou organizátorů je uspořádat 
chemické klání, které by žáky bavilo, 
rozvíjelo by jejich tvůrčí schopnosti, a 
které by chemii představilo jako vědu 
hravou a zábavnou. Jako disciplínu, 
která má budoucnost, protože skýtá 
široké možnosti studijního i pracovního 
uplatnění.

Soutěže se zúčastnilo přibližně 
6000 žáků z pěti krajů (Pardubického, 
Královéhradeckého, Středočeského, 
Libereckého a Kraje Vysočina). V této 
konkurenci Honza Řezníček obsadil 
39. místo Martin Vejman  55. místo. 
Za reprezentaci chlapcům děkujeme. 

Mgr. Dana Hoffmannová

exkurze do cukrovaru v Českém Meziříčí

Krteček z iSS navštívil naši školu!
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Náš tým Černilováci se v sobotu 3. 
12. 2018 zúčastnil v Praze regionálního 
kola soutěže v robotice a výzkumu First 
Lego League. Letošní téma bylo INTO 
ORBIT. Z názvu je patrné, že všechno 
se "točilo" kolem vesmírných letů, 
pobytu kosmonautů na ISS a zkoumání 
vesmíru. Týmy měly za úkol vymyslet 
originální způsob, jak kosmonautům při 
těchto náročných misích ulehčit život.

Tým zkoumal, konzultoval  
s odborníkem z České kosmické 
kanceláře panem Halouskem a nakonec 
předložil návrh na vybudování 
Relaxačního modulu, kde by mohli 
kosmonauti využít stav beztíže např. 
na zábavu zvanou Kosmozorbing  
(v kulové místnosti s měkkými stěnami 
poletovat bezpečně v gumovém balónu), 
po přidání přísavek k balónu by mohl 
vzniknout unikátní posilovací stroj i 
na opomíjené svalové skupiny. Gravitaci 
navrhl tým nahradit podlahou na palubě 
lodi se štěrbinami a podtlakem, který by 

řídily nášlapné senzory. Členové týmu 
také zkoumali způsob pěstování rostlin 
na orbitu vpravováním živin přímo 
do pletiva rostlin. Na ISS by využili 
robota nejen v režimu vtipálka (zjistili 
jsme, že toho už na ISS mají - Cimona), 
ale také v režimu osobního trenéra 
a objímacího robota (přenos dotyků 
např. s rodinou by byl obousměrný). 
Zajímali se také o souvislosti zažívání 
s nadýmáním, které je pro kosmonauty 
na ISS velkým problémem stejně jako 
stálý zápach. Pro vylepšení psychiky 
by využili virtuální realitu, technologii 
AVS a dokonalé 3D zvuky, vše šité 
kosmonautovi "na míru".

Naši kluci a dívka v sobotu získali 
nejen diplom za úspěšnou účast, mnoho 
vědomostí ohledně života kosmonautů, 
ale také zkušenost, že pokud si budeme 
naslouchat a spolupracovat, dokážeme 
toho daleko více. A všichni jsme žasli 
nad dovednostmi zkušenějších týmů - 
úroveň byla letos opravdu vysoká!

Děkuji rodičům členů týmu, kteří 
nás neohroženě v sobotu ráno na soutěž 
dovezli, drželi palce a zase v pořádku 
přivezli domů (pan Potůček, pan Lovas, 
pan Pešek, Hronešovi a Bokovi). 
Přispěli také radou a nabídli v budoucnu 
pomoc s technickým zázemím robotiky. 
Paní Potůčkové moc děkuji za masky, 
které pro nás již tradičně připravila.

Týmu ve složení Lenka Šimková, 
Ondra Lovas, Dan Hroneš, Táďa 
Potůček, Karel Petrásek, Michal Jiřička, 
Prokop Pešek, Alfréd Černý, Jeroným 
Žárský, Zdenda Jelen a Vojta Vach 
gratulujeme a přejeme štěstí v dalších 
soutěžích! Mgr. Dana Hoffmannová

Účast našeho týmu na regionálním kole v robotice FLL 2018

Na hale školy byla výstava převážně 
dětských knih, mnoho ilustrací a fotografie 
našich známých ilustrátorů. Pro děti jsme 
připravili pracovní list, na kterém musely 
vyplnit několik úkolů. Děti byly velmi 
pozorné a šikovné, o čemž svědčí jen 
velmi těsné rozdíly v součtu bodů.

Blahopřejeme těm nejúspěšnějším 
a všem ostatním děkujeme za účast  
v soutěži.

Mgr. Jana Hofmanová
Mgr. Kateřina Blatníková

1.	místo	(34	bodů):  
Matěj Šlesingr
Jan Feifer
Lukáš Horáček

2.	místo	(33	bodů):
Anička Camara
Ondra Svoboda
Ondra Grošek
Vojta Bednář

3.	místo	(32	bodů):	
Pavel Hejcman

naši ilustrátoři

Ve středu 28. 11. se náš tým složený 
z žáků 8. a 9. třídy zúčastnil soutěže 
PC ák na Střední průmyslové škole 
elektrotechnické v Pardubicích. V testu ICT 
znalostí se nejlépe z týmu umístila Anička 
Zítková, grafický návrh na téma Roboti se 
povedl všem, i když ve velké konkurenci 
nedosáhl na stupně vítězů. Nejlépe se ale 
vedlo týmu v kategorii Elektronika jinak 
ve složení Martin Vejman, Václav Sovák 

a Honza Řezníček. Kluci úspěšně zdolali 
řadu na sebe navazujících praktických 
úkolů, kde mohli uplatnit svoji šikovnost a 
teoretické znalosti z oblastí elektrotechniky, 

Úspěch našeho týmu na soutěži Pc ák

elektroniky a fyziky. Tento tým vybojoval 
krásné 3. místo. Gratulujeme a děkujeme 
za reprezentaci školy.

Mgr. Dana Hoffmannová
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www.bezvainternet.cz

internet | televize | telefon

PŘIPOJENÍ K INTERNETU

internet od

3 měsíce internetu zdarma

86 TV programů za 109 Kč

zřízení a wifi router ZDARMA

Nabídka je platná do 31. 3. 2019 a ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Podmínky nabídky na tel.

TELEVIZE

Sledujte televizní pořady 
až 7 dní po jejich odvysílání.

Užijte si televizi na Vašem počítači 
nebo tabletu. Kdykoliv budete moci 
pozastavit právě běžící pořad nebo jej 
nahrát na Váš virtuální videorekordér.

TELEFON

Volání od 0 Kč 
pro všechny bez rozdílu 
zvoleného tarifu.

Telefonování přes internet, 
neboli VoIP (Voice over IP) 
je moderní způsob komunikace.

WIFI PŘIPOJENÍ

Bezdrátové pokrytí bytů, 
kanceláří nebo jiných prostor.

Realizujeme pokrytí 
bezdrátovým signálem pro 
byty, rodinné domy, komerční 
prostory nebo celé areály.

OSOBNÍ PŘÍSTUP
ŘEŠENÍ NAVRŽENÉ PRO VÁS NA MÍRU

ZŘÍZENÍ DO DRUHÉHO DNE

776 676 866

299 Kč za měsíc

RYCHLOST PŘIPOJENÍ AŽ 1 GBPS
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Stejně jako v předchozích školních 
letech, tak i tento školní rok jsme měli 
to štěstí a mohli vyrazit na lyžařský 
zájezd do rakouských Alp.  Odjelo nás 
rekordních 18 kusů. Náš výlet začínal 
17. 12. u Gymnázia Boženy Němcové  
v Hradci Králové. Sraz jsme měli v 7:45, 
po naložení všech věci do dvoupatrového 
autobusu jsme vyjeli směr rakouské 
Alpy, kde na nás čekal krásný hotel 
Möelltalerhof.  Cestou jsme párkrát 
zastavili, a tak jsme k hotelu přijeli až 

něco po 18:00. Tam nás čekala výborná 
večeře. Unavení z dlouhé cesty jsme večer 
zalehli do postelí a těšili se na lyžování. 
Když jsme ráno přišli na snídani, čekaly 
na nás švédské stoly plné jídla. Celý 
týden nám výborně vařili a pokaždé jsme 
odcházeli se spokojenými žaludky. Obědy 
jsme baštili vždy někde v hospůdce 
na sjezdovce. Každý den jsme lyžovali 
v jiném středisku, nejprve na ledovci 
Möelltal, druhý den Matrei-Kals, třetí den 
na nás čekalo středisko Sillian a poslední 

lyžování proběhlo v Zettersfeldu, kam 
jsme se těšili na Wienerschnitzel, pod 
kterým není ani talíř vidět. Počasí nám 
vyšlo nádherně a každý den jsme lyžovali 
naplno a moc si to užili. Až na pár pádů se 
nikomu nic vážného nestalo a 21.12 jsme 
po lyžování nakoupili zásoby do autobusu 
a vyjeli směr Hradec Králové. Děkujeme 
za nevšední zážitek učitelům, kteří s námi 
tento zájezd absolvovali, a doufáme, že se 
tato akce bude opakovat každý rok. Protože 
to stojí za to … Žáci 9. třídy

Lyžařský zájezd Alpy 2018

Hravé odpoledne

V rámci akcí našeho školního 
parlamentu jsme pro děti uspořádali 
odpoledne společenských her. Na hale 
školy byla připravena stanoviště 
na PEXESO, PRŠÍ, DOBBLE, DÁMU, 
PIŠKVORKY, ŽOLÍKY a ČLOVĚČE, 
NEZLOB SE.

V 15 hodin odpoledne to na naší hale 
bylo jako v mraveništi – to připomínalo 
hemžení dětí, které se střídaly  
u jednotlivých her.  Za každou výhru si 
mohly vybrat nějakou odměnu, stihly 
vystřídat všechny, některé i vícekrát. Kdo 
si hraje, nezlobí.

Mgr. Jana Hofmanová
Mgr. Lenka Javůrková

Šikula

Dne 13. února proběhla na naší škole 
dovednostní soutěž Největší šikula. Pro 
žáky prvního stupně a jejich rodinné 
příslušníky byly připraveny disciplíny 
hodné mistrů. Každý soutěžící si mohl 
poměřit síly v následujících  dovednostech:  
přišít knoflík, povléknout polštář nebo 
peřinu, zamést a roztřídit smetí, složit 
oblečení, roztřídit a složit ponožky, oloupat 
brambory, zatlouct hřebík a správně prostřít 
na stůl.  I letos se přihlásili šikulové, kteří si 
své síly porovnali s ostatními.

Mgr. Jana Hofmanová a  
Mgr. Kateřina Blatníková

Kategorie	A	dítě	+dospělý
1. místo - Denisa Smolíková s maminkou, 
  Lenička Štrajtová
2. místo - Filip Staša s mamkou
3. místo - Vojta Fajfr s taťkou

Kategorie	B	–	děti	1.	-	5.	třída
1. místo - Anetka Petřeková
2. místo - Toník Valenta
3. místo - Sárinka Svatoňová

Všichni soutěžící byli odměněni malým 
dárečkem a diplomem. Všem zúčastněným  
gratulujeme a těšíme se na další ročník.



19Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko  1|2019

Žáci 6. tříd letos prvně psali slohovou 
práci – vypravování (zde ukázka 
vypravování z pohledu neživé věci).  
V osmé třídě skládali básně podle Máje 
od Karla Hynka Máchy.

Mgr. Alice Kučerová

D1 a úzká silnička
Jiří Hájek (6. třída)

Dne 5. 5. 2010 se vedle úzké 
silničky, která vedla mezi vesnicemi, 
postavila dálnice D1 a ta povídá: 
„Cha, cha, ty jsi stará, úzká, vylámaná, 
rozježděná, poježděná, záplatovaná, 
nepruhovaná, panelová, sesypaná 
silnice! Ty budiž k ničemu! Za to já 
jsem hezká, nová, nezáplatovaná, 
nesesypaná dálnice D1. Po mně budou 
jezdit auta z celého světa. Za to po tobě 
pojedou maximálně popeláři, aby 
vyvezli popelnice. Ty obludo, škaredo, 
budiž k ničemu!“ Na to jí malá silnička 
odpověděla: „Silnice jsem ošklivá a 
úzká, ale alespoň jsem bez poplatků a 
nejsem panovačná.“ 

A tak tato hádka trvala dny i noci, 
než novou dálnici D1 otevřeli. „Pche, 
vidíš, ty škaredo, co jsem ti říkala. Jezdí 
po mně více aut jak po tobě, ty ošklivá 
čarodějnice,“ povídá jí D1. „Ano, ale 
nejsem pyšná,“ odpověděla silnička. 

O týden později se stala patálie. 
„Aúúú,“ řvala D1. „Copak se děje, 
sousedko?“ zeptala se silnička. 
„Nestarej se! Stejně tě nikdo nemá 
rád, nemysli si, že když si budeš 
hrát na starostlivou, tak že budu tvá 
kamarádka.“

Druhý den se dálnice probudila 
a najednou na sobě vidí postavenou 
značku Zákaz vjezdu, dálnice uzavřena. 
„Jéééé, co to je?“ zeptala se sama sebe. 
S údivem se podívala na silničku, 
po které jezdí spousta aut a bez placení. 
A tak se silnička jenom na chvilku stala 
důležitou. Ale dálnice s ní už nikdy 
nepromluvila.

O zoubku
Anna Lorencová (6. třída)

Ahoj, jsem ten nejhezčí zub v celé 
této puse. Všichni mě obdivují a mají 
mě rádi. Ale asi před rokem, to jsem 
byl takový obyčejný zub. Ne úplně 
nejhorší, ale ani nejlepší. Jak říkám, 
obyčejný zub. A teď si říkáte, ale jak 
tedy může být nejlepší? Něco se mu 
muselo stát. A máte pravdu, něco se 
stalo.

Jednoho dne mi kamarád zub řekl: 
„Hej, kámo, tady máš díru a tady se 
začínáš kazit.“ „Ale nee!“ povzdechl 
jsem si. Jedna stolička mi řekla: „Znám 
jinou stoličku, která měla taky kaz a 
vytrhli ji!“ Měl jsem strach, co se mnou 
bude, protože za týden jdeme k zubaři.

Čím dál víc se to zhoršovalo a 
zhoršovalo. Všichni se mi smáli: „ 
Haha, ty máš kaz, vytrhnou tě, jsi 
hnusný! Doufám, že tě vytrhnou, 
haha!“ Nikdo se mnou nemluvil, můj 
nejlepší kamarád se mi smál. Byl jsem 
v koncích. Pořád jsem na to myslel a 
nemohl to pustit z hlavy. Až nastal ten 
den!

Bál jsem se. Uviděl jsem háček. Začal 
do mě šťouchat, bylo to nepříjemné. 
Uslyšel jsem: „Aha! Tady máte kaz.“ 

Najednou se nade mnou objevila vrtačka. 
Bál jsem se, co se mnou bude. Bolelo to! 
Asi jsem usnul, protože si pamatuji, že 
jsem se probral až po tom všem. „Ha! 
Přežil jsem! Hurá! Ale jak to vypadám?“ 
Všichni se na mě koukali s obdivem a 
šeptali si: „Ten je ale pěkný, kdo to je?“ 
A tak jsem se stal tím nejhezčím zubem  
v celé puse. 

Všem zubům jsem doporučil, aby se 
nevyhýbaly zubnímu kartáčku a nechaly 
se od něj pěkně vyleštit, aby žádný kaz 
neměl šanci zaútočit. Se mnou to dobře 
dopadlo, ale ne každý zub má takové 
štěstí jako já.

Dáma
Patricie Pešková (8. třída)

Slohové výtvory 6. a 8. třídy



Cesty k vědění20

Masarykova jubilejní základní škola, Černilov Vás srdečně 
zve na 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota 6. 4. 2019 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 
 svíčková na smetaně s brusinkami a šlehačkou, karlovarský 

knedlík 
 smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, zeleninová obloha 
 Cena dospělí: svíčková 80 Kč, řízek 60 Kč 
 Cena děti: svíčková 55 Kč, řízek 45 Kč 

V případě zájmu si oběd zamluvte do 29. 3. osobně v kanceláři 
školy nebo elektronicky na adrese:  kancelar@zscernilov.cz  

Úterý 9. 4. 2019 od 8 do 15 hodin 
V tento den se můžete seznámit s běžnou školní atmosférou na 
základní škole. Den otevřených dveří v MŠ bude 23. 4. 2019. 
Těšíme se na Vás! 

Masarykova jubilejní ZŠ a MŠ, Černilov pořádá

pátek 12. 4. 2019 od 13:30 do 17 hodin 
sobota 13. 4. 2019 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

Zimní krajina
Patricie Pešková

Každý to zná. Někdy se stane tolik věcí, 
že je nejpříjemnější od toho všeho na chvíli 
utéct a zastavit proud myšlenek, co protéká 
hlavou jako divoká řeka. Srovnat si události 
do regálu knihovny mezi ostatní knihy 
našeho života, které mají spoustu kapitol.

No, a tak jsem teď tady. Brouzdám 
se ledovým sněhem, jehož součástí jsou 
drobné vločky, na které přišly horší časy, 
a tak se ze svého volného poletování 
seskupily do těch neuvěřitelně ohromných 
kolonií. Jaké by to bylo, kdyby takhle 
fungovala i naše společnost? Usmála jsem 
se a rty se roztrhly na pár místech a stejně 
jako praskliny v suché hlíně se zalily horkou 
krví. Doteď jsem si neuvědomila, jaká je mi 
zima. Až ta horkost popraskaných rtů mne 
přinutila ucítit promrzlé nohy, po kterých 
chlad lezl jako břečťan, jen mnohem 
rychleji. Cítila jsem svůj už dozajista rudý 
nos a tváře, jak škemrají po teple podobně 
jako nohy. Vytáhla jsem teplé ruce v ještě 
teplejších rukavicích a přitiskla je na obličej. 
Jindy huňaté a příjemné obaly rukou mě teď 
škrábaly po obličeji. Zrádci. Strčila jsem je 
zpět do kapes a rozhlížela se kolem dokola.

Původní paniku, strach a stres vystřídal 
klid. Příjemně se mi rozléval hrudí jako 

šálek horkého čaje. Vím, že před ničím 
neuteču, ale to je v pořádku. Z nebe se začaly 
pomalu snášet ledové baleríny. Každičká 
byla docela jiná, ale zároveň naprosto 
okouzlující. Uchváceně jsem se rozhlížela 
kolem. Obličej jsem nastavila k šedivé 
obloze a nechala jej tak, ať na něj dopadnou. 
Byl už sice poměrně znecitlivělý od chladu, 
ale jejich šaty byly tak lehké, že mi nevadilo, 
když dotančily na mou tvář. Všude kolem 
mě se rozléhala pohádková zimní krajina. 
Zimu už jsem zase necítila, nebo jsem spíš 
nechtěla, aby ze mě její šlahouny vytáhly 
všechnu tu dobrou náladu. Štěstí a radost 
kolem mne poletovaly společně s ledovými 
peříčky. Myšlenky byly pečlivě naskládané 
v regálech mé pomyslné voňavé knihovny. 
Už žádný smutek, jen ta úžasná rovnováha.

Zimní krajina
Vilma Čechurová

Pro tuto slohovou práci jsem si vybrala 
zimní krajinu, tedy můj dárek od Ježíška. Pod 
stromečkem jsem zahlédla lístek a na něm 
bylo napsáno: Zítra se projedeš na saních  
v zasněženém lese. 

Po dočtení lísku se mi v srdci rozlilo 
blaho a nekonečné napětí. Už vidím tančící 
vločky, které mi přitančí až na čepici, kde se 

usadí a vyčkají, až vyrazíme na projížďku. 
Když jsem se ráno probudila, po těle mně 
přeběhl ranní mrazík z mého otevřeného okna 
a já se už nemohla dočkat. Sníh mi křupe pod 
nohama jako popcorn a na nos mi dopadají 
bílé tanečnice z blankytně modrého nebe.

Po nasednutí do saní vyrážíme. Slyším, 
jak rolničky cinkají do rytmu klusání koně, 
který se snaží ze všech sil, aby nám udělal 
radost. Právě teď si myslím, že hezčí pocit 
jsem ještě nezažila, a jsem proto nesmírně 
šťastná. Za námi už jsou jenom stopy, 
které vypadají jako proužky zmrzlé stuhy 
položené do křišťálového snížku. Na větvích 
stromů se houpají rampouchy, jako by byly 
na horské dráze, a cinkají o sebe jako triangl. 
Sluníčko není téměř vidět, protože ho stíní 
sněhové ovečky.

Když zastavíme u zmrzlého jezírka, 
je na něm překrásná mrazíková malba  
z křišťálového ledu. Slezu ze saní a dojdu 
až ke koni. Jeho hustá a hřejivá srst mi 
dodává odvahu se ho dotknout a pošimrat ho 
za ouškem. Cítím se jako zimní víla, která 
právě obletěla celou zimní krajinu. V mém 
srdci se právě vylil pohár plný štěstí a lásky 
k zimě, a proto se mi na zčervenalé tvářičce 
vykouzlí úsměv od ucha k uchu. Myslím, 
že na tento dokonale zmrzlý zážitek nikdy 
nezapomenu a určitě ho ještě zopakuji. 

Líčení – slohové práce 8. tříd
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Vyhlášení pěvecké soutěže 
školní kolo 6. února

Kategorie	1.-2.	tříd
1.místo Jenda Prokeš a Linda Šimůnková
2. místo Helenka Kašlíková a Danielka 
Špundová
3. místo: Eliška Kořínková

Kategorie	3.-5.	tříd
1. místo: Šimon Popelák, Natálka   
  Bartošová, Nikolka Veselovská
2. místo: Hanička Šmídová, Eliška   
  Lovasová, Anežka Urbanová
3. místo: Kristýnka Kážová, 
  Matěj Petráček

Kategorie	6.-7.	tříd
1. místo: Terezka Konířová
2. místo: Anička Pavlová
3. místo: Majda Sedláková

Mgr. Alice Kučerová

Včelařský kroužek

Pro včelky je zima dobou vegetačního 
klidu, ale práce včelařů nekončí nikdy. 
Zatímco nám přezimují  čtyři včelstva, 
my se připravujeme na další sezónu.  
Odebíráme měl, tedy spad voskových 
víček, mrtvých včel a roztočů z podložek 
na dně úlů, který odevzdáme k vyšetření, 
abychom dodrželi veterinární opatření 
ohledně výskytu škůdců a chorob. Podle 
získaných výsledků pak naplánujeme 
další kroky. 

V dílnách stloukáme nové rámky,  
vyplétáme je drátem a  opatřujeme 
mezistěnkami. Pod mikroskopem si 
prohlížíme stavbu včely. Učíme se  
o nových metodách chovu včel a 
opakujeme si, co už známe. Jedno 
odpoledne jsme věnovali navrhování 
etiket, kterými chceme polepit sklenice 
při letošním medobraní. 

V lednu nás pak navštívil předseda 
Českého svazu včelařů v Hradci Králové 
Ing. Radim Kupka. Pozoroval nás při 
práci, poděkoval nám, promluvil o své 
lásce ke včelám a pozval nás na osvětové 
akce, které letos ZO ČSV bude pořádat. 

Černilovští brtníci
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tříkrálové sbírky obcích v Mikroregionu Černilovsko        vynesly téměř 180 tisíc korun
tříkrálová sbírka v Lejšovce

V sobotu 5. ledna, den před Třemi 
králi, z podnětu a po domluvě s paní 
Zíkovou z Charity, která nás oslovila, 
jsme u nás v Lejšovce uspořádali  
Tříkrálovou sbírku. Dětí v mladším 
školním věku, které se rády zapojily, je 
u nás v Lejšovce v těchto letech docela 
dost. Děti jsou si věkově blízké, znají se, 
kamarádí se, a tak s ochotou šly do této 
akce. Vytvořily dvě skupiny. 1. parta byla 
Míša a Nela Fabiánovy, Kája Šulcová, 
Pepa Gajdoš. 2. parta byla Lukáš Hrivňák, 
Verča Němcová, Matěj Šlesingr. S každou 
skupinou šel jeden dospělý. S první partou 
šla maminka Pavla Gajdošová, s druhou  
tatínek Jan Šlesingr. Rozdělili si naši 
vesnici na polovinu, takže každá skupina 
šla od stavení ke stavení, od domu k domu, 
kde koledovala. Lidé v obci koledníky 
vždy mile přivítali. Tříkráloví koledníci 
začali chodit po vesnici po 9 hodině. 
Na konci své obchůzky se obě party sešly 
ve 12,30 hodin u pana starosty naší obce 
a předali mu částky, které vybrali. Všem 
štědrým dárcům děkujeme.

Vybraná konečná částka 7 471 Kč 
poslouží pro ranou péči Sluníčka, které 
pomáhá zdarma rodinám pečujícím doma 
o dítě s postižením, domácí hospicovou 
péči, která umožňuje umírajícím trávit 
poslední chvíle společně v domácím 
prostředí a odborné sociální poradenství 
prostřednictvím poradny domácí 
hospicové péče a pro krizový fond Charity 
pro rychlou pomoc při mimořádných 
událostech. Mgr. Ludmila Součková

tříkrálová sbírka  
v Libranticích

K+M+B nejsou počáteční písmena 
jmen Třech králů: Kašpar, Melichar a 
Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž 
zkratka latinského „Christus mansionem 
benedicat - Kristus požehnej tomuto 
domu“ a králové toto požehání pomyslně 
předávají všem, kdo jim otevřou. Někde 
jsou sice králové vyzváni: „Tak se nám 

ještě podepište na dveře!“  Někdo si 
K+M+B vysvětluje: "Ohlédni se při 
odchodu z domu, jestli máš Klíče, Mobil 
a Brýle."

Ať už to máte doma jakkoliv, dne 
5.1.2019 se opět u nás v Libranticích 
potvrdilo, že se dovedeme spojit pro 
dobrou věc, že tu žijí štědří dárci a že se 
nenecháme odradit promáčeným počasím. 
(Někteří králové přišli domů až v 6 večer.)  

Celkem se podařilo vybrat 28 144  
Kč. Děkujeme vám všem dárcům, že jste 
přispěli na činnost Charity!

Dále děkujeme koledníkům králům, 
jejich doprovodům, bez nichž by děti 
nemohly peníze vybírat, děkujeme škole 
za poskytnuté zázemí a Míle Bortlíkové 
za celkovou organizaci a perníčky pro 
krále. Helena Nováková

tříkrálová sbírka v Újezdě

V sobotu 5.1.2019 se uskutečnila už 
druhým rokem Tříkrálová sbírka. Po celé 
vesnici chodila skupina dětí,krásně 
vystrojená. Měly vše perfektně připraveno 
a všude zazpívaly koledu. Vykoledovaly 
přes čtyři tisíce korun na Charitu a všude 
dostaly  nějakou sladkou odměnu. Za to 
všem dětem patří velké poděkování,ale 
hlavně paní Jitce Vlkové,která to vše 
připravila a zorganizovala.

M. Landová

 
tříkrálová sbírka  

v Hubílese

Možná se vám také stává, že si události, 
které se každý rok opakují, spojujete  
s počasím: to vloni touhle dobou celý 
den pršelo, říkáte například. Zvlášť, když 
právě ten samý den býváte někde venku. 
Toto zažíváme každý rok, když vycházíme 
na tříkrálovou pochůzku. Vzpomeneme-
li, že předloni byly tou dobou kruté 
mrazy a vloni bylo naopak počasí, které 
připomínalo jaro, letos to bylo přesně 
něco mezi tím. Je tedy zřejmé, že počasí 
bývá kolem Tří králů proměnlivé, nás 
však moc těší, že nás stále stejně, ne-li 
vlídněji, vítají a očekávají obyvatelé naší 

Kolik se vybralo v Mikro-
regionu Černilovsko

obec  skupin  částka
Černilov 12 64 262 Kč
Divec  2  8 472 Kč
Lejšovka 2   7 471 Kč
Libníkovice 2   6 615 Kč
Librantice 5   28 144 Kč
Libřice 2   13 932 Kč
Skalice 3   11 041 Kč
Smržov 3   20 495 Kč
Výrava 4  18 995 Kč
celkem	 35	 	179	427	Kč
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tříkrálové sbírky obcích v Mikroregionu Černilovsko        vynesly téměř 180 tisíc korun

 
Oblastní charita Hradec Králové 

velice děkuje všem dárcům 

 
                          

  

  TTřřííkkrráálloovvéé  ssbbíírrkkyy  22001199  
kteří přispěli celkem 1 632 029 Kč 

 
Výtěžek je určený pro pomoc rodinám, které doma pečují o dítě s postižením,  

domácí hospicovou péči a odborné sociální poradenství.  
Výtěžek z Třebechovicka bude využitý pro zajištění pečovatelské služby regionu  

Část výtěžku je určená na humanitární pomoc v ČR i zahraničí. 
 

VV  oobbccii  ČČeerrnniilloovv  
ppřřiissppěěllii  ddáárrccii  cceellkkeemm  6644  226622  KKčč..  

ČČeerrnniilloovv  6600  114455  KKčč  ,,  ÚÚjjeezzdd  44  117777  KKčč  
 

Vážíme si Vaší důvěry a podpory.   
Děkujeme Vám za Vaši pomoc lidem v nouzi.  

 
Děkujeme koledníkům, rodičům, průvodcům, duchovním, zástupcům úřadů  

a dalším hodným lidem za pomoc a za čas, který sbírce věnovali. 
Na rozpečetění pokladniček a počítání peněz dohlížel pověřený pracovník obecního úřadu. 

Vyúčtování sbírky a správné využití prostředků kontroluje Magistrát hl. města Prahy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266, 500 03 Hradec Králové, www.charitahk.cz 

vsi. A tak jako každý rok náš malý průvod 
prošel obcí, popřáli jsme do nového roku, 
zazpívali koledy (letos jim vévodila 
koleda Vzhůru bratři milí) a do kasičky 
pro dobrou věc – služby Oblastní charity 
Hradec Králové – vybrali 6 416 Kč, tedy 
zase víc, než vloni. Všem sousedům ještě 
jednou ze srdce děkujeme.

Anna Hrčková, Gábina Kaisrlíková a 
královny Verča, Poli a Áňa

tříkrálová sbírka  
v Libřicích

6. ledna po obci proběhla Tříkrálová 
sbírka, na které 2 skupiny koledníků 
pod patronací manželů Voltrových 
vykoledovaly opět rekordní částku 
ve výši 13 932 Kč. Ředitel Oblastní 
charity Mgr. Vojtěch Šůstek děkuje 
koledníkům za pomoc, občanům pak 
za jejich štědrost. Charita vybranými 
penězi podpoří potřebné – ranou péči 
Sluníčko, která pomáhá zdarma rodinám 
pečujícím doma o dítě s postižením, 
domácí hospicovou péči, poradny 
pro domácí hospicovou péči, pro lidi  
v tísni a dále pro pečovatelskou službu 
v naší oblasti. Třetina výtěžku je určena 
na humanitární pomoc Charity České 
republiky v zahraničí i u nás a na další 
projekty na pomoc lidem v nouzi.

Eva Hynková

 
Oblastní charita Hradec Králové 

velice děkuje všem dárcům 
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Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266, 500 03 Hradec Králové, www.charitahk.cz Dne 29. 12. 2018 se v černilovské 
sokolovně uskutečnil již 11. ročník 
tradičního Vánočního ping-pongového 
turnaje. Tento rok jsme se opět setkali  
v hojném počtu třiceti hráčů. Po dlouhém 
a náročném dni jsme se dočkali finále, 
do kterého postoupil pan Verner a pan 
Fidler. 

Po napínavém souboji obhájil své 
již páté vítězství pan Verner. Po celou 
dobu konání akce panovala odlehčená 
atmosféra, která je pro tento turnaj 
už tradiční. Dokonce došlo letos i  
k mírnému upgrade a po vyhlášení se 
ještě konal turnaj ve čtyřhře, který byl 
jen pro zájemce a výsledky z něj se 
nezapočítávaly do výsledků celkových. 

Poděkování patří Obecnímu úřadu 
Černilov a také všem sponzorům, kteří 
se postarali o ocenění za hru a také všem, 
co se podíleli na přípravách turnaje a 
pomáhali s organizací. Akce se opravdu 
vydařila, i o legraci nebyla nouze. 

Doufám, že příští rok opět sejdeme  
v takto velkém počtu a budeme se těšit, 

že mezi sebou přivítáme i nějaké nové 
tváře. Zdeněk Brož

Vánoční turnaj v ping-pongu
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Čas adventu je naplněn řadou setkání, 
která vytvářejí sváteční atmosféru 
plnou klidu a vánoční poezie. Do této 
nálady jsme se v Libřicích dostali i díky 
vánočnímu koncertu, který kulturní komise 
obecního úřadu zajistila v kostele svatého 
Archanděla Michaela v pátek 21. prosince. 
Do vánoční nálady nás svým vystoupením 
dostali žáci Masarykovy jubilejní školy 
pod vedením paní učitelky Filipové a paní 
učitelky Štarhové. Děti si získaly svým 
vystoupením srdce všech posluchačů – 
moc se jejich vystoupení všem líbilo. 
Paním učitelkám zase patří obdiv 
za nazkoušení tak náročného programu. 
Na vytvoření té pravé vánoční atmosféry 
se velkou měrou podílela i hudební skupina 
ČOKOLI, která si na nás udělala čas a bez 
nároků na honorář přítomné potěšila svým 
vánočním pásmem. Všem účinkujícím 

děkujeme za jejich vystoupení a těšíme se 
na další setkání!

Dětský karneval

Kulturní komise obecního úřadu 
připravuje na neděli 10. března od 14,00 

hod. v sále pohostinství U Špatenků 
tradiční dětský karneval. Děti se mohou 
těšit na taneček, hry, zábavu a velký kopec 
legrace. Každé dítě si s sebou domů odnese 
menší pozornost.

Jaroslav Pánik, kulturní komise

Vánoční koncert v Libřicích

Dne 20. 12. 2018 nás naše základní 
škola pozvala hned 2x na vánoční 
vystoupení. Učitelé školy nacvičili s žáky 
divadelní představení adaptaci pohádky 
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY. 
Dále nám žákyně zatančily vlastní tanec 
na vánoční písničku. Měli jsme co dělat, 
abychom se všichni do naší hospůdky 

vešli, jaký byl o představení zájem. 
Děkujeme základní škole za přání: "Ať  
v našem království je život krásnější!" 
Čas, který jste museli věnovat 
nacvičování, stál za to! Velmi se nám 
vaše představení líbilo!

Po skončení vánoční besídky jsme 
se přesunuli k vánočnímu stromku, 

rozsvítili svíčky a společně si zazpívali. 
Jemný déšť se sněhem vadil snad jenom 
hudebním nástrojům. Všem muzikantům 
z Borovice a Libníkovic, dále zpěvačkám 
z Důvtipu a jejich doprovodu Jardovi 
a Vláďovi velmi děkujeme za krásné 
vystoupení.

Helena Nováková

Vánoční besídka a zpívání u stromečku

Již tradiční koncerty pořádala  
v loňském roce 2018 Římskokatolická 
farnost Číbuz – jeden na konci 
září, v předvečer svátku svatého 
Václava a druhý ve vánoční době. 
Na Svatováclavském koncertu jsme 
kromě naší varhanice Lucie Houdkové, 
která pro tu chvíli varhany vyměnila 
za trombón, přivítali kytaristu Antonína 
Pevalu a zpěváka Zbyňka Drdu. Mohli 
jsme v jejich podání slyšet mimo jiné 
Cohenovo Hallelujah, Gounodovo Ave 
Maria, ale také Lennonovo Yesterday a 
Hej Jude a na závěr si společně s nimi 

zazpívat české lidové písně. Na koncertě 
byla hojná účast, mezi návštěvníky byli i 
žáci kytarového oddělení ZUŠ Smiřice. 
Vydařený byl také Vánoční koncert 28. 

prosince, kde nám na varhany hrál pan 
Václav Uhlíř a na trubku pan Karel 
Houdek. Na programu byly skladby 
G. F. Händela, J. Clarka, J. S. Bacha a 
zakončen byl milou směsí koled různých 
národů. Děkujeme za krásnou atmosféru 
všem, kdo jste přišli, a těšíme se na další 
koncerty, které nás čekají letos, tj. 
Svatováclavský koncert 27. září 2019 a 
ve vánoční době Vánoční koncert, jehož 
přesný termín včas ohlásíme. Děkujeme 
také za příspěvky, které budou použity 
na další opravy našeho kostela.

Za farnost Anna Hrčková

Koncerty v kostele sv. Václava v Číbuzi
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V sobotu 8. prosince od 15 hodin jsme u 
nás v Lejšovce, jako každý rok, uspořádali pro 
naše děti a vnoučata Mikulášskou besídku. 
Přišlo 20 dětí, tentokrát menších od 6 měsíců 
do 10 let. Hlavními organizátorkami byly 
Pavlína Niedobová a Veronika Niedobová. 

Akce pro naše děti by se nemohla konat, 
nebýt sponzorů Obecního úřadu Lejšovka, 
hasičů a rybářů z Lejšovky. Občerstvení 
pro přítomné si vzala na starost rodina 
Niedobových. I maminky dětí přinesly 
na besídku drobné cukroví a jednohubky, 
takže bylo o svačinky všech postaráno.

Před 16. hodinou k nám zavítal Mikuláš, 
anděl a čert. Aby děti dostaly od Mikuláše a 
Anděla balíček, musely říci básničku nebo 
zazpívat písničku. Za ty menší, kteří ,,to ,, 
ještě neumí, musel to říci či zazpívat někdo 
z rodičů. Potom následovaly drobné soutěže, 
úměrně k věku dětí. I tam jim kolikrát 

musely být nápomocné maminky. Za každý 
splněný úkol děti dostaly sladkou odměnu, 
takže si z Mikulášské besídky odnesly 
domů i něco dobrého. Nelinka a Michalka 
Fabiánovi spolu s Verunkou Němcovou 
zazpívaly písničky. Verunka Němcová  
k tomu zahrála na zobcovou flétnu. Všechny 
sklidily za vystoupení velký úspěch. Až 
do 18 hodiny si děti zatancovaly jako 
na malé diskotéce. Na očích dětí, úsměvu a 
jejich výrazu jsme viděli, že se děti baví, že 
se jim Mikulášská besídka líbí.

To, co z občerstvení zbylo, rozdalo se 
přítomným na besídce. Díky patří Pavlíně 
Niedobové a Veronice Niedobové, které akci 
pro naše děti uspořádaly.

Odpoledne se vydařilo ke spokojenosti 
přítomných a těšíme se za rok na další 
Mikulášskou besídku.

Mgr. Ludmila Součková

Mikulášská besídka v Lejšovce

Na sobotu 24.listopadu se domluvily 
maminky a babičky, jako každoročně, že u 
nás v Lejšovce připraví pro menší i větší 
děti a vnoučata předvánoční tvoření. Začali 
jsme ve 14 hodin.

Každé dítě, podle svého výběru a věku, 
si mohlo ,,vyrobit,, co chtělo i za pomoci 
,,tet,, z Lejšovky, které se o malé svěřence 
postaraly. Nápadů bylo spousta.

U Boženy Kašparové podle šablony 

děti ozdobily oboustranně barevnými 
šupinkami rybičku a na dvou destičkách 
domalovaly čertíka. Sabina Pavlová doma 
ušila látkové pytlíky, vyrobila mašličku 
a děti si na látkové pytlíky vystřihly 
obrázky Mikuláše, vánočního jelena, 
hvězdičky, stromečky, mašličky a ty pak 
nalepily. Milada Buštová si připravila 
věneček, který děti dotvořily ozdobami ze 
starého těsta, dolepily peřím, mašličkou, 
třpytivým gligrem a hvězdičkami. U Hany 
Haftové děti navlékaly popkornový řetěz 
zakončený mašličkou, z papíru lepily 
papírové ozdoby či sněhové vločky. Jitka 
Němcová si jako vzorek připravila pro děti 
skládání barevných papírových hvězdiček 
a andělíčka z papíru a ořechů. Obojí si 
podle vzoru pak děti vytvořily samy. 
Na ,,tvoření ,, nemohlo chybět ani malování 
a zdobení perníčků u Petry Konečné. Nešlo 
si nevšimnout u paní Niedobové vytváření 
skřítka, slepování a dávání jej dohromady 
ze šišky, hlavičky z polystyrénu, čepičky a 
mašličky kolem krku.

Těžko říci, která ,,atrakce,,byla 

krásnější a vtipnější. Všechny výtvory byly 
tak nádherné, ,,překypovaly,, šikovností 
a nápadem našich ,,tet,,. Odměnou nám 
všem byla velmi hojná účast dětí od těch 
úplně nejmenších 2 letých až po náctileté. 
Leckeré maminky a babičky nezůstaly 
za dětmi pozadu a také si vyrobily pro 
radost kdejakou drobnůstku.

Předvánoční tvoření ,,se protáhlo,, až 
do podvečerních hodin. Pochvalu a uznání 
si zaslouží všichni, kdo se na tvoření 
podíleli. Akce pořádaná každoročně pro 
naše děti a vnoučata se vydařila a dětem se 
moc líbila. Všichni se těšíme na podobné 
tvoření příští rok.

Mgr. Ludmila Součková           

Předvánoční tvoření v Lejšovce 

inzerce

 

KOUPÍM DO MUZEA PIVOVARNICTVÍ 
STARÉ PIVNÍ LAHVE  A SKLENICE S NÁPISY PIVOVARŮ

DĚKUJI ZA NABÍDKY
TEL 732 170 454 

SBĚRATEL

inzerce

KOMINICTVÍ
DVOŘÁK a SYN

E. BENEŠE 1524
HR. KRÁLOVÉ

 tel. 602 412 350

Provádíme čištění komínů 
a vystavování kontrolních 

protokolů.
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9.12.2018  uspořádal Spolek přátel 
Újezda pro děti Mikulášskou nadílku. Sice 
se letos Mikuláš s čertem trochu opozdili, 
dřív se to nikomu nehodilo, ale dětem to 
vůbec nevadilo a užily si to i tak. Všechny 
se sešly v 16. hodin v klubovně, která už 
byla vánočně vyzdobená, i s nazdobeným 
stromkem. V 17. hodin přišel Mikuláš  
s čertem a andělem. I když se menší děti bály, 
protože hlavně čert vypadal strašidelně, tak 
každé z dětí zarecitovalo básničku, všichni 
dostali balík dobrot a sladkostí. Nakonec se 
všichni s Mikulášem vyfotili. Nálada byla 
výborná, už taková předvánoční.

Další prosincovou akcí v Újezdě byl 
tradiční předsilvestrovský turnaj ve stolním 
tenisu 29.12.2018. Hráli děti i dospělí a 
všichni si to moc užili.

Dětem patřilo dopoledne a odpoledne 
hráli ti starší. Tři děti, které byly nejúspěšnější 
v dětské kategorii, si mohly zahrát odpoledne 
s dospělými. Hrálo se až do večera, potom 
následovalo vyhlášení vítězů a předány 
hodnotné ceny. Nesmíme zapomenout 
na pohoštění v podobě výborného guláše, 
kterého se spořádal opravdu velký kotel.

Koncem roku následovala 31.12.2018 
společná oslava Silvestra, která proběhla 
ke všeobecné spokojenosti za bujarého 
veselí. opět spojená s výborným pohoštěním. 
Veselili se děti, mládež i dospělí a vše 
vyvrcholilo velkým půlnočním ohňostrojem. 
Nakonec bych  chtěla poděkovat všem 
členům Spolku za celoroční práci, popřát jim 
hodně zdraví a aby jim stejný elán vydržel i  
v roce 2019. M.Landová

Závěr roku 2018 v ÚjezděZdobení adventních věnců  
v Újezdě 

Odpoledne 24.11.2018 se Újezďáci, 
dospělí  i děti opět sešli v klubovně 
ke společnému zdobení adventních věnců.
Každý si přinesl korpus věnečku,ozdoby 
a svíčky. Tatínkové už předem připravili 
smrkové a jedlové větve,natrhali šišky a 
bodláky, které nastříkali barvou a z kmene 
břízy nařezali ozdobné destičky.

Přesně v 15.hodin nastalo doslova 
zdobící šílenství. Zdobil každý, děti, 
maminky i tatínkové. Dětem se to tak 
líbilo,že každé vyrobilo hned několik 
kousků, všechny velice zdařilé. Vyrábělo 
se až do večera, dokud nedošel materiál.
Potom všichni společně uklidili klubovnu a 
zasedli k výborným domácím větrníčkům. 
Bylo to opět další vydařené odpoledne a 
dětičky se už těší na Mikulášskou zábavu 
s nadílkou,což bude další akce Klubu.

M.Landová

Během adventu 2018 se konalo 
4. černilovské Smrčkování - soutěž 
ozdobených vánočních stromečků. 
Soutěž se dosud vždy konala v Černilově 
jednou za dva roky, poprvé v roce 2012, 
inspirována soutěží Rodičovského centra 
Domeček z Třebechovic pod Orébem. 
Do soutěže se může přihlásit libovolný 
tým, který dostane svůj stromeček  
k ozdobení. V Černilově tentokrát o přízeň 
hodnotících diváků bojovalo 11 krásných 
stromečků. Velký údiv sklízel strom, 
který ozdobili pracovníci obecních dílen a 
technických služeb – místo ozdob použili 
to, co našli v Černilově a okolí – pohozené 
odpadky, kusy pneumatik, pet lahve, 
staré plechovky… Diváci mohli podpořit 
stromek, který se jim nejvíce líbil, buď 
vhozením papírového hlasovacího 
lístku do bedny v altánu Kulturního a 
spolkového domu v Černilově, nebo mohli 
hlasovat elektronicky prostřednictvím 
internetového formuláře. V úterý 18.12. 
v 10 hodin byly zveřejněny výsledky při 
slavnostním vyhodnocení na dvoře KSD 

za účasti zástupců soutěžících týmů. A jak 
to dopadlo? Výsledky byly někdy velmi 
těsné, často o jeden až dva hlasy!
1. místo - stromeček 5. tříd ZŠ Černilov
2. místo - strom technických služeb Obce 
Černilov, sběrného dvora a obecních dílen
3. místo - Markéta a Matyáš Dvořákovi
4. a 5. místo - Klub maminek Dvoreček  
             Klub dobré pohody
6. místo - Klub taťků Chlíveček
7. místo - Mateřská škola Černilov
8. místo - třída 4.A ZŠ Černilov
9. místo - Obecní úřad Černilov
10.místo - Mateřská škola Černilov

Všem soutěžním týmům děkujeme 
a blahopřejeme. Ozdobené stromky si 
obálkovou metodou mohli zakoupit 
libovolní zájemci. Výtěžek z prodeje 
stromečků byl věnován domácí hospicové 
péči Oblastní Charity v Hradci Králové. 
Celkem bylo takto vybráno a předáno 
Charitě 5 478 Kč. Děkujeme všem, kdo 
se soutěže zúčastnili, vytvořili krásnou 
výstavu ozdobených stromků během 
Adventního trhu a dalších předvánočních 

akcí za zahradě Kulturního a spolkového 
domu v Černilově a všem, kteří si 
stromeček zakoupili a podpořili tak 
potřebnou službu. Jana Žárská 

Černilovské smrčkování 2018
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Karneval tJ Librantice

Dospělí to v maskách roztočili v pátek. 
A aby ani děti nezůstaly pozadu, konal se 
v neděli 3. 2. v hospůdce Na hřišti dětský 
karneval. Pro děti bylo připraveno plno 
soutěží s bohatou tombolou a odměnami. 
Na parketu se to hemžilo upíry a duchy, 
kašpárky, veselými zvířátky, Karkulkami, 
nechyběla Popelka, sluníčko ani nádherné 
princezny a gejša, dorazili policisté, hasiči, 

námořníci, vojáci a kdyby ti potřebovali 
pomoci, připraven byl Harry Potter i 
Spiderman a Batman. Naštěstí nedorazil 
doktor a na vysvědčení se nikdo neptal. 

Děkujeme Ajce, Haňdě, Báře a Elence 
alias klaunovi, Machovi a Šebestové a 
krásné tanečnici za skvělou organizaci. 
Utržené sluchátko prostě plní všechna přání, 
takže se muselo povést!  Helena Nováková

Dětský karneval v Libranticích

Půjdem spolu do Betléma podesáté

V pátek 1. února jsme se sešli 
na tradičním karnevale TJ Librantice. 
V místní hospůdce se příjemně bavilo 
na šedesát masek a několik "civilistů". Díky 
sponzorům byla i bohatá tombola. Byli zde 
místní, ale přijeli i návštěvníci z Bavorska 
a několik Papuánců. Skupina pionýrů 
pobavila svým heslem "Pojď budovat 
ves, pátky na pivo vlez". Paní Müllerová 
pečovala o pana Švejka, bylo zde několik 
roztomilých zvířátek, námořník, piráti 
a další krásné masky. Však se můžete 
přesvědčit sami na obecních stránkách.

Milada Bortlíková

Když jsme v roce 2000 vyráželi poprvé 
na povánoční vejšlap s názvem „Půjdem 
spolu do Betléma“, nikdo netušil, že se 
dočká desátého opakování. Tomu se již dá 
říci tradice. Během této doby se na trase 
Černilov – Braunův Betlém v Novém lese 
nedaleko Kuksu vystřídalo několik desítek 
nadšenců zimní turistiky. Cesta, která 
měří od 22 do 25 kilometrů, záleží podle 
zvolené trasy, se dá zvládnout za 6 až 7 
hodin i s přestávkou na oběd. Odměnou je 
jen to, že si společně zazpíváme koledy a 
pak spěcháme, aby nám neujel vlak.

Letošní desátý ročník se konal  
v sobotu 12. ledna. Od katolického 
kostela sv. Štěpána v Černilově vyšlo 
deset poutníků a od Staročeské restaurace 
v Jaroměři, kde jsme se stavili na oběd, 

nás pokračovalo a do cíle dorazilo celkem 
dvacet tři. Počasí během cesty nám přálo, 
jen sněhu bylo mnohem méně než loni. 
Příští rok začneme další desítku, tak vás 
již teď zvu a půjdem spolu do Betléma.

Jaroslav Kudrnáč

Přednáška  
„12 měsíců na Bali“

V krásnou zasněženou sobotu 26. 
ledna 2019 jsme se v místní hospůdce 
vypravili na daleký ostrov Bali. Bez 
zavazadel i letenky nás tam doprovodili 
Tomáš Vavřinka a Klárka Bambásková. 
Na sedmdesát posluchačů pozorně 
poslouchalo jejich vyprávění, které bylo 
doprovázené fotografiemi. Dostali jsme 
i nějaké rady, pokud bychom se tam 
chtěli vypravit na dovolenou:). Moc jim 
děkujeme. Přejeme jim šťastnou cestu 
za dalšími dobrodružstvími a věříme, 
že po návratu nám přijdou zase o svých 
zážitcích povídat. Milada Bortlíková

Vítání občánků  
v Libranticích

Naší milou povinností bylo dne 17. 
11. 2018 přivítání nových občánků obce 
Librantice. O kulturní úvod se postarala 
librantická mateřská školka. Za krásné 
zpívání děkujeme. Do rodiny Benešovy, 
Šedkovy, Ulibynovy/Horákovy, Moráv-
kovy a Musilovy přejeme rodičům, 
prarodičům i všem příbuzným mnoho 
lásky a trpělivosti s výchovou nových 
potomků. Ať se Vám daří vychovávat 
Vaše děti v radosti a hlavně, ať jste všichni 
zdraví. Novým občánkům přejeme, aby 
jim Librantice byly domovem a dobrým 
místem pro život.  

 Helena Nováková



Co se událo...28

Týden modliteb za jednotu křesťanů 
je mezinárodní křesťanská ekumenická 
aktivita, která se koná každoročně  
v období od 18. do 25. ledna. Jedná se 
vlastně o oktáv, to znamená, že trvá osm 
dní.

První snahy o modlitby za všechny 
církve se datují kolem roku 1740 
u stoupenců letničního hnutí 
ve Skotsku a v katolické církvi v roce 
1894 podporoval papež Lev XIII. 
zavedení Oktávu modliteb za jednotu  
v období Letnic (Boží hod svatodušní, 
křesťanský svátek slavený 50 den  
po Velikonocích). 

V roce 1935 navrhl Abbé Paul 
Couturier z francouzského Lyonu, 
který byl nazýván „otcem duchovního 
ekumenismu“ konat „Všeobecný týden 

modliteb za jednotu křesťanů“. Návrh 
byl přijat katolickou církví v roce 1966. 
Rovněž protestanté v polovině 20. let 20. 
století navrhli každoroční oktáv modliteb 
za jednotu mezi křesťany.

Poprvé se slavila „Modlitba 
za křesťanskou jednotu“ na základě 
textů připravených ve spolupráci Komise 
pro víru a řád Světové rady církví 
a Sekretariátu pro podporu jednoty 
křesťanů v roce 1968.

Letos se v Černilově konala společná 
ekumenická bohoslužba v úterý 22. ledna 
v Kulturním a spolkovém domě za účasti 
P. Stanislava Jílka a farářky Rút Brodské. 
Sbírkou, která při bohoslužbě proběhla, 
přispěli účastníci na pomoc rodině  
v nouzi.

Jaroslav Kudrnáč

týden za jednotu křesťanů

V sobotu 29.12 se konal již třetí ročník 
Silvestrovského turnaje ve stolním tenise, 
který pořádal Spolek přátel Újezda.

Partneři akce byly Obec Černilov, 
DENTUNIT, INTERCARS a AM-BESI.

Účast byla hojná. Sešlo se 9 dětí, 
8 žen a 16 mužů a o zábavu nebyla 
od začátku nouze. Díky partnerům čekaly 
na zúčastněné hodnotné odměny. 

Celý turnaj od začátku řídil Martin 
Skákal. Dětskou kategorii vyhrál Honzík 
Sledzjuk, druhá Kateřina Sledzjuková a 
"bednu" doplnil Filip Slepička.

U žen obhájila vítězství loňská 
šampionka Jana Skákalová, druhá 
Jindřiška Kubátová jí hodně šlapala 
na paty. Třetí Kateřina Sledzjuková 

doplnila stupně vítězů. Kategorii muži 
opanovali "borci" Skákalovi. V pořadí 
Dominik, Martin a Dan. O plné žaludky 
se během turnaje staral Miroslav Švestka 
ml. s asistencí Domiky Doležalové.

Všichni zúčastnění odcházeli 
spokojení a sportovně unavení, což je 
cílem celé akce, ve které bude Spolek 
příští rok určitě pokračovat.

Radek Slepička

Silvestrovský turnaj v Újezdě

Domácí rodinná zabíjačka v Klubu v Újezdě
Myšlenka uspořádat staročeskou 

zabíjačku se zrodila v hlavách členů 
Klubu už dávno.

Po důkladných přípravách vše 
propuklo 26.1.2019. Už časně ráno se 
mužská část sešla v klubovně, zatopili 
pod dvěma kotli, aby byl dostatek horké 
vody. Potom odjeli pro prasátko a ženy 
zatím krájely cibuli, loupaly česnek a 
připravovaly vše potřebné. V 8 hodin už 
prase viselo před klubovnou a v poledne 
si už všichni pochutnávali na ovárku a 
výborném zabíjačkovém guláši.

Na stolech nechyběly ani zákusky a 
staročeské buchty, protože ty ke správné 
zabíjačce patří. Během odpoledne se 
potom dodělávaly kroupy, tlačenky a 

nejvíce zábavy se užilo při vyrábění 
jitrnic. Každý, kdo byl přítomen přiložil 
ruku k dílu. Rušno v klubovně bylo až 
do večera.

Poděkování za vše patří celému vedení 
Klubu, ale nejvíce Michalu Lovasovi, 
protože ač zabíjačku dělal poprvé, 
tak všechny odborné práce, včetně 
dochucování, zvládl na jedničku, vedl si 
jak zkušený řezník a zasloužil si obdiv nás 
všech.

Myslím si,že to byla velmi zdařilá 
akce, která přispěla k utužení kolektivu. 
Všichni zúčastnění byli víc než spokojeni 
a určitě to nebyla poslední klubová 
zabíjačka.

M.Landová
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O tom, že Boni Pueri nejsou žádní 
namyšlení chlapci, co zpívají jen v zahraničí 
na souši i na zaoceánských lodích či při 
slavnostních příležitostech vysokým státním 
představitelům, jsme se měli možnost 
přesvědčit dne 20. 1. 2019. 

BONI PUERI totiž přijeli do Librantic 
na naše setkání seniorů!

Jejich profesionální nasazení bylo 
znát již od prvních tónu Ave Maria. Více 
než hodinový repertoár zahrnoval české i 
zahraniční autory. Po áriích ze Smetanovy 
Prodané nevěsty a Vltavy jsme dostali 
i ochutnávku z výběru skladeb, které si 
Boni Pueri chystají na blížící se turné 
po Americe. Choreografií nás přenesli 
do deštného pralesa nebezpečné Afriky i 
přiblížili novoroční náladu severní Ameriky. 
Nechyběla ani nejkrásnější česká píseň 
– naše státní hymna. Nasazení, radost ze 
zpěvu, čisté provedení a souhra chlapců se 
sbormistrem panem PhDr. Pavlem Horákem, 
Ph.D. za vynikajícího klavírního doprovodu 
pana MgA. Roberta Fuchse zvedla všechny 
posluchače k potlesku ve stoje! Rovněž 
nechyběla podporující paní Mgr. Hana 
Musílková, která vede sbor nejmenších 
Pueráčků. Všem zpěvákům, paní Musílkové, 
panu Horákovi a panu Fuchsovi děkujeme! 
Tak vysoce profesionální sbor u nás hned 
tak nezažijeme!  Dále děkujeme paní Věře 
Koutníkové a panu Jiřímu Sčebelovi, že 
akci zorganizovali. Obci, Důvtipu a Marcelu 
Kalousovi děkujeme za finanční podporu 
akce, výborné občerstvení a pohoštění. 

A komu že to byli úžasní Boni Pueri 
předskokanem na setkání našich seniorů? No 
přeci Librabandě a zpěvačkám z Důvtipu. 
Pan Sčebel si musel odtančit svůj dobrý 
skutek, že k nám dostal Boni Pueri, ale 
nakonec v tom nezůstal tak úplně sám. Celý 
večer nafotila paní Vlaďka Dohnalová, její 
profesionální fotografie dodáme, zde je zatím 
jenom malá ochutnávka do doby, než musely 
jít děti spát, na důkaz toho, že si to i naši 
senioři umí také užít.  Helena Nováková

Setkání seniorů a Boni Pueri v Libranticích

inzerce



Ze života spolků30

Ve svém příspěvku bych vám chtěl 
přiblížit dění v našem mysliveckém 
spolku v uplynulém roce 2018, který je již 
minulostí. Nastal tak ten správný čas pro 
jeho rekapitulaci.

Jelikož většina z nás nemá rádo čísla, 
omezím se v tomto bodě pouze na dva 
údaje. Náš spolek měl v minulém roce 24 
členů a hospodařil na cca 850ha (včetně 
poloviny novopleského lesa).

Nyní k samotné spolkové činnosti. 
Za rok 2018 bylo odpracováno v rámci 
společných brigád i individuálních prací 
několik set hodin, kdy hlavní náplní byly 
tyto práce : 
• vytěžení stromů napadených kůrovcem 

v remízku „za Šimkovými“
• úklid odpadků podél přilehlých 

komunikací (zde musím s lítostí 
poznamenat, že posbíraný odpad opět 
zcela naplnil přistavený kontejner, jsme 
opravdu pány tvorstva?)

• demontáž oplocení stávajícího 
biocentra na Bezděku, které již může 
zvěř plně využívat jako krytinu a místo 
klidu

• příprava a započetí prací na nově 
plánovaném biocentru na Bezděku, 
které bude v podstatě navazovat 
na biocentrum stávající a rozšíří ho tak

• dosadba a vyžínaní stromků v obecním 
lese u kapličky

• příprava kolíků a pořízení pachových 
zradidel, které budou instalovány  podél 
cest a budou tak (snad) zabraňovat 
kolizím zvěře s vozidly

• odchov 650ks bažantích kuřat, 200 ks 
káčat kachny divoké a jejich následné 
vypuštění do volné přírody

• oprava mysliveckých zařízení 

(krmelců, zásypů, posedů…)
• intenzivní přikrmování zvěře v době 

nouze (zimním období)
Toto je pouze částečný výčet prací, 

které jsme skutečně provedli.
Jelikož nejen prací živ je myslivec, 

bylo zapotřebí i kulturního vyžití. Náš 
spolek je již tradičním pořadatelem akcí, 
kterými jsou :
• pořádání mysliveckého plesu 

ve smiřické Dvoraně s bohatou 
tombolou

• střelby na asfaltové holuby a střelby 
vzduchovkou spojené s opékáním 
prasete

• pořádání vinobranní s cimbálovou 
muzikou

• pořádání Podzimních zkoušek 
ohařů a ostatních loveckých plemen 
ve spolupráci s MS Polabí Skalice, 
OMS HK a OÚ Smržov

• konání podzimních honů na drobnou 

zvěř, v nich má náš spolek letitou tradici
Problémy, se kterými jsme se potýkali 

a bohužel i v budoucnu budeme potýkat je 
to, že nám díky nešetrnému velkoplošnému 
zemědělství a intenzivní dopravě takřka 
vymizela divoká populace  drobné zvěře a 
ubývá i zvěře srnčí.

V roce letošním budou práce podobně 
zaměřené jako ty loňské, ale prioritou bude 
realizace biocentra na Bezděku a instalace 
pachových zradidel podél komunikace 
ze Smiřic na Libřice. Z kulturních akcí 
se budeme snažit, i díky dobrým hlasům 
veřejnosti, všechny uvedené zachovat i 
letos. Klademe si za cíl věnovat se i práci 
s našimi dětmi. V dnešní přetechnizované 
době spousta z nich ani neví, co to skutečná 
příroda a zvěř je a znají je jen z displejů 
svých mobilních telefonů.

Za zmínku jistě stojí i to, že máme 
nového mysliveckého hospodáře. 
Po několika desetiletích obětavé práce 
jak pro smržovský spolek, tak pro celou 
myslivost, odstoupil z funkce hospodáře 
Míla Pazderka a nově zvoleným 
mysliveckým hospodářem se stal náš 
člen Filip Hloušek. Mílovi bych chtěl 
jménem celého spolku poděkovat za jeho 
vykonanou práci pro myslivost a jeho 
nesporný přínos pro náš  spolek a Filipovi 
popřát do jeho nové funkce mnoho zdaru 
a úspěchu. 

Závěrem bych chtěl poděkovat 
obecnímu úřadu ve Smržově, díky 
kterému může být realizováno biocentrum 
na Bezděku, jakož i za ostatní podporu 
našeho spolku. Vám všem přeji do nového 
roku mnoho štěstí, spokojenosti, pohody 
a pevné zdraví. České myslivosti zdar!!                                                                                                                   
 Marián Zobina

Ohlédnutí za uplynulým rokem 2018 v MS Háj Smžov

První letošní Dvoreček jsme zahájili 
v solné jeskyni. Zima nám moc nepřála, 
a tak místo stavění sněhuláků a bobování 
jsme se věnovali zimní výzdobě klubovny. 

Děti si otiskly své ručičky a  
s maminkami vystřihovaly papírové 
rukavice, poté vyráběly sněhuláky 
otiskem bublinkové folie. Po práci si 
děti rády zacvičily a zadováděly na opičí 
dráze. Na příště plánujeme zpívání 
dětských písniček u piana a budeme se 
také věnovat přípravám na Večerníčkový 
karneval, který se bude konat 10.3. od tří 
hodin v sokolovně. 

Poslední únorové Dvorečky se tedy 
vrhneme na vymýšlení soutěží pro 
děti a výzdobu sálu. V březnu máme 

naplánovanou návštěvu knihovny, jelikož 
březen je měsícem čtenářů, zopakujeme 
návštěvu solné jeskyně, navštívíme ovečky 
s jehňátky a budeme tvořit na velikonoční 
jarmark. Rádi bychom zařadili i nějakou 
přednášku. 

Pokud máte chuť a čas, nebo se doma 
v zimě s dětmi nudíte, přijďte mezi nás. 
Ve Dvorečku máme otevřeno každé úterý 
od devíti do jedenácti hodin. Mimo tento 
čas se dvorečková herna otevírá ještě 
jednou, a to v úterý od čtyř hodin, kdy 
probíhá „hrátkování.“ Schází se na něm 
maminky (nejen) starších dětí, které se 
do Dvorečku rády vracejí, všichni si 
mohou pohrát podle libosti.

Jana Slavíková

Dvoreček



První vánoční trh  
v Libranticích

V sobotu 15. 12. 2018 proběhl  
v librantické škole první ročník vánočních 
trhů. Akce byla úspěšná, děkujeme 
za vysokou účast a vaši štědrost. 
Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 
4.984,- Kč a již bylo zasláno na Nadační 
fond BETLÉM NENAROZENÝM, který 
pomáhá s ubytováním matek, jejichž 
sociální a nebo nezralé duchovní zázemí 
komplikuje přijetí počatého dítěte.

Děkujeme také organizátorkám akce: 
Marušce, Terezce a Lucce a věříme, že 
tato akce pro dobrou věc bude pokračovat 
druhým ročníkem.  

 Helena Nováková
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V pátek 8.2. 2019 roztančil 
černilovskou sokolovnu 9. ples spolku 
Ulita Černilov. Vešlo se sem tentokrát 
neuvěřitelných 130 tanečníků a tanečnic, 
a tak vzhledem k omezenému prostoru 
musely být některé taneční kreace 
prováděny v mikroverzi či s úpravě pro 
drobné japonské krůčky. K tanci hrála 
oblíbená a osvědčená kapela Stop Time 
Band pod vedením kapelníka pana Jiřího 
Pavlíka se zdatnou zpěvačkou Janou 
Svobodovou. Ples začal svižně hned 
po dvacáté hodině. Přítomné přivítala 
předsedkyně spolku Lucie Hudcová a 
obratem všechny do slavnostní plesové 
nálady vyladily Sestry Chalupovy ze 
Skalice s vystoupením nazvaným Jdeme 
na ples. V první části jejich vystoupení 
mohli diváci obdivovat krásné večerní 
róby dam ve zdobném secesním a 
prvorepublikovém stylu. Po první veřejné 
taneční sérii, do které se všichni rázem 
nebojácně zapojili svižným tancem, 
následovala druhá část vystoupení Sester 
Chalupových, nazvaná Jedeme do lázní-
promenáda doplněná tancem s krajkovými 
slunečníky v rytmu Straussova valčíku 
Na krásném modrém Dunaji. Taneční 
zápal přítomných rychle převedl tok 
plesu až k vyhlíženému předpůlnočnímu 
vystoupení krásných dam, které dle 

záznamu na Youtube kdosi tipoval 
na třicet… a to je jistě potěší! Bylo jich 
11 statečných, ve věku lehce přes 30, 
dam, které když měly malé děti, se spolu 
seznámily a skamarádily v černilovském 
Klubu maminek Dvoreček. První část 
jejich předpůlnočního tance obsahovala 
sérii „z autodílny na závod“, ve druhé se 
vylouply z automechaniků a závodníků 
do sličných slečen z Pomády a závěr 
okořenily rytmickým vystoupením s 
válečky, vařečkami a paličkami na maso 
v latinskoamerickém stylu. Kromě 

bouřlivých diváckých ohlasů byly dámy 
odměněny za své skvělé vystoupení 
květinami a utajovaným dárkem od svých 
manželů, který byl velice vtipný. Celý 
veselý večer se přehoupl v radostném 
tanci až do druhého dne, byly rozdány 
všechny dárky za slosovatelné lístečky 
a ples hřeje nyní všechny přítomné 
ve vzpomínkách, které můžete vizuálně 
navštívit také na ulitacernilov.rajce.net. 
Příští 10.jubilejní ročník plesu bude jistě 
očekávanou výzvou!

Jana Žárská

ulita Černilov

Mikulášská besídka

Jako každoročně při svých obchůzkách 
zavítal do Smržova Mikuláš, anděl a dva 
nezbední čerti. Za hezkou písničku, či 
básničku dětem Mikuláš daroval balíček 
sladkostí. Děti nadšeně sledovaly, jak 
čerti mizí v pekle v pořádném dýmu 
dýmovnice :-). Po odchodu Mikuláše 
následovala diskotéka, hudební soutěže 
o sladké ceny a vyrábění královských 
korunek k vystoupení u kapličky.

Vystoupení pro důchodce

V rámci spolku také každoročně 
nacvičujeme pásmo pro naše důchodce. 
Větší děti přispěly hrou na flétny, 
recitací i moderní taneční sestavou, 
menší Smržováčci nás pobavili veselými 
tanečky. Povídali jsme si také o 
zajímavých vánočních zvycích ve světě. 
Všem zúčastněným dětem i jejich rodičům 
děkujeme.

Adventní zpívání u kapličky

Poslední adventní sobota nás zaskočila 
velkým deštěm a přímo vichřicí. Vypadalo 

to, že poprvé po několika letech zůstane 
u kapličky prázdno a zpívání s divadlem 
nám letos počasí nedovolí. Ale nevzdali 
jsme se, sešli se v hojném počtu, a hle, 
počasí se umoudřilo! Děti nám zahrály 
příběh o třech králích prokládaný zpěvem 
koled. Dobrovolníci také Ježíškovi 
přinesli dárky, hračky pro Dětské oddělení 
FN v Hradci Králové. Na závěr jsme si 
při jiskřičkách z megaprskavek společně 
zazpívali vánoční koledy a popřáli si 
klidné a pokojné Vánoce.

Zimní miniturnaje

Letošní zima je zatím na sníh skoupá, 
tak jsme se rozhodli vytáhnout děti 
od mobilů a počítačů a uspořádali jsme pro 
ně v restauraci U Koupaliště miniturnaje. 
Hrál se ping-pong, stolní fotbálek, šipky 
a soutěžilo se i v luštění různě složitých 
hlavolamů. Nejlepší borci si vysoutěžili 
sladkou odměnu. Pro všechny zúčastněné 
pak následovala odměna ve formě 
animovaného filmu a spousty slaných 
tyčinek:-).

Vlasta Kněžíková

Spolek Duhová hvězda v zimě
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 V roce 2018 bylo pro SDH Smržov 
časově i organizačně nejnáročnější 
akcí čištění koupaliště, které proběhlo 
začátkem měsíce května. Samotnému 
čištění předcházelo odkrytí, vyčištění a 
propláchnutí přivaděče vody.  

Závodní sezónu jsme zahájili 
2.6. soutěží O pohár starosty Skalice 
ve Skaličce.  Ženy v premiéře s novým 
strojem vyhrály, družstvo mužů bylo kvůli 
nečekaným komplikacím s prasklou B 
hadicí na druhém místě. 

23.6. se na stejném místě konala 
soutěž okrsku.  Do tohoto prestižního 
závodu se nám podařilo obsadit 3 mužstva 
(ženy, muže a děti). Družstva žen a dětí se 

umístila na úžasném prvním místě, muži 
nezlomili prokletí okrskových závodů a 
po problémech na sání obsadili třetí místo. 

Další soutěží, které jsme se zúčastnili, 
byla soutěž v Lejšovce konaná dne 18.8.  
Po výborných výkonech obě naše družstva 
obsadila druhá místa. 

Poslední soutěží, kterou jsme se 
rozloučili se sezonou, byla pohárová 
soutěž v požárním útoku v Rasoškách. 
Muži obsadili 4.místo, ženy zvítězily 
rozdílem třídy (v absolutní hodnotě 13 
vteřin), překonaly ostatní ženská družstva 
a dotáhly závěr sezóny ke zlatu. 

Dne 12. června proběhl sběr železného 
šrotu.  

Letos jsme, stejně jako každoročně, 
organizovali slavnostní rozsvícení 
obecního vánočního stromu v parku 
na návsi. Počasí bohužel akci nepřálo, 
celý den vydatně pršelo, a tak jsme 
po rozsvícení stromu celou akci 
přesunuli do připraveného zázemí 
hasičské zbrojnice, kde byl pro účastníky 
připraven čaj a punč na zahřátí, slané i 
sladké občerstvení z domácích dílen žen 
hasiček. 

V průběhu celého roku pokračovaly 
práce pro obec – např. pomoc při 
sběru nebezpečného odpadu, úklid ulic 
po zimní  údržbě, atd.).  

 Za SDH Smržov Mgr. Klára Němcová 

ZPRáVA O ČinnOSti SBORu SDH SMRžOV ZA ROK 2018

Vážení čtenáři Zpravo-
daje a příznivci SDH 
Černilov,

dovolte mi v prvním 
letošním čísle učinit krátké 
shrnutí činnosti SDH 
Černilov v uplynulém roce 
2018. Členská základna 
Sboru činí 43 členů, u 
výjezdové jednotky pak 
slouží 13 kmenových členů 
a 4 členové, kteří absolvovali 
výcvik na obsluhu 
motorových pil a dýchacích 
přístrojů a jsou připraveni 
pro výjezdovou činnost. 
V průběhu roku 2018 byla 
výjezdová jednotka aktivována KOPIS 
HZS Hradce Králové ke 33 událostem. 
Členové u těchto zásahů odpracovali 
celkem 140 hodin a 59 minut. Z toho bylo 
8 zásahů u požáru, 17 zásahů u dopravní 
nehody, 5 technických zásahů a také 3 plané 
poplachy. Při údržbě techniky a majetku 
sboru členové odpracovali 624 hod. 
Jednotka uspořádala brigádu v hasičské 
zbrojnici, při které došlo k rekonstrukci 
podlahy třetího stání výjezdového vozidla, 
nátěru dřevěného obložení věže a obložení 
nad vraty a dodělání skříněk výjezdovým 
hasičům. Podařilo se jednotku vybavit 
zařízením pro nouzové otevírání bytů 
včetně zaškolení hasičů. Toto vybavení 
bylo pořízeno z neinvestičních dotací 
Královéhradeckého kraje. Jednotce 
se také podařilo snížit průměrný čas 
od vyhlášení poplachu KOPIS po příjezd 
techniky na místo zásahu na 8 minut a 
16 vteřin, což je oproti roku 2016 o dvě 
minuty méně. V počátku roku 2018 kromě 
již tradičně pořádaného hasičského plesu, 

proběhl výcvik příslušníků výjezdové 
jednotky v likvidaci lesních polomů.  
Z dalších výcvikových aktivit jednotky 
lze zmínit nácviky v hašení požáru 
osobního automobilu, které byly v jednom 
případě provedeny v domácím prostředí 
Černilova a dvakrát na základě vyžádání 
si naší jednotky k provedení ukázky. 
Jednotka se také věnuje dobrovolné 
činnosti, směřované k místním občanům. 
Jednou z těchto akcí je i pravidelný sběr 
železného šrotu a jeho odvoz. Tímto 
členové místní JSDH děkují za aktivní 
přístup občanům a finanční výtěžek z této 
akce je využit pro modernizaci techniky 
jednotky, výcvik a činnost sboru. Dále 
jednotka prováděla ukázku techniky a 
postavila stanoviště terčového hašení 
pro děti, na dětském dni Základní školy 
v Černilově. V prázdninovém čase byla 
jednotka přítomna v pozici odborného 
dohledu nad táborovým ohněm v LDT 
Nesytá. Lezecké družstvo pořádalo akci 
otvírání skal, pravidelné letní soustředění 

v Tisé a tradiční poslední 
slanění. V oblasti prevence 
jednotka pravidelně 
informuje občany o různých 
preventivních opatřeních 
prostřednictvím místního 
Zpravodaje. Občané jsou tak 
seznámeni s nejdůležitějšími 
preventivními opatřeními 
typickými pro každé roční 
období.

Na závěr mi dovolte 
poděkovat za opravdu hojnou 
účast na letošním hasičském 
plese, který byl tematicky 
cílený do období dvacátých 
let 19. století. Osobně jsem 

byl velmi překvapený, že téměř všichni 
účastníci plesu dodrželi stanovený dress 
code. Mohu říct, že to byla opravdu 
nádherná podívaná. Pro ty, na které se 
nedostalo, přikládám alespoň fotografii, 
aby si dokázali udělat představu. Zároveň 
se tímto omlouvám všem, na které se 
nedostalo, ale kapacitní možnosti sálu jsou 
omezené a náš Sbor nechce upřednostnit 
kvantitu nad kvalitou. 

A co nás čeká za nejbližší akci? 
Kromě toho, že výjezdová jednotka má 
už za sebou dva výjezdy k dopravním 
nehodám, tak nás bude čekat opět sběr 
železného šrotu a jeho odvoz. Žádám 
Vás tímto o opětovnou spolupráci a v 
sobotu 13. 4. 2019 se s námi podělte o 
zbytečné železo, kterého se chcete zbavit 
a přichystejte jej opět před Váš dům. Je to 
jedinečná příležitost zbavit se železného 
šrotu a udělat dobrou věc pro Vaši místní 
jednotku SDH. Za Vaše „bohaté, železné 
příspěvky“ Vám předem děkuji.

Michal Potáč, starosta SDH Černilov

SDH Černilov
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OPTICKÁ SÍŤ V černilově
NEJRYCHLEJŠÍ 

internet

30/30 Mbps

BASIC 

356,-
100/100 Mbps

Prima

500,- 

Profi

749,-

www.spcom.cz

internet + 43 TV kanálů

30/30 Mbps

BASIC

449,-

Prima

569,- 

Profi

799,- 

Výhodné balíčky internet s televizí

nejmodernější digitální TV u Vás doma 

 DALŠÍ INFO k IPTv NA WWW.KUKI.CZ
100/100 Mbps 350/350 Mbps

KUKI Malý TV 30
Vyber si 30 kanálů z 60 za 200,- 

Nejmodernější IP TV
Velké množství programů v HD
Přehrávání zmeškaných programů
až 7 dní nazpět
KINO - půjčovna filmů do Vaší TV v HD kvalitě

300/300 Mbps

REALIZACE OPTICKÉ PŘÍPOJKY ZDARMA
INSTALACE A ZPROVOZNĚNÍ 
SLUžBY ZDARMA
OPTICKÝ ROUTER S WIFI ZDARMA

Gočárova třída 227
500 02 Hradec Královéinfo@spcom.cz

 491 0
40 040

Výstavba nejrychlejší optické sítě 
dorazila také do Černilova!
Připojení k internetu pomocí optického kabelu Vám zajistí nejvyšší možnou rychlost 
a stabilitu připojení, toto připojení se nezalekne přenosu TV. Naše chytrá IPTv Vám 
umožní sledovat desítky kanálů ve  vysokém rozlišení a to i ve 4K, cestovat v čase 
a to až 7 dní nazpět, ovládat a sledovat svoji TV ze svého mobilu a mnoho dalších 
moderních funkcí. Provozovatel nejrychlejší sítě v Černilově, Petr Šrámek

KUKI VelkýTV 60
Vyber si 60 kanálů ze 120 za 400,-
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V neděli 20. ledna 2019 pořádal 
dámský klub DŮVTIP  společně  
s obecním úřadem v pořadí 2. novoroční 
setkání důchodců; z Librantic. Starost 
jaký bude program vyřešila jedna velká 
náhoda. Nebyla to pouhá náhoda, ale 
zásluha pana Jiřího Sčebela staršího a 
velká ochota pana ředitele Pavla Horáka 
a jeho zástupkyně paní Hany Musílkové. 
Hospůdka Na hřišti  ten den praskala 
ve švech. Pan hostinský nám připravil 
stoly a využil každé místečko. My jsme 
je  s děvčaty upravily na místenky a 
nachystaly jsme pohoštění jak pro vzácné 
hosty, tak pro naše důchodce. A už jsme 
jen čekaly na příjezd autobusu. Zdržení 
účinkujících způsobilo to, že jak my 
organizátorky, tak i  všichni ostatní jsme 
museli čekat venku, protože chlapci měli 
zkoušku. Pro ty, co nemohli dlouho stát, 
byla k dispozici vyhřátá šatna, ti odolnější 
čekali před hospodou na sluníčku. Zkouška 
skončila a nastal moment všechny co 
nejrychleji usadit. Každý měl své místo, 
každý byl obsloužen a nic nebránilo tomu, 
aby koncert začal. Famózní nástup, stejný 
jako týden před tím v Aldisu, nádherná 
atmosféra, úžasný zážitek. Čtyřicet 

chlapců pod vedením pana ředitele Pavla 
Horáka a za klavírního doprovodu pana 
Roberta Fuchse, zpívalo více jak hodinu 
jednu skladbu za druhou a jednu krásnější 
než druhou. Na závěr, nás ženy z Důvtipu, 
vyzval pan ředitel ke společnému focení. 
Předaly jsme připravené dárky a velkým 
potleskem jsme všichni vyjádřili nadšení a 
poděkování. Nedělní podvečer pokračoval 
s naší zlatou kapelou „Librabanda“ , která 
i po takovém koncertě přispěla svými 
písničkami k udržení vynikající nálady. 
A za to jim patří velký dík. Byla to velká 
akce a nám ženám z klubu „Důvtip“ 
záleželo, aby vše dobře dopadlo. A že se 
tak stalo, za to děkujeme:
• panu Jiřímu Sčebelovi staršímu
• paní starostce Aleně Hladíkové 

a celému obecním 
zastupitelstvu  za finanční 
podporu

• panu hostinskému 
Marcelovi Kalousovi 
za finanční podporu a 
vynikající  gulášovku

• panu Josefovi Lukáškovi 
za sponzorský dar ( med )

• panu řediteli Pavlovi 

Kubíčkovi za poskytnuté prostory 
školy

• paní Miladě Bortlíkové za obsluhu 
chlapců v jídelně

• paní Vlaďce Dohnalové a 
panu Jaroslavovi Bortlíkovi 
za fotodokumentaci
A samozřejmě děkujeme vám, 

důchodcům i hostům, že jste přišli, 
vydrželi, vytvořili báječnou atmosféru a 
ukázali tím, že v Libranticích víme, kdo je  
Boni pueri. Tleskalo nás  87. :-)

Děkujeme vám zároveň za finanční 
podporu. Bude použita pro naše další 
důchodcovská setkání. O „sladké 
mámení“ a květinový dárek se postaralo 
19 žen z dámského klubu  „ DŮVTIP “

Věra Koutníková

DáMSKÝ  KLuB   DŮVtiP  LiBRAntice a BOni   PueRi

Stejně jako v předchozích letech se 
i letos hasiči ze Skalice aktivně zapojili 
do mnoha akcí, a to jak obecních, tak 
našich hasičských. Zde je stručný přehled 
činnosti sboru za rok 2018.

Dne 29.4. proběhl v obcích Skalička, 
Skalice a Číbuz sběr starého železa. 
Rádi bychom poděkovali všem občanům 
za jejich vstřícnost během celé akce.

Dne 18.5. jsme společně se sbory ze 
Skaličky a Hubílesa navštívili MŠ Číbuz. 
Děti si během krásného dopoledne měly 
možnost prohlédnout hasičskou techniku 
včetně výzbroje a výstroje hasičů. SDH 
Skalička následně nechala děti zastříkat 
z vodního děla, kterým disponuje jejich 
cisternová automobilová stříkačka. Hasiči 
z SDH Hubíles pak vzali děti na krátkou 
okružní jízdu Číbuzí svým novým 
dopravním automobilem a v neposlední 
řadě hasiči ze Skalice dětem předvedli 
krátkou hasební ukázku za pomoci 
přenosného hasicího přístroje. Akce to 
byla velice úspěšná, děti byly nadšené a 
odnášely si domů spousty nových zážitků. 

Tradiční Pivní slavnosti ve Skalici 
na hřišti se letos konaly dne 26.5. 
Na letošním již  8. ročníku nemohly chybět 
osvědčené pivní soutěže, jako je hod 

sudem do dálky a pití piva na čas. Během 
akce se na podiu vystřídali DJ Karlos, 
Josef Pepíno Csoka, Wořežprut a Fenix. 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
občanům z okolí hřiště za jejich trpělivost, 
a to především ve večerních hodinách. 

Dne 2.6. jsme se zúčastnili soutěže v 
požárním sportu „O pohár SDH Skalička“, 
kde naše družstvo mužů obsadilo 4. místo. 

V polovině června, dne 16.6., 
uspořádaly ženy z našeho sboru první 
ročník Letního hasičského plesu, který 
se konal v Hospodě U Karásků. I přes 
únavné horko nás účast na letním plese 
příjemně překvapila, byla prodána více 
jak polovina lístků. 

Dne 23.6. proběhly ve Skaličce oslavy 
k 95. výročí založení SDH Skalička. 
Součástí oslav byla také okrsková soutěž 
v požárním sportu, kde naše dvě družstva 
mužů obsadila 2. a 5. místo. 

Během září a října jsme dokončili 
nátěr zábradlí u rybníčku v Číbuzi. Toto 
zábradlí, stejně tak jako zábradlí mezi 
Skalicí a Číbuzí, jsme opatřili reflexními 
prvky.

Někteří naši členové se také zúčastnili 
dne 20.10. obecní brigády na vysazení 
ovocných stromků podél polní cesty ze 

Skalice do Bukoviny. 
V říjnu se dva členové našeho sboru 

zúčastnili školení v ÚHŠ Bílé Poličany. 
Konkrétně se jednalo o kurz Základy 
první pomoci a Velitel družstva. 

Mezi samozřejmé aktivity hasičů 
Skalice patří průběžná péče a údržba 
objektu hasičské zbrojnice a hasičské 
techniky, výzbroje a výstroje, kterou 
disponujeme, a také pečujeme o skalický 
rybník. Důležitou informací hlavně pro 
sportovně založené spoluobčany je, že 
také zajišťujeme herní plán a výdej klíčů 
od tenisového kurtu ve Skalici. 

Na závěr bychom rádi poděkovali 
především obci Skalice za výbornou 
spolupráci a finanční podporu během 
našich akcí. Moc si toho vážíme a 
doufáme, že naše spolupráce bude trvat 
i následujícím roce. Velké dík také patří 
všem členům našeho sboru za obětavou 
práci ve svém volném čase. 

Závěrem Vás jménem SDH Skalice 
srdečně zvu na další ročník Pivních 
slavností do Skalice, který se bude konat 
v sobotu 25.5.2019. 

Hodně štěstí, zdraví a úspěchů v roce 
2019!

Jana Grošková 

Činnost SDH Skalice za rok 2018
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Co jsme hasiči…..

Co jsme dělali?  Hasiči ve Skaličce se 
v loňském roce nenudili. 

27. ledna jsme zhodnotili svoji práci 
za rok 2017 na výroční valné hromadě.                                                                                                      
10. března jsme pro dámy uspořádali 
oslavy Mezinárodního dne žen. Tentokrát 
jsme předváděli písničky, které vznikaly  
v průběhu 100 let, takže to byla vzpomínka 
na vznik Československa.                                        

16. března společně s obcí Skalice a 
Sestrami Chalupovými jsme uskutečnili 
Posezení pro důchodce s harmonikou. 
Své tanečky a hru na flétny předvedla 
děvčátka ze spolku Duhová hvězda  
ze Smržova. 30. dubna jsme tradičně 
pálili čarodějnice na kopci nad Skaličkou.                                                                      
18. května jsme v rámci okrsku provedli 
námětové cvičení v Mateřské škole  
v Číbuzi.

2. června jsme zorganizovali 
hasičskou soutěž O pohár SDH 
Skalička, kde se naši muži umístili na 3. 
místě.                                                                                                                                           

9. června jsme jeli s naší cisternou 
do Libřic, kde jsme se v rámci oslav 
140. výročí založení jejich SDH 
zúčastnili výstavy hasičské techniky.                                                                                                                  
23. června jsme měli oslavy 95. výročí 
založení našeho SDH. Dopoledne byla 
okrsková soutěž, naši muži skončili 
na 5. pozici. Po občerstvení nás pobavily 
Sestry Chalupovy a potom se předávala 
vyznamenání jednotlivým členům za jejich 
práci. Nato jsme ještě jeli do Hořic, 
abychom tam společně s ostatními 
sbory předvedli hasičskou fontánu.  
A tu jsme ještě ukázali na charitativní 
akci na Rozkoši v České Skalici.                                                                                                                                         
    14. července nás pořadatelé koncertu 
na Radaru požádali, zda bychom kvůli 
velkému suchu u nich nedělali požární 
dozor. Rádi jsme vyhověli.                                                                                                                          

25. srpna jsme v rámci oslav 100 
let od vzniku Československa a 100 let 
od ukončení 1. světové války uspořádali 
posvícení. Nápad vznikl už před 2 roky a 
organizace se ujal pan Aleš Chvojka. Akce 

trvala celý den. Bojovou ukázku nám 
předvedli vojáci ze všech koutů republiky.

15. září jsme opět vystavovali naši 
cisternu, a to v Holohlavech, kde jejich 
SDH oslavil 135. výročí založení a 
uplynulo 700 let od první písemné zmínky 
o jejich obci.                                                                                               

9. prosince jsme pro děti připravili 
Mikulášskou nadílku s besídkou a 
soutěžemi.

Během loňských veder jsme 
kropili prašnou cestu ve Smržově 
nad koupalištěm směrem na Vlkov a 
ve Skalici čistili silnici po stavební práci.                                                                                                              
Také jsme několikrát přes horka 
zalévali zasázené stromky.                                                                                          
Jediná plánovaná akce, která se nám 
nepodařila, byl společný výlet s SDH 
Skalice.

Většinu akcí děláme společně s obcí 
Skalice, velmi nám pomáhají rodinní 
příslušníci a v poslední řadě nesmíme 
zapomenout na spoluobčany, kteří neváhají 
přiložit ruku k dílu. Hasiči ze Skaličky

SDH Skalička

Ohlédnutí za rokem 2018

V prvé řadě bych na tomto místě ráda 
poděkovala obci Libníkovice za podporu 
našeho hasičského sboru při pořádání 
akcí kulturních i jiných. A dále všem 
ne-hasičům, kteří jsou ochotni pomáhat  
s přípravou a organizací akcí, kolikrát více 
než samotní hasiči… A že těch akcí nebylo 
právě málo. 

Pro děti jsme minulý rok pořádali 
Karneval na ledě, Velikonoční tvoření, 
Dětský den a Rozloučení s prázdninami.

Jako každý rok jsme pořádali sběr šrotu 
a druhotných surovin, pálení čarodějnic, 
tradiční opékání prasete a Zpívání pod 
rozhlednou.

Dále proběhlo sedm brigád, 
během kterých jsme odčerpali vodu ze 
zaplaveného pozemku, pokáceli lípy 
u rozhledny a provedli úklid, postavili 
hranici na čarodějnice. Další hodiny práce 
zabrala údržba hasičské techniky.

Sedmkrát jsme se sešli v rámci příprav 
na hasičské soutěže. Zúčastnili jsme se 
tří soutěží: Okrskové soutěže v Libřicích  
(2 družstva), Nočního útoku v Jílovicích 
(2 družstva) a Lhoteckých vodních hrátek 
v Kostelecké Lhotě (1 družstvo). Také 
proběhlo školení JPO (jednotky požární 
ochrany).

V listopadu jsme se neplánovaně sešli 
při výjezdu JPO – Na Horním Černilově 

chytlo pole sklizené kukuřice, k zásahu 
jsme byli povoláni. 20 minut po vyhlášení 
poplachu na místo dorazilo čtyřčlenné 
družstvo. Během následujících 20 minut se 
k nim připojili další tři členové. V tu dobu 
už byl požár naštěstí lokalizován a uhašen. 
Naši hasiči provedli dohlídání spáleniště 
několika kontrolami v následujících osmi 
hodinách.

Nakonec bych ráda ještě jednou 
zmínila poslední akci loňského roku 
– Zpívání pod rozhlednou. Tentokrát 
jste krom elektrických varhan, kytary, 
klarinetu, zobcových fléten, příčné flétny 
a kachonu mohli nově slyšet doprovod 
v podobě kontrabasu. Zpěv obstaraly 
tradičně místní maminky se svými dětmi. 
Ani letos nechyběl svařený džus, svařené 

víno a ochutnávka cukroví. Děkuji všem, 
kteří si v době vánočního shonu udělali čas 
a pomohli s přípravou této krásné akce. 

Plán akcí na rok 2019

Karneval je letos ještě v jednání, 
proběhne nejspíš v březnu, datum a čas 
prozatím nevíme. Každopádně se jej 
včas dozvíte na našich facebookových 
stránkách. 

Další akcí bude Velikonoční tvoření, 
to se uskuteční v pátek 19. dubna od 14 
hodin. Sběr železa a druhotných surovin 
proběhne 27. dubna od 9 hodin.

Pálení čarodějnic pořádáme tradičně 
30. dubna od 17 hodin v prostoru rybníků 
Na Bělkách. Těšíme se na Vás!

Eliška Vaňásková, SDH Libníkovice

SDH Libníkovice
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Co je to MAP?

Zkratka MAP by mohla odkazovat 
k mapám, případně k zeměpisu. Omyl, 
znamená Místní Akční Plán vzdělávání.  
Jedná se o projekt MŠMT s podporou 
EU, který je zaměřen na rozvoj kvalitního 
vzdělání pro všechny děti a žáky.

V současnosti probíhá MAP II., který 
navazuje na předchozí MAP I.

Kde  MAP působí?

V regionu Kostelecka, Třebechovicka 
a Černilovska.

Komu je MAP určen?

Ředitelům škol, pedagogům, dětem, 
žákům, rodičům i veřejnosti. Zkrátka 
všem, kteří mají zájem zlepšit vzdělávání 
v regionu.

Co MAP právě dělá?

Pořádá semináře, které jsou vytvářeny 

dle potřeb pedagogů – Traumata dětí v MŠ 
a ZŠ,  Nadaní žáci ve třídě, atd. Pomáháme 
zvyšovat ředitelům škol jejich dovednosti, 
v rámci osmidenního vzdělávacího kurzu 
Ředitel koučem. 

Přínos MAP?

Snažíme se propojovat školy, veřejnost 
i radnice a probudit zájem o vzdělávání 
našich dětí. Zapojujeme rodiče do diskuze 
pomocí pracovních skupin, které mohou 
ovlivňovat klima na školách. Pro rodiče 
pořádáme tematické přednášky.

Kdo MAP realizuje?

Místní Akční Skupina NAD ORLICÍ 
o. p. s, která vznikla roku 2007.

Máte chuť se zapojit do pro-
jektu MAP?

• Máte jakékoliv podněty, nápady 
či dotazy týkající se vzdělávání 

na Kostelecku? Neváhejte nás 
kontaktovat!

• Jste odborník v určité oblasti a rád/a 
byste Vaše znalosti či dovednosti 
předal/a ostatním? Ať už dětem, 
školám nebo rodičům, dejte nám  
o sobě vědět!

• Chcete se účastnit našich akcí? 
Neváhejte nás kontaktovat!

• Zajímá Vás vzdělávání a chcete 
dostávat pozvánky na semináře 
různého zaměření? Napište nám nebo 
sledujte naši stránku na Facebooku 
nebo web.

Kontakty:	
www.map.nadorlici.cz
FB: Posunem to s MAPem, 
       vzdělávání na Kostelecku 
 Mgr. Jan Kučera

MAP ii. Kostelecko, třebechovicko a Černilovsko

Musher Matěj Lovas ze Smržova se 
loni stal mistrem republiky v kategorii 
scooter 2-1 na MČR v Bělči nad Orlicí. 
Své kvality potvrdil i na Mistrovství 
Evropy v krušnohorských Abertamech, 
kde skončil na druhém místě. Přestože 
se tomuto sportu věnuje teprve druhým 
rokem, zvítězil i na závodech Fitmin 
Kostelec nad Orlicí a Stochov sprint. 

Závodí pod hlavičkou klubu M. 
C. Metuje a má dvě čistokrevné feny 
Siberian Husky jménem Ara a Aschli. 
Psy má od stanice Polabský sen  
z Hřibska.

„Chtěl bych poděkovat firmě Kostka 
kolobka za koloběžku, která mne 

zase posune dál v mých výsledcích. 
Všem pejskařům z celého okolí děkuji 
za ukázněnost při mém tréninku,“ říká 
Matěj Lovas.  (the)

Úspěšný musher ze Smržova Matěj Lovas 
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Z historie SK Slávie Libřice - pokračování
Rok 1988 

Po letní přestávce se hráči Slávie 
zúčastnili 2. července tradičního turnaje 
v Kocbeřích. Účastníci turnaje: Černilov, 
Ruprechtice, Bohuslavice (TU), Kocbeře, 
Libřice a Pivovary Mělník. Výsledky: 
Černilov – Bohuslavice 3:2, Mělník – 
Kocbeře 0:0, Ruprechtice – Černilov 
0:1, Kocbeře – Libřice 0:0, Bohuslavice 
– Ruprechtice 4:3, Libřice – Mělník 3:0 
(Budinský ml. 3). Zápasy o umístění:  
o 5-6 místo Ruprechtice – Mělník 5:3, 
o 3-4 místo Bohuslavice – Kocbeře 4:1, 
finále Černilov – Libřice 1:0! Zápas byl 
vyrovnaný, černilovští byli právě jen o ten 
gól lepší.

V rámci družby JZD Smržov se ZD 
Czörvász z Maďarska přijeli maďarští 
zemědělci i s fotbalovým mužstvem, a tak 
došlo k přátelskému „mezinárodnímu“ 
utkání JZD Smržov (Slávie) – ZD 
Czörvász 2:1! Sestava: Závadský – 

Fajčík, Samek, Rulf, P. Forst, Komínek 
J., Záhorský, Slezák, Uher, Rezek, 
Vlášek, Desenský. Góly: Rezek, Vlášek. 
Rozhodčí: V. Balický. Přihlíželo 150 
diváků.

7. srpna – turnaj v Libřicích: Černilov 
– Libřice 3:1, Libřice – Kocbeře 4:1, 
Libřice – Jeníkovice 4:0, Černilov – 
Jeníkovice 4:0, Černilov – Kocbeře 2:1, 
Jeníkovice – Kocbeře 1:3.

Letní měsíce byly využity k úpra-
vám sportovního areálu: oprava 
střechy na kabinách, kterou poničila 
červnová vichřice, úprava hrací plochy 
na fotbalovém hřišti a jeho okolí a 
výstavba tenisového kurtu.

13. srpna – úvodní utkání IV. Třídy 
sezony 1988-89: Slávie – Čechie HK 2:0! 
K utkání nastoupili: Bastl (Závadský) 
– P. Forst, Samek, Rulf, Uher, Saučuk, 
Mates, Dvořák, Desenský, Budinský, 
Vlášek. Góly dali Uher a Vlášek. Další 

utkání s Třebší jsme prohráli 1:2, když 
„svůj den“ neměl gólman „Závada“!

3. září – Slavoj Syrovátka – Slávie 3:1! 
Naši v deseti, neboť Rulf musí do branky, 
protože nemůže běhat?!, Bastl je na chatě, 
Uher s Vyhlídem nepřijeli, Záhorský s De-
senským zraněni, Fajčík a Vlášek hrají 
za JZD Josefov zemědělský turnaj! Další 
výsledky mužů: Slávie – Kunčice B 4:2, 
Roudnice – Slávie 1:1, Slávie – Libčany 
B 2:3, Jeníkovice – Slávie 0:7, Slávie – 
Nový HK 3:3, JZD Předměřice – Slávie 
3:3. V tabulce A skupiny jsme na 6. místě.

Výsledky starších žáků: Hořiněves – 
Slávie 2:5 (Formánek 3, Ličman 2), Slávie 
– Slávie HK 2:1 (Formánek, Kvíčera), 
Černilov – Slávie 1:4 (Ličman 2, J. Štrajt, 
Kvíčera), Slávie – LOKO HK 8:0 (Ličman 
3, J. Štrajt 2, Kvíčera 2, Šik), Dohalice – 
Slávie 0:1 (Ličman), Slávie – Malšova 
Lhota 6:0 (Ličman 3, Formánek 3), Slávie 
– Předměřice 9:1 (Formánek 4, Kvíčera 
2, Konečný M. 2, Ličman). Ve skupině 
A Slávie na prvním místě (7 vítězství, 14 
bodů, skóre 35:5), pátý Černilov (6 bodů, 
skóre 12:19). Přesto, že socialismus začaly 
„vovinovat černé mraky“, nenechali se 
členové a příznivci Slávie nutit do brigád, 
takže v roce 1988 bylo odpracováno 
na úklidu kabin, praní a údržby dresů 
300 hodin, na úpravě fotbalového hřiště 
a okolí 506 hodin a na výstavbě a údržbě 
tenisového kurtu 950 hodin! Na chatu 
Sokola Černilov pak bylo odvezeno 15 
plnometrů palivového dřeva. 

 pokračování příště
Josef Jedinák, kronikář Slávie Libřice

CESTOPISNÉ 
PŘEDNÁŠKY 

v Kulturním a spolkovém  
domě v Černilově

5. března 2019 v 19 hodin
RNDr. Petr Rybář, SANTORINI

15. března 2019 v 18 hodin
PhDr. Ing. Lukáš Janeček, 
PÁKISTÁN

2. dubna 2019 v 19 hodin 
Pavel Chlum a Petr Kvarda, 
SÝRIE

Vstupné 50 Kč
Srdečně zvou Lucie Javůrková a 

Monika Stašová

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

4. – 5. 4. 2019
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 4.4. 15–19 hod.
Prodej: pátek   5.4. 15–19 hod.
Finanční vyrovnání a výdej neprodaných věcí: 
pondělí 8.4. 16–18 hod. nebo dle dohody



Pozvánky38

SDH Výrava a obec Výrava 
zvou na představení 
loutkového divadla Kozlík .  

            Přijďte na staročeskou  

Vodnickou 
                    pohádku 

 

www.loutkovepohadky.cz 

v neděli 26. 2. ve 13:30h 

do bývalé školy ve Výravě. 

DÁMSKÝ   KLUB   DŮVTIP   LIBRANTICE
POŘÁDÁ A TÍMTO VÁS ZVE NA VÝSTAVU

CHARITA 2019
PLETEME,  ŠIJEME,  HÁČKUJEME  A  VYRÁBÍME
PRO FAKULTNÍ NEMOCNICI V HRADCI KRÁLOVÉ

A HOSPIC ANEŽKY ČESKÉ V ČERVENÉM KOSTELCI

20.2.2019 OD 15 DO 18HOD. 
V HOSPŮDCE NA HŘIŠTI 

 

 

Dramatický kroužek zve na představení 

 

 

                              
 

7. března 2019 
v 18:00 hodin 

SOKOLOVNA 
ČERNILOV 

Vstupné dobrovolné! 
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PLeS uLity ČeRniLOV

ZáVěR ROKu V ÚJeZDě

BOni PueRi ZPíVALi SeniORŮM V LiBRAnticícH

VánOČní KOnceRt V LiBřicícH
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tříKRáLOVá SBíRKA V ČeRniLOVě

...V LiBřicícH

...Ve SKALici

...V LeJŠOVce

...V LiBRAnticícH


