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FOtOSOutěž ZŠ ČeRniLOV - VODA Ve VŠecH PODOBácH 
Autoři (zleva po řádcích): Tomáš Lelek, Lucie Konečná, Nikola Doubravová, anna Lorencová, 
Linda Šimůnková, Ema Čechurová, Jakub Quan (velký snímek)

PRVňáČci ZŠ ČeRniLOV nA ČtenářSké DíLně V kniHOVně



 
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

Pane doktore, vy jste se zase 
kochal. Vzpomínáte? Tahle 
legendární věta z kultovního filmu 
Vesničko má středisková mi často 
vytane na mysl, když projíždím 
naším mikroregionem. Však je také 
čím se kochat. Lesíky, remízky, tu 
a tam střechy čouhající za mírně 
zvlněnou krajinou. A když je pěkně, 
v pozadí té scenérie ční Orlické hory 
nebo Krkonoše s jasně viditelnými 
sjezdovkami Černé hory. Letos to 
bude už 35 let od doby, kdy režisér 
Jiří Menzel převedl scénář Zdeňka 
Svěráka o životě na střediskové 
vsi na filmové plátno. Tehdy byl i 
Černilov vesničkou střediskovou, 
pod níž kromě Újezda a Bukoviny 
spadaly také Libřice a Lejšovka (od 
roku 1980), Libníkovice a Výrava (od 
roku 1976) a Divec a Librantice (od 
roku 1975). K rozpadu střediskové 
vsi došlo v letech 1991 a 1992, po 
změně společenských poměrů. 

A přesto se po čase obce zase 
spojily, aby jako silnější uskupení 
lépe dosáhly na různé dotace a 
výhody, které s sebou přinesla nová 
doba. Je toho však více, co nás 
spojuje, nejen společná historie. 
Když se na mezi rozhlédnu, vidím 
hned několik kostelních věží. Do 
školy jsem chodil se spolužáky  
z Výravy, Libřic, Újezda i dalších obcí 
(v té době už byl Černilov rozpadlý). 
Dnes je výrazným pojítkem našich 

vesnic právě Zpravodaj, jehož první 
číslo vydala černilovská Osvětová 
beseda 15. března 1965. Zanedlouho 
tak oslavíme už 55. výročí, kdy 
Zpravodaj s různými přestávkami a 
pod různými názvy vychází. 

A je čím dál bohatší, plný zpráv 
ze zajímavých akcí a fotografií, 
které nám připomínají, že život na 
venkově nevymírá. Ba naopak, je 
stále plnější. Zatímco velká města se 
utápí ve spěchu a pracovním stresu, 
na vesnicích stále ještě přežívá ona 
klidná atmosféra, která nám dává 
vzpomenout, že nejlepší pivo je 
ze sedmého schodu a že většina 
každodenních kotrmelců na funkci 
rostlináře nebude mít vliv. 

A mimochodem, chlapi, nelejte 
to pivo z oken, hospodský pak 
nebude vědět, jak ho má danit. 
Ano, i kuriozní výsledek neustálých 
daňových kotoulů a výmyků dal 
vzpomenout na další legendární 
hlášku ze zmiňovaného filmu, v 
němž můžeme zahlédnout i odraz 
někdejšího života na našich obcích. 
Pomalu se do něj vrací i vesnická 
kina, byť to jsou kočovné biografy 
na kolečkách. Inu, vysedávání na 
rumunských filmech (zásadně až do 
konce, Otíku) vystřídaly jiné druhy 
všelijakých povyražení, sousedských 
setkání a zábav. Jakých, o tom už na 
následujících stranách.

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. 2020.

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,
chci Vás dnes seznámit 

se situací, která se týká 
odkanalizování částí obce, 
která není zakončená 

centrální čistírnou odpadních vod 
(dále jen „ČOV“), na kterou jsme byli 
upozorněni vodoprávním úřadem a kterou 
musíme řešit. Jedná se v našem případě  
o Bukovinu a Újezd, vyjímám z dopisu: 

 Vážená paní starostko, pane starosto, 
obracíme se na Vás ve věci provozování 

kanalizace na území Vaší obce, V případě, 
že již máte na celém území obce, včetně 
spádových obcí, vybudovanou kanalizaci  
s centrální ČOV, nebo již plníte níže uvedené 
povinnosti, považujte tento dopis pouze jako 
informativní. V opačném případě věnujte 
pozornost níže uvedeným informacím, které 
vyplývají zejména ze zákona č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů (zákon 
o vodovodech a kanalizacích), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VaK“). 

Na úvod uvádíme základní zákonná 
ustanovení, která se předmětné problematiky 
přímo dotýkají a z kterých vyplývá, že i  
v případě kanalizace nezakončené ČOV se 
zpravidla jedná o kanalizaci veřejnou: 
• Jestliže je kanalizací odváděna směs 

srážkových vod a odpadních vod 
odtékajících z domácností, popř. 
zemědělských, průmyslových a dalších 
objektů, jedná se dle § 38 odst. 1 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vodní 
zákon“), o vody odpadní. 

• Využívá-li kanalizaci alespoň 50 fyzických 
osob nebo je-li průměrná denní produkce 
odpadní vody alespoň 10 m3 (viz § 1 odst. 
3 zákona o VaK), jedná se o kanalizaci 
veřejnou a vztahují se na vlastníka 
(provozovatele) povinnosti vyplývající ze 
zákona o VaK. 

S tím souvisí i řada povinností a opatření, 
které je nutné ve Vaší obci plnit. Upozornit 
Vás chceme zejména na následující: 
1. Veřejnou kanalizaci smí provozovat pouze 

osoba, která má dle § 6 odst. 1 zákona 
o VaK od krajského úřadu povolení  
k provozování. Vlastník kanalizace může 
uzavřít smlouvu o jejím provozování 
s provozovatelem, jinak se na něj 
vztahují všechna práva a povinnosti 
provozovatele. V případě provozování 
kanalizace osobou bez povolení  
k provozování se jedná o přestupek podle  
§ 33 odst. 1 písm. f) zákona o VaK. Č.j. SZ 

MMHK/000353/2020ŽP1/Zum 
2. Vlastník kanalizace je povinen na své 

náklady zajistit v souladu s § 5 odst. 2 
zákona o VaK výkresovou dokumentaci 
kanalizace (pasport) zpracovanou 
autorizovaným projektantem pro vodní 
stavby. V závislosti na rozvoji kanalizační 
sítě bude průběžně aktualizována. 

3. Vlastník kanalizace je dále povinen dle 
§ 5 odst. 1 a 2 zákona o VaK průběžně 
vést majetkovou a provozní evidenci. 
Vybrané údaje evidencí pak předává 
v souladu s § 5 odst. 3 zákona o VaK 
vodoprávnímu úřadu. Tím, že vlastník 
kanalizace nezajistí průběžné vedení 
těchto evidencí nebo jejich vybrané údaje 
nepředá vodoprávnímu úřadu, se dopustí 
přestupku podle § 33 odst. 2 písmene a), 
b) nebo c) zákona o VaK. 

4. Pro stavbu kanalizace je vlastník povinen, 
v souladu s § 14 odst. 3 zákona o VaK, 
zajistit před podáním žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu zpracování 
kanalizačního řádu a předložit ho 
vodoprávnímu úřadu ke schválení. V 
případě změn nebo rozšíření kanalizační 
sítě bude aktualizovaný kanalizační řád 
také předložen ke schválení, s výjimkou 
případu dle § 14 odst. 4 zákona o VaK, 
kdy jedinou změnou je údaj o délce 
kanalizační sítě. Nemá-li vlastník 
kanalizace rozhodnutím vodoprávního 
úřadu schválený kanalizační řád, 
dopouští se tím přestupku podle § 33 
odst. 5 zákona o VaK. 

5. Vlastník kanalizace je povinen dle § 8 
odst. 6 zákona o VaK uzavřít písemnou 
smlouvu o odvádění odpadních vod s 
odběratelem. Smlouva musí obsahovat 
náležitosti alespoň v rozsahu podle § 
8 odst. 17 zákona o VaK. V případě 
neuzavření této smlouvy se jedná o 
přestupek podle § 33 odst. 3 písm. b) 
zákona o VaK. 

6. Vlastník kanalizace je povinen v souladu 
s § 8 odst. 11 zákona o VaK zpracovat 
a realizovat plán financování obnovy 
kanalizace, a to na dobu nejméně 10 let. 
Dále je povinen dle § 8 odst. 1 zákona 
o VaK vytvářet rezervu finančních 
prostředků na jejich obnovu a dokládat 
jejich použití. Nesplnění těchto povinností 
je přestupkem podle § 33 odst. 2 písm g) 
zákona o VaK. 

7. Provozovatel je povinen zajistit provádění 
odběrů vzorků odpadní vody a její rozbory 
podle § 14 odst. 5 zákona o VaK, v souladu 
s rozhodnutím vodoprávního úřadu o 
povolení vypouštění odpadních vod podle 
§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona. 
Nezajištěním provádění vzorkování se 

OÚ Černilov

Zprávy z radnic4

Výročí v Černilově
Svá výročí oslavili

Jaroslav Landa, Jozef Lovas, Jiří Cucla, 
Vlasta Cejnarová, Marta Šrámková, 
Jana Hynková, Josef Zahradník, Václav 
Kotlant, Zdeňka Dostálová, Václav 
Šípek a Drahomíra Marková

provozovatel dopouští přestupku podle § 
33 odst. 6 písm. g) zákona o VaK. 

Závěrem upozorňujeme: 
Veřejnou kanalizací mohou být odváděny 

odpadní vody jen v limitech znečištění a 
v množství stanoveném v kanalizačním 
řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních 
vod. Odběratelé z jednotlivých nemovitostí 
jsou povinni kontrolovat míru znečištění 
vypouštěných odpadních vod v místě a 
rozsahu stanoveném kanalizačním řádem. 

Do kanalizace, která není ukončena 
centrální ČOV, mohou být vypouštěny pouze 
odpadní vody předčištěné v domovních 
čistících zařízeních, v limitech znečištění 
daných kanalizačním řádem. Přitom 
kanalizační řád vychází z hodnot uvedených 
v rozhodnutí vodoprávního úřadu.

Abychom vyhověli zákonu, vyhledali 
jsme dostupnou dokumentaci všech 
kanalizací v Bukovině a Újezdu. V místech, 
kde se dokumentace nezachovala, nebo 
možná ani nikdy nebyla vypracována, 
necháme zpracovat pasport. Od všech 
vlastníků nemovitostí budeme potřebovat 
součinnost při vyhledávání kanalizačních 
přípojek. Dalším krokem bude 
vypracování a schválení kanalizačního 
řádu a uzavření smluv o odvádění 
odpadních vod s vlastníky nemovitostí. 
Předpokládáme, že vypouštění odpadních 
vod bude zpoplatněné a provozovatel bude 
mimo jiné zajišťovat rozbory odpadních 
vod, naopak domácnostem tato povinnost 
odpadne.  Ing. Stanislav Javůrek
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OBec DiVec

Ze zasedání ZO 4. 12. 2019

Starosta navrhl změnu 
programu zasedání z 
důvodu ohlášené účasti 
Ing. arch. Křeliny, 
hlavního architekta obce. 
Pan architekt přednesl 

kompletně zpracovanou architektonickou 
studii jako podklad pro Změnu ÚP č.2 
na lokalitu Poďousov. Po prezentaci a 
projednání byla schválena a obec může 
žádat o provedení této změny. Současně 
byla dána do souladu s ÚP i lokalita 
„Stavoka“, která byla dočasně zablokována 
z důvodu nesouhlasu vlastníků s prodejem 
potřebných pozemků.

Navržený a předložený rozpočet pro 
rok 2020 byl projednán a schválen jako 
přebytkový, na straně příjmů 3 173,60 Kč 
na straně výdajů 2 923,60 Kč. Současně 
s rozpočtem byl schválen předložený 
„Střednědobý výhled“ na období 2021-
2022.

Byla projednána a schválena nová 
„Smlouva o přepravě osob“ - MHD 
na rok 2020 s Magistrátem HK. Jak 
bylo avizováno, dochází k zásadnímu 
navýšení plateb obce za tuto službu, a 
to o celých 50% z 320 tis. na 470 tis. 
Starosta k této záležitosti informoval o 
schůzce s náměstkem hejtmana KHK Mgr. 
Červíčkem a jeho velmi profesionálním 
postoji v této věci. Za Královéhradecký 
kraj přislíbil finanční spoluúčast na 
finančním navýšení od Nového roku, což 
obec považuje za velmi vstřícné gesto a 
pomoc se zajištěním dopravní obslužnosti. 
Tímto jménem obce Divec velice děkujeme 

za spolupráci.
Na minulém zasedání bylo 

odsouhlaseno velmi drobné navýšení 
poplatků za svoz a likvidaci odpadů. 
Starosta informoval o změnách, které se 
chystají na příští rok a roky následující, 
koeficientech, které budou rozhodující pro 
každoroční navyšování poplatků za svoz a 
likvidaci odpadů, nově tříděné komodity. 
Zastupitelé děkují všem občanům za 
dlouhodobě zodpovědný přístup ke třídění 
odpadů a současně apelují na pokračování 
tohoto trendu. Jinak bude navyšování 
poplatků pokračovat a jen na našem 
přístupu záleží jak zásadně. Podrobnější 
informace se objeví těsně po Novém roce 
ve vašich schránkách.

Zastupitelstvo po projednání vyslovilo 
souhlas s předloženou žádostí o souhlas 
s umístěním stavby pro potřeby ÚŘ na 
p.č.210/1 v k.ú.Divec žadatelé Ing.Tomáš 
Kouba a Pavlína Koubová, zastoupení Ing.
arch. Davidem Baďurou.

Zastupitelé projednali záměr - prodej 
části obecního lesa dle vyvěšené nabídky 
včetně GP a znaleckého ocenění. Jediný 
zájemce – Ing.Pavel Kouba byl odsouhlasen 
a jím nabízená částka 60 tis. korun byla 
akceptována v souladu s oceněním. Poté co 
dojde na KúKHK k navrženému rozdělení 
a zápisu, bude podepsána kupní smlouva.

Starosta poděkoval Martinovi 
Beranovi za precizně odvedenou práci 
při čištění zanesených dešťových vpustí. 
Některé z nich bude třeba na jaře opravit. 
Dále poděkoval Zdenkovi Medkovi za 
kompletní opravu a zprovoznění veřejného 
osvětlení.

 

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

Ze zasedání ZO 8. 1. 2020

 Pan Kodym jako vlastník nemovitosti 
v obci Divec přednesl zastupitelstvu 
zpracovaný návrh nového vjezdu na 
parcelu. Důvodem je jednak hledisko 
bezpečnostní a jednak budoucí realizace 
nového RD. Vzhledem k tomu, že 
sousedící pozemek, ze kterého by 
byl nájezd má v současné době status 
„zemědělská půda“, zastupitelé podmínili 
souhlas s realizací vjezdu dokončením 
přilehlé místní komunikace a jejím 
předáním do obecního vlastnictví a 
správy.

Starosta předložil k projednání a 
schválení novou, aktualizovanou „OZV o 
místním poplatku ze psů“.

Byla předložena a schválena Smlouva 
s KHK o projednané dotaci na provoz 
MHD. Obec Divec ještě jednou děkuje 
náměstkovi hejtmana Mgr. Červíčkovi 
jako zástupci KHK za velmi vstřícný 
postoj při jednání o kompenzaci za 
navýšení plateb za MHD.

Na zasedání se dostavil p.Samek, který 
předložil PD k zamýšlené realizaci stavby 
RD. Po diskusi byl seznámen s nutnými 
doplňky, spojenými s realizací, aby byla 
zajištěna možnost dokončení celé lokality 
bez omezení dalších vlastníků. Stanovisko 
Ing. Arch. Křeliny bude následovat.

Od ledna 2020 má obec a její 
občané povinnost třídit použité oleje 
z domácnosti. U budovy OÚ bude 
oranžový kontejner, do kterého je možné 
olej v plastových lahvích (prosíme ne 
skleněných) vhazovat. Další možností 
je položit plastovou láhev s označením 
„OLEJ“ v den svozu přímo na popelnici. 
Technici firmy Marius Pedersen lahve 
odvezou.

Byla schválena RZ-6/2019-konečná 
úprava rozpočtu. 

Obec děkuje Zdenkovi Medkovi za 
pohotový a včasný zásah při vznikajícím 
požáru ve stodole nad obcí, způsobený 
rozděláváním ohně.

Ing. Roman Hrnčíř, starosta
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OBec LiBníkOVice

Ze zasedání ZO 31. 1. 2020

Bylo projednáno a 
schváleno: 
• příkazní smlouvu o 
zabezpečení přípravy a 
podání žádosti o dotaci na 

ministerstvo pro místní rozvoj na 
realizaci akce Dům služeb v obci 
Libníkovice. Jedná se o program 
Podpory obnovy a rozvoje venkova, 
dotační titul 117D82101 Podpora 
dostupnosti služeb.

• žádost o zřízení věcného břemene na 
přípojku pro ČEZ Disribuce a.s.

• dohodu o samostatném poplatku za 
nakládání se separovanými složkami 
od svozové firmy Marius Pedersen a.s, 
kdy poplatek za 1 tunu papíru činí 900 
Kč s účinností od 1. 2. 2020, dodatek 
č. 9 ke smlouvě č. 953046 o navýšení 
cen za svoz odpadů od 1.1.2020, pro 
občany se částky za svozy nenavyšují.

• dopis z Odboru Životního prostředí 
Mag. města HK o provozování jednotné

• obecní kanalizace,
• Rozpočet na rok 2020, kdy příjmy a 

výdaje jsou vyrovnané a činí 3.042.000 
Kč.

• Střednědobý rozpočtový výhled na 
roky 2021 – 2023.

• členský příspěvek pro Mikroregion 
Černilovsko, kdy příspěvek činí 20 Kč 
na jednoho obyvatele, celkem se jedná 

o 3.340 Kč.
• členský příspěvek 1.000 Kč pro MAS 

nad Orlicí.
• finanční dar 2.000 Kč pro Knihovnu 

Hradec Králové.
• finanční dar 2.000 Kč pro Domácí péči 

Mgr. Z. Luňákové České Meziříčí.
• Plán rozvoje obce na roky 2020 – 2022.
• příspěvek 12.000 Kč pro SDH 

Libníkovice na nákup slavnostních 
uniforem.

• opravu cesty za rybníkem z boční ulice 
směrem k č.p. 19.

informace k odpadům

Je důležité, aby občané zaplatili 
poplatky za svoz komunálních odpadů do 
konce února. Ceny za svoz odpadů pro 
občany zůstávají stejné jako v loňském 
roce, i když svozová firma opět ceny za 
svoz navýšila.

Od 1.1.2020 při svozu komunálních 
odpadů bude svozová firma přebírat od 
občanů jedlé tuky a oleje v průhledných 
PET lahvích. Postačí, aby občan položil 
plnou PET lahev na popelnici.

Od 1.4.2020 bude v provozu prostor 
pro místo na pálení čarodějnic a od tohoto 
data bude možné navážet větve a roští. 
Jedná se o místo za křížkem, dál od hlavní 
silnice, než bylo to původní místo. Nejprve 
proběhne ještě vytyčení a úprava pozemku.

 

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
Růžena Tošovská, Bohumil Kašpar, 
Marie Hájková, Růžena Hojná a Ivana 
Šubrtová

Výlet

Obec Libníkovice opět bude v 
letošním roce pořádat výlety. První 
plánovaný výlet se chystá na 13.6. na 
Hasičské slavnosti do Litoměřic na 
VIII. celorepublikový sraz s výstavou 
historické techniky. Závazné přihlášky p. 
Preclík na telefonu 603 282 816 do konce 
března. Autobus hradí obec, vstupné si 
hradí účastníci zájezdu sami.

Helena Klosová

inzerce
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OBec LeJŠOVkA

Ze zasedání ZO 20. 12. 2019

Starosta obce seznámil zastupitele 
s rozpočtovým opatřením č.5. Kde byl 
původní rozpočet na kanalizaci pod 
Bytovkou stanoven na částku 517.000 Kč, 
kanalizace ovšem vyšla ve skutečnosti 
na částku 817.000 Kč. Proto musela být 
navýšena položka 6121 o částku 300.000 
Kč a o stejnou částku musela být snížena 
položka 5169 ostatní služby.

Zastupitelstvo následně vzalo 
toto rozpočtové opatření na vědomí. 
Rozpočtové opatření je zveřejněno 
v elektronické podobě na webových 
stránkách obce a je možno do něj 
nahlédnout na Obecním úřadě v úředních 
hodinách.

Starosta obce seznámil zastupitelstvo 
s návrhem rozpočtu na rok 2020. 
Rozpočet byl sestavený z příjmů 
celkem 4.896.000  Kč, a výdajů celkem 
3.859.000 Kč. Rozpočet je sestaven jako 
přebytkový. Výše přebytku činí 1.037.000 

Kč. Zastupitelstvo stanovuje za závazné 
ukazatele rozpočtu s platnými paragrafy. 
Zastupitelstvo následně hlasovalo o 
schválení rozpočtu na rok 2020.

Smlouva p.Fabiánem ml. (dohoda o 
provedení práce) na odborné technické 
práce, jako je oprava obecní techniky 
apod. se vždy podepisovala na 1 rok. Letos 
by zastupitelstvo chtělo udělat výjimku a 
smlouvu sepsalo nově na dobu určitou 
s platností 3 roky, tedy do roku 2022.

V důsledku navýšení nákladů na 
odvoz komunálního odpadu Marius 
Pedersen navýší v roce 2020 ceny známek 
pro občany o cca 6,5 až 7,9%. Nové ceny 
známek za svoz odpadu budou vyvěšeny 
na úřední desce z kraje nového roku.

Starosta obce seznámil zastupitelstvo 
se záměrem č.3/2019, který se týká 
odkupu pozemku p.č. 489/9 v katastru 
obce Lejšovka, za účelem sjednocení 
pozemků pod komunikací. Výměra 
dotčeného pozemku činí 81 m2.

 

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
Jaroslava Kutíková a Josef Krapinec

Zastupitelstvo schvaluje kupní 
smlouvu na odkup pozemku p.č. 489/9. 
S výměrou pozemku 81 m2 za částku 
8.300 Kč. Kde obec Lejšovka jako 
kupující bude hradit i veškeré náklady 
s koupí a převodem nemovitosti. 

 Adam Košťál

OBec LiBRAntice

Ze zasedání zastupitelstva 
11.12.2019

1. Bylo schváleno 
rozpočtové provizorium 
na rok 2020. Do sestavení 
finálního rozpočtu se obec 
bude řídit rozpočtovým 
provizoriem. Měsíční 

výdaje nepřekročí 1/12 výdajů 
schváleného rozpočtu na rok 2019 tj. 
752 641 Kč. Pravidla rozpočtového 
provizoria: budou hrazeny výdaje 
obce spojené s provozem obecního 
úřadu a obecně s chodem obce, 
výdaje z uzavřených smluv a z 
pracovněprávních vztahů, plnění 
povinností obce, které vyplývají z 
právních předpisů.   

2. Stanovení inventarizační komise 
a plán inventur na rok 2019. 
Předsedou inventarizační komise 
byla jmenována M. Bortlíková, 
členy V. Vachková a Pavel Kubíček. 
Inventury budou zahájeny 12. 12. 
2019 a ukončeny 31. 1. 2020.  

3. Bylo schváleno podání žádosti o 
dotaci na knihovní systém a počítač 
pro obecní knihovnu. Celkové 
náklady na projekt jsou 30 125 Kč. 
Výše dotace 20 000 Kč. 

4. Pro Knihovnu Hradec Králové byla 

 

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

Librantická 
statistika 

V loňském roce jsme 
přivítali do života
Magdalenu Dufkovou, Jana Dvořáka, 
Jana Jakuba Horáka, Elen Moravcovou, 
Sebastiana Nejmana, Nelu Rezkovou a 
Marii Rychterovou

Rozloučili jsme se s
Janem Bortlíkem, Jaromírem Vackem a 
Josefem Vašatou

schválena dotace ve výši 7 500 Kč 
na nákup knih do výměnných fondů 
v rámci regionálních knihovnických 
služeb. 

5. Byl schválen záměr vypsání 
výběrového řízení na opravu 
záhumenní cesty. Termín k 
odevzdání nabídek je 31. 1. 2020 do 
12.00 hodin.

6. Královéhradecký kraj vypisuje 
dotace na podporu činnosti v oblasti 
práce s hasiči ve věku 3-18 let a na 
obnovu hasičské techniky. Podání 
žádostí do 2. 2. 2020. ZO schválilo 
podání žádosti.

7. Od 1. 1. dochází k navýšení cen 
za svoz odpadů o cca 8 %. Ceník 
je přílohou tohoto zápisu a bude 
vyvěšen na webových stránkách. 
Zároveň dochází k zavedení 
zpětného odběru jedlých olejů z 
domácnosti. Při svozu popelnic 
je možno položit na popelnici 
uzavřenou plastovou lahev s jedlým 
olejem. 

8. Přítomní byli seznámeni s úpravami 
webových stránek. Zvýraznění 
nadcházejících akcí v obci naleznete 
nově k sekci kalendář viditelné na 
první stránce. 

 Milada Bortlíková
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OBec LiBřice

Výročí v Libřicích
Svá výročí slaví

Šafránek Jiří, Zavadský František a 
Jedinák Josef
V roce 2019 se narodili

Mikuláš Malý, Leontýna Kárníková a 
Jaroslav Šebesta

Konec roku 2019 
s vánočními svátky a 
oslavou Silvestra jsou za 
námi. Vánoční stromek 
vztyčený za přispění 
sportovců je odklizen, 

na setkání občanů při jeho rozsvěcení 
pořádaném Českým svazem žen, při kterém 
za zpěvu koled došlo i na občerstvení 
v podobě horkého nápoje, můžeme už jen 
také vzpomínat. Uklizené jsou i lavičky, které 
ke stromku připravili hasiči. Vzpomínkou 
se stal i vánoční koncert v kostele a my 
už víc jak měsíc žijeme běžným životem 
s jeho starostmi a radostmi. V prosinci 
zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření, 
proběhla inventarizace majetku, uzavíralo se 
i finanční hospodaření obce za končící rok. 
Bylo schváleno rozpočtové provizorium, 
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 
– 2022 (připravil se rozpočet na rok 2020), 
příspěvek ve výši 20,-Kč/ pro Mikroregion 
Černilovsko, Smlouva o budoucí smlouvě 
darovací pozemků (pod silnicí na Jaroměř) 
Královéhradeckému kraji knihovní řád 
místní knihovny, přijetí 2 nových členů do 
JPO obce, bezúplatný převod 5 pivních setů 
(lavičky a stoly) z Mikroregionu Černilovsko 
na obec.

Dále se projednával stav dopravní 
situace v obci. Po jednání s Policií ČR bylo 
odsouhlaseno pověřit projektanta Ing. Michla 
zhotovením návrhu celkového řešení – 
přechody, případné semafory, Malá Strana 
po celé délce, dopravní značky, atd. Již nyní 
byly instalovány reflexní dopravní značky 
označující stávající přechody.

Celkovou rekonstrukcí prošla i zvonička. 

 

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
Došlo nejen k posunutí od silnice do 
parčíku u památníku padlých, ale i k jejímu 
zabezpečení proti možnosti pádu. Nový 
dubový trám byl zapuštěn do kovového 
podstavce ukotveného v zemi. U zvonu došlo 
k jeho povrchovému ošetření, úpravě srdce a 
byla jinak konstruována technika zvonění. 

Zastupitelstvo dále projednalo zprávu 
kontrolního výboru o provedených kontrolách 
(nebyly shledány nedostatky), možnost a 
postup podávání žádostí na dotaci činnosti 
společenských organizací, zabezpečení 
objektů obce, jednalo s obcí Lejšovka o 
odprodeji příjezdové cesty.

Přestože obec vynakládá velké finanční 
částky na likvidaci veškerých druhů odpadů 
vzniklých na našem území, pro občany 
zůstal poplatek za odvoz popelnic nezměněn. 
Snažíme se, aby po obci nebyl nepořádek, 
nevznikaly černé skládky, nepovalovaly 
se odpadky. Proto jsme letos i předešlé 
roky nešli s cenou za odpad nahoru. Je ale 
věcí nás všech – nejen zastupitelů, ale i 
občanů, abychom využili všech možností, 
jak snižovat náklady (např. popisovat lahve 
s kuchyňským olejem popsáním LIBŘICE, 
třídit odpad do kontejnerů, atd.). Za to vše 
obec dostává bonusy a tím si zlevňujeme 
náklady. Tak nás, prosíme, v našem úsilí 
svým jednáním podpořte.

V lednu proběhlo dokončení dokladové 
inventury hospodaření i fyzické inventury 
majetku obce. Obec musela schválit 2 nové 
Obecně závazné vyhlášky –  č. 1/2020 o 
poplatku za komunální odpad a číslo2/2020 
o místním poplatku ze psů.

Zastupitelstvo odsouhlasilo pro rok 2020 
příspěvek na činnost SK Slavia Libřice, 

Českého svazu žen a Sboru dobrovolných 
hasičů a MAS NAD ORLICÍ (1000,- Kč).

Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce 
na rok 2020 jako schodkový ve výši příjmů 
4 500 000 Kč a výdajů ve výši 5 500 000 Kč 
s tím, že rozdíl ve výši 1 000 000 Kč je pokryt 
přebytkem hospodaření z minulého období. 
V současné době jednáme o prioritách 
a naplánování akcí, jako je např. oprava 
prodejny – střecha, fasáda, okna, výlohy, 
dveře, u pošty výměna vchodových dveří a 
prosklené části zdi, u obecního úřadu výměna 
el. rozvodů, vody, topení, úprava vnitřních 
prostor. Zaměříme se i na úpravu zeleně 
po obci, dokončíme úpravu prostor okolo 
budovy obecního úřadu.  Eva Hynková

inzerce
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OBec SkALice
Moji milí sousedé,
nový rok – nová 

naděje! Máme před 
sebou pěknou řádku dní 
a velkou šanci je naplnit 
tím, čím sami budeme 
chtít. Jistě, člověk 
míní… Přesto však 

máme sami vždy možnost změnit alespoň 
svůj postoj k jakékoli události či okolnosti 
v našem životě. Je to sice ta nejtěžší, ale 
zpravidla jediná cesta ke štěstí. Na to, co 
přinese letošní rok se asi nikdy dokonale 
nepřipravíme, ale budeme-li to přijímat 
s pokorou jako výzvu, bude z toho větší 
prospěch. Za to dobré je třeba též děkovat, 
neboť dobrého se zdá být vždycky méně – 
prý je více potichu… 

Rád bych teď zmínil alespoň pár akcí, 
které nás v roce 2020 čekají. Vlastně 
jednu z velkých akcí už máme zdárně za 
sebou – Obecní ples – proběhl v sobotu 
8. února a zúčastnilo se jej více než 
140 tanečníků. K tanci hrála až do čtvrt 
na tři naše osvědčená skupina Hektor. 
Předtančení, resp. překrásné obohacení 
programu zajistil hradecký stepařský klub 
Tap Dance Company AVALANCHE, 
včetně Anety Trnkové ze Skaličky. 
Tombola byla též bohatá a zahrnovala 
od různých laskomin, přes užitečné 
domácí spotřebiče, autodoplňky, květiny 
a zahradní prostředky, až po zvěřinu. 
Všem sponzorům patří velké díky! 
Výtěžek, po započítání všech nákladů 
bude, zdá se, opět štědrý. Samozřejmě 
půjde celý na dobročinné účely. Předloni 
to byla podpora Hospice sv. Anežky 
České v Červeném Kostelci, loni Domov 
důchodců Černožice a letos? O tom 
rozhodnou zastupitelé. Pokud byste měli 
nějaký svůj tip, zkuste nám o něm napsat 
na obecní e-mail.

Začátek března (konkrétně sobota 
7. 3.) bude, jako již každoročně, patřit 
oslavám Mezinárodního dne žen v režii 
SDH Skalička, tentokrát na téma Hity 
Karla Gotta, kdo víte, o co jde, už tušíte, 
že to bude stát za to! Žádná adorace 
„totáče“, ale pořádná porce zábavy  
a recese. Za necelé dva týdny na to nás 
čeká první „hromadné“ vítání občánků. 
Bude se konat ve středu 18.3. od 15 
hodin v Mateřské škole v Číbuzi. Do 
řad počestných občanů našich tří vesnic 
vaším jménem přivítám 6 robátek. Podle 
předběžných informaci by nás v květnu 
měla potkat čest hostit jednu z etap 
týmového běžeckého závodu Run Labe 
Run – Špindlerův Mlýn – Děčín. Celá 
trasa měří 380 km a Skalice by měla být 

 

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

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

OÚ Skalice

Výročí ve Skalici
V prosinci, lednu a únoru 
slaví svá životní jubilea
Petra Kopišťová, Anna Faltová, 
Radomíra Vlášková, Jaroslav 
Němeček, Pavel Heřman, Josef Gnol, 
Milan Antoníček, Marie Kutíková, 
Jana Loučná, Jaruška Rosenbergová a 
Miloslava Dibiášová

9. místem předávky na této trase v úseku 
Jaroměř – Předměřice. Akce se koná o 
víkendu 9. a 10. 5. Na nás bude pomoci 
organizátorům zajistit předávku štafety, 
tak bych chtěl i touto cestou požádat 
potenciální dobrovolníky, aby se mi 
ozvali na obecní e-mail. 

Na konci května, v sobotu 30. 5., nás 
čekají jubilejní 10. Pivní slavnosti, které 
pořádá SDH Skalice. Na přelomu května 
a června by měl proběhnout každoroční 
výlet pro rodiny s dětmi. A dětem i 
jejich rodičům bude patřit první ročník 
Zvěřinových hodů pořádaný Mysliveckým 
spolkem POLABÍ Skalice, naplánovaný 
je na sobotu 6. června. Vrcholnou akcí pak 
beze sporu bude srpnová oslava 140 výročí 
založení Sboru dobrovolných hasičů ve 
Skalici. S prázdninami se rozloučíme 
Posvícením pod břízkami ve Skaličce, 
hasiči ve Skaličce pro nás uchystají 
určitě zase nějaké milé překvapení. 
Oslavy jubileí nejen našich seniorů 
budou letos společné, s pohoštěním a 
hudebním doprovodem. Jubilanty chceme 
sami pohostit a nabídnout jim možnost 
si popovídat se svými vrstevníky a 
především na chvíli zapomenout, jak ten 
čas letí. Pokud by však některý oslavenec 
stál více o zachování původní formy 
osobní návštěvy ve své domácnosti, 
samozřejmě rádi vyhovíme. 

Ze stavebních věcí zatím bojujeme 
za to, abychom mohli letos spolu 
s Královéhradeckým krajem opravit 
náves v Číbuzi, včetně parkoviště a 
chodníků. Po dvou letech máme my i kraj 
konečně potřebná povolení, a protože 
jde o nákladný projekt, těším se, až bude 
zdárně za námi. 

Už se také zpracovává technicko-
ekonomická studie na odkanalizování 

obce tak, abychom věděli, zda pokračovat 
v nastoupené cestě a jaké náklady 
pořizovací i provozní můžeme očekávat. 
O dalším postupu vás budu informovat 
průběžně.

Na závěr se ještě vrátím na začátek 
roku, abych informoval o nové paní 
ředitelce Mateřské školy, Číbuz – na 
základě konkursního řízení jsem k 1. 1. 
2020 do této funkce jmenoval paní Bc. 
Irenu Slánskou, má mnohaleté zkušenosti 
v pedagogice předškolních dětí a pro 
školku bude jistě velkým přínosem. Přeji 
jí mnoho úspěchů a radosti z krásné, i 
když náročné práce.  

Všem nám přeji dobrý rok!
Váš starosta Pavel Kavalír
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OBec SMRžOV
Jednání zastupitelstva obce

Dne 28. 11. 2019 se konalo sedmé 
zasedání obecního zastupitelstva. Na tomto 
jednání obecní zastupitelstvo mimo jiné: 
• schválilo rozpočet obce na rok 2020 jako 

schodkový ve výši příjmů 18 467 tis. 
Kč a výdajů 34 983 tis. Kč dle přílohy 
zápisu. Schodek je kryt úvěrem ve výši 
10 000 tis. Kč, zůstatkem minulých let 
ve výši 7 516 tis. Kč a splátkou úvěru ve 
výši 1 000 tis. Kč;

• schválilo střednědobý výhled rozpočtu 
obce na rok 2022;

• schválilo ceny svozu směsného 
komunálního odpadu na rok 2020;

• pověřilo místostarostu obce k diskuzi 
mezi občany ohledně nového znaku 
dle grafického návrhu od společnosti 
HERALDIKA s.r.o.

• pověřilo místostarostu obce k 
informacím občanů ohledně likvidace 
jedlých olejů a tuků;
Na dalším zasedání obecního 

zastupitelstva dne 05. 02. 2020 mimo jiné 
zastupitelstvo: 
• schválilo heraldický znak obce – varianta 

č. 4 (vícebarevná) dle grafického návrhu 
od společnosti HERALDIKA s.r.o. a 
pověřilo místostarostu obce k dalšímu 
jednání se zhotovitelem znaku;

• bylo informováno o výsledku zakázek 
na „Rozšíření vodovodu v Hubílese“ a 
„Rozšíření kanalizace ve Smržově“.

• pověřilo místostarostu jako delegáta na 
valné hromadě VAK Hradec Králové.

• schválilo dotaci pro pečovatelskou 
službu Smiřice ve výši 15 000 Kč;

• schválilo zahájení komplexních 
pozemkových úprav v k.ú. Hubíles.

Likvidace olejů a tuků

Při svozu komunálního odpadu se 
budou nově od občanů přebírat i jedlé 
oleje a tuky. K tomuto postačuje, aby 
občan plnou PET láhev s jedlým olejem/
tukem položil na svozovou nádobu 
(popelnici), tato bude během svozu 
odvezena a odborně zlikvidována.

tvorba znaku obce

Dle rozhodnutí obecního zastupitelstva 
bude pro naši obec vytvořen znak obce. 
Základní zásadou je (cituji z pravidel na 
webu Poslanecké sněmovny): "Znak má 
být co nejjednodušší a měl by obsahovat 
co nejmenší počet obecných figur. Obecné 
figury musí vyplňovat celý štít, případně 
pole." Heraldika má totiž limitovaný počet 
tinktur a přesný způsob jejich kontrastní 

 

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 v lednu, únoru a 
březnu slaví

Tuček Josef, Hryzlíková Jaroslava, Vít 
Jaroslav, Veselý Miroslav, Hejcman 
Václav a Hájková Věra

kombinování (používá se totiž jen dvou 
kovů - zlata/žluté a stříbra/bílé, kladených 
na červenou, modrou, zelenou nebo černou 
barvou a naopak) čili nemá být proto např. 
zelená figura v červeném poli štítu – tj. 
barva na barvě.

Výklad zvolené symboliky je 
následující. Je výborné, že v případě obou 
částí obce můžeme vyjít z historických 
pečetí. V obou případech se navíc jedná o 
tzv. mluvící znamení (čili název vyjádřený 
symbolem "nomen-omne = jméno 
znamení"). Název Smržova pochází od 
hub-smržů a název Hubíles nikoliv od hub 
(houbového lesa), ale "hubení" (kácení) lesa 
(viz A. Profous: Místní jména v Čechách). 

Společným symbolem pečetí i vsí je tedy 
jehličnatý strom. Jehličnan je proto umístěn 
ve zlatém/žlutém tzv. vydutém hrotu štítu. 
V horních dvou polích štítu ho doprovází 
(logicky) figura smrže a sekery. Zatímco 
figura smrže je jasná (i z pečeti), sekera zde 
přirozeně vyjadřuje pokácení a zpracování 
stromů (tj. pečeť vsi Hubíles, viz též zdejší 
smírčí kámen se sekerou).

Obecní knihovna

Upozorňujeme občany obce 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. 

Pohyb psů po obci

Obec Smržov upozorňuje všechny 
své občany na platnost obecně závazné 
vyhlášky stanovující pravidla pro pohyb 
psů na veřejném prostranství v obci. Na 
zasedání obecního zastupitelstva dne 12. 
09. 2019 byla schválena její novela, která 
tato pravidla upravuje.  Znění vyhlášky 
včetně vyznačení jejího územního rozsahu 
je k dispozici na webových stránkách obce.

Výběr poplatků ze psů

Poplatky za psů pro rok 2020 se budou 
vybírat v dubnu v úředních hodinách. 
Termín výběru v Hubílese bude oznámen 
rozhlasem a na úřední desce. Poplatek 

zůstává stejný tj. 50,- Kč za každého psa 
staršího 3 měsíců.

kanalizace

Blížíme se do konečné fáze výstavby 
ČOV a kanalizace v naší obci. Z kanalizačních 
stok zbývá vybudovat pouze Řehákovu 
ulici, komunikaci okolo koupaliště k lesu 
podél Šlitrových, komunikaci na ose 
Stříbrný – Bardon, protlak pod křižovatkou 
u Princových a doplnit technologii na ČOV.

Výkopy budou hotovy do konce měsíce 
února, přípojky do konce měsíce března a 
od počátku dubna začnou práce na opravě 
komunikací.

Jistě jste zaregistrovali, že se po 
intenzivních jednáních se zhotovitelem 
zlepšuje situace v úklidu komunikací i 
stavebního materiálu na zelených plochách, 
opravují se a budou vybudovány nové 
chodníky, probíhají jednání o rozsahu oprav 
komunikací, které začnou na konci měsíce 
března, nejpozději na počátku dubna.

Mírná zima znamenala možnost stavět 
bez přestávkových omezení, na druhou 
stranu jsme žili na jedné velké zablácené 
stavbě, což jistě nikoho netěšilo, ba některé 
občany vyprovokovalo až k jednáním, 
jejichž forma neměla s normálním chováním 
nic společného! 

Teplá zima pro nás ovšem znamená 
urychlení stavby, a tak termín dokončení se 
zkrátí z původního termínu 30.června 2020 
o jeden měsíc. Buďte trpěliví, konec stavby 
se rychle blíží a za pár měsíců  bude obec 
zase taková, na jakou jste byli zvyklí, navíc 
s opravenými komunikacemi.

Ing. Jan Machát, starosta obce
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OBec VÝRAVA
Zprávy z obecního úřadu

Máme tady nový rok, 
tentokrát dokonce i nové 
desetiletí. Kéž by se nám 
podařilo nastartovat etapu 
dalších „zlatých dvacátých 
let“. Podmínky pro to máme 
dobré. Zastupitelstvo obce 

Výrava schválilo na svém 13. zasedání 16. 
prosince 2019 rozpočet obce pro rok 2020. 
Rozpočet byl schválen jako přebytkový 
s příjmy ve výši 6 900 000 Kč a výdaji ve 
výši 6 337 000 Kč. U Královéhradeckého 
kraje čekají na schválení dvě naše žádosti  
o dotaci. První z nich je z programu Podpora 
provozu prodejen na venkově, která je určena 
na pokrytí provozních nákladů prodejny. 
Druhá z Programu obnovy venkova by nám 
v případě schválení mohla uhradit polovinu 
nákladů na dva kusy komunální techniky 
pro potřeby údržby obce a velkoobjemový 
kontejner na bioodpad. Když jsme u údržby 
obce, zamýšlíme se nad opravou hřbitovní 
zdi a další etapou obnovy zeleně na hřbitově. 
Návštěvníci by zde jistě uvítali i pár laviček, 
kde by si mohli posedět, odpočinout a pokojně 
zavzpomínat na své blízké. Ostatně, lavičky 
by si zasloužila i další veřejná místa v obci, 
například kolem vodní nádrže za obecním 
úřadem, před prodejnou, nebo v parčíku a 
na dětském hřišti. Máte nápad, kde ještě by 
mohly být? Přijďte mi to říct.

Pokud bude dobře fungovat provoz 
prodejny potravin, zasloužila by si budova 
v majetku obce zateplení alespoň v podobě 
výměny okenních výloh a vstupních dveří. 
Letos nás čeká ještě zhotovení zpomalovacího 
pásu před čp. 95 při vjezdu na Malou stranu, 
prodloužení veřejného osvětlení i na některé 
nemovitosti na okraji obce, zřízení obecního 
kotce pro odchycené toulavé psy, lokální 
výsprava příjezdové komunikace k Dolnímu 
Černilovu a budeme pokračovat ve změně 
Územního plánu obce Výrava. Rádi bychom 
také začali s přípravami rekonstrukce kapličky 
sv. Panny Marie u koupaliště.

Plánované zřízení sociálního zařízení u 
sportovního hřiště budeme muset vzhledem 

 

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 16:00-18:00

OÚ Výrava
k vysokým nákladům ještě přehodnotit. I letos 
budeme podporovat SDH Výrava. Právě jsme 
podepsali Smlouvu o bezúplatném převodu 
dopravního automobilu značky Renault 
Traffic z majetku Generálního ředitelství cel 
do vlastnictví obce. Vozidlo bude využíváno 
pro potřeby volnočasových aktivit mládeže, 
například na transport mladých hasičů na 
závody a k dalším pro obec prospěšným 
aktivitám. 

Zastupitelé se také dohodli na 
střednědobém výhledu rozpočtu obce do roku 
2022. Mezi plánované investiční akce v tomto 
období patří obnova vodní nádrže u čp. 154 
(známé jako výravské koupaliště), na kterou 
se nám v loňském roce bohužel nepodařilo 
sehnat vodnou dotaci, ale budeme zkoušet 
další možnosti financování. Plánujeme 
dokončení rekonstrukce přízemí budovy 
bývalé školy pro účely sídla obecního úřadu, 
knihovny, spisovny a archivu, aby se všechny 
obecní záležitosti mohly odehrávat pod 
jednou střechou. Čeká nás oprava propustku 
na komunikaci k čp. 81 a 82, obnova 
autobusové zastávky „Výrava křižovatka“. 
V dlouhodobém plánu je příprava projektové 
dokumentace na biocentrum Pod Příčkami 
a na Sběrný dvůr pro bioodpad. Kompletní 
rozpis rozpočtu a jeho střednědobý výhled 
najdete na  www.vyrava.cz. 

Velkým, a ne úplně příjemným tématem 
pro nás je řešení vypouštění odpadních vod 
do obecní kanalizace. Obdrželi jsme krátký 
odklad povolení k vypouštění odpadních 
vod, ale obec má pro letošní rok několik 
závazných povinností. Především musí dbát 
na to, aby do kanalizace byly vypouštěny 
jen řádně přečištěné odpadní vody, vést 
evidenci uživatelů kanalizace a vejít s nimi ve 
smluvní vztah. K dosažení příslušných hodnot 
zbytkového znečištění ve vypouštěných 
odpadních vodách se následně budou muset 
u jednotlivých nemovitostí navrhnout a 
zrealizovat opatření, která budou dlouhodobě 
vyhovovat přísným emisním limitům. 
Momentálně celý proces připravujeme 
s provozovatelem kanalizace a všechny 
majitele nemovitostí budeme včas informovat.

Od 1. ledna 2020 jsou v platnosti ve 
Výravě celkem tři nové obecně závazné 
vyhlášky. Upravují podmínky poplatku za svoz 
komunálního odpadu, ze psa a ze vstupného. 
Jejich znění naleznete na webu obce nebo 
jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. Poplatky 
za svoz komunálního odpadu a ze psa jsou 
trošku vyšší a splatné do konce února. Úhrada 
je možná buď hotově v pokladně obecního 
úřadu, nebo bankovním převodem (bližší 
informace na www.vyrava.cz).

Od ledna zaregistrovali obyvatelé Výravy 
a Dolního Černilova také změnu ukládací 

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

Blažena Šťásková a Josef Treksa

Zemřel

V lednu jsme s rozloučili s panem 
Josefem Fabiánem.

pošty na pobočku České pošty v Černilově. 
Na základě individuální žádosti bude možné 
zdarma zřídit místo ukládací pošty na pobočce 
v Libřicích.

Zastupitelstvo obce také na svém 
prosincovém zasedání schválilo zařazení 
části účelové komunikace označené v 
Pasportu místních a veřejných účelových 
komunikací obce Výrava č. UK3, umístěné na 
pozemcích p. č. 2095/1, 2590 a 2591 (cesta „u 
chudobince), v délce 143 metrů, do kategorie 
místních komunikací. Právě probíhá příprava 
změny dopravního značení.

V listopadu a lednu proběhla na obecním 
úřadě pravidelná kontrola Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, která přezkoumává 
hospodaření obce za rok 2019. Kontrola 
dopadla i tentokrát výborně a nebylo shledáno 
jediné pochybení.  

A na závěr bych vám ráda nastínila, na 
jaké společenské a kulturní akce se můžete 
v prvním pololetí roku těšit. V sobotu 22. února 
se ve Společenském centru koná Pohádkový 
ples – maškarní bál pro děti. V pátek 6. 
března oslavíme tamtéž MDŽ. Tradiční Pálení 
čarodějnic proběhne  - kdy jindy než - 30. 
dubna, dětský den letos v indiánské energii si 
užijeme v sobotu 6. června. Nové občánky do 
Výravy přivítáme v sobotu 20. června opět u 
altánku v parčíku. Leták najdete již brzy ve 
svých schránkách. Všechny akce jsou pro vás, 
tak přijďte, rádi vás s kolegy uvidíme. Přeji 
všem krásné jaro a čerstvý vítr do života.

 Eva Nepokojová, starostka obce
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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
Poděkování za krabice  

od bot 2020

Poosmé jsme o Vánocích 2019 vpluli 
do charitativního projektu Krabice 
od bot. Projekt koordinuje Diakonie 
Českobratrské církve evangelické. 
Jeho smyslem je obdarovat hezkým 
a účelným vánočním dárkem děti ze 
sociálně slabých rodin. Zapojit se může 
jakýkoliv dárce, dárky vyberou sběrná 
místa a distribuují směrem k potřebným. 
Letošní novinkou bylo předchozí zjištění 
poptávky jednotlivých koncových 
institucí a registrace anonymního 
dárku dle věku a pohlaví přes webovou 
stránku projektu. Zprvu to vypadalo 
složitě, ale nakonec se vytvoření tohoto 
systému ukázalo jako dobře nápomocné 
v sumarizaci toho, jaké dárky ještě chybí. 
Dárkovým depem se na pár týdnů stala 
svatební síň černilovského obecního 
úřadu, kde jsme dárky po převzetí třídili 
dle věku a pohlaví dítěte. Místní knihovna 
v Černilově vybrala tentokrát celkem 

394 dárků. Ty pak před vánočními svátky 
předala institucím, pracujícím s cílovou 
skupinou. Dárky si tak od nás pro své 
klienty odvezl Magistrát města Hradce 
Králové – oddělení sociálně právní 
ochrany dětí, spolek Salinger pro projekt 
Triangl, spolek Aufori, Azylový dům pro 
matky s dětmi Oblastní Charity Hradec 
Králové, Centrum pro rodinu Broumov, 
Dětská ozdravovna Les Království, 
spolek Hašle s celorepublikovou 
působností, Milíčův dům Diakonie 
ČCE, Charita Dvůr Králové nad Labem 
a Speciální základní škola v Josefově. 
Moc děkujeme všem dárcům a všem 
pomocníkům, kteří ochotně přiložili ruku 
k dílu. Kolegům z okolních kanceláří 
Obecního úřadu v Černilově, kteří vždy 
přišli pomoci stěhovat krabice, když bylo 
potřeba, dobrovolníkům Aničce a Jardovi 
Pavlovým za skvělou pomoc s tříděním 
krabic a jejich distribucí a kolegyním 
ředitelkám a vedoucím knihoven okresu 
Hradec Králové, které každoročně 
připraví několik krásných dárků v rámci 

své předvánoční pracovní porady v 
Knihovně města Hradce Králové. Dle 
zpětné vazby od jednotlivých organizací 
udělaly dárky příjemcům velkou radost. 
Tak vám všem moc děkujeme, a pokud 
to bude možné, budeme o příštích 
Vánocích rádi pokračovat. Více na www.
krabiceodbot.cz

Za Místní knihovnu v Černilově  
Jana Žárská
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Start do roku dvanuladva-
nula v místní knihovně

Na úvod roku jen malý letmý 
statistický pohled do roku uběhlého. 
V roce 2019 jsme pro vás pořídili do fondu 
černilovské místní knihovny 712 nových 
knih a některé starší, opotřebované či 
dlouho nečtené jsme naopak, především 
z prostorových důvodů, vyřadili (121). 
Během roku si naši čtenáři vypůjčili 
11 852 titulů, z čehož bylo 2 975 periodik. 
Z jiných knihoven jsme pro potřeby 
našich čtenářů (zvláště studijní) zapůjčili 
v rámci meziknihovní výpůjční služby 40 
knih. Děkujeme za spolupráci především 
Městské knihovně ve Smiřicích, 
v Jaroměři a Studijní a vědecké knihovně 
v Hradci Králové. Jiným knihovnám jsme 
naopak půjčili my, během roku, 20 knih. 
Čtenáři u nás vykonali 8 973 fyzických 
návštěv knihovny, webové stránky 
navštívili 1 598krát. Elektronický katalog 
byl navštíven 422krát, své čtenářské 
konto ze vzdáleného přístupu využili 
čtenáři 144krát (mohou si zde rezervovat 
knihy či prodlužovat výpůjčky). Je možné 
konstatovat, že sice si návštěvníci půjčují 
méně titulů, ale chodí do knihovny častěji. 
Klesající trend výpůjček je celosvětově 
evidovaný fenomén, který souvisí 
především s digitalizací a elektronizací 
informačních zdrojů. V roce 2019 jsme 
pořádali vzdělávací, kulturní, charitativní 
a komunitní akce, půjčovali jsme knihy, 
časopisy či společenské hry. Stále je u nás, 
během otevírací doby, možnost využití 
počítačové techniky, internetu (pevné i wifi 
připojení) či skeneru.  V rámci programu 
Kniha z knihovny jsme výdejním 
místem pro nově zakoupené knihy 
prostřednictvím webového portálu. V roce 
2019 mírně poklesl počet registrovaných 
dospělých čtenářů, ale naopak se navýšil 
počet dětských čtenářů (o 21, na 130). 
Celkový počet registrovaných čtenářů byl 
v roce 2019 277. Počet registrovaných 
čtenářů bohužel není zcela vypovídající 
o počtu uživatelů knihovny, protože 
často si na jednu průkazku vypůjčuje 
knihy více členů rodiny. Moc děkujeme 
všem registrovaným čtenářům za jejich 
podporu knihovny a to, že knihy a 
časopisy považují za důležitou součást 
svého života.

Co chystáme na nejbližší dobu 
– jaro 2020?

Březen měsíc čtenářů je doba, kdy se 
konají mnohé vzdělávací a kulturní akce 
navíc. Začneme hned první březnový den, 
kdy úplně nejmenším čtenářům a jejich 
rodičům předáme materiály projektu 

Bookstart při vítání občánků v Kulturním 
a spolkovém domě v Černilově. Projekt 
Bookstart ukazuje na to, že číst je užitečné 
a prospěšné i těm nejmenším miminkám, 
a že čtení by mělo každého provázet, tak 
říkajíc od kolébky. Podle výzkumů se 
ukazuje, že děti, kterým rodiče odmalinka 
četli, mají lepší studijní výsledky, lépe se 
vyjadřují či píšou texty. Noví malí občánci 
dostanou při černilovském vítání  leporelo, 
deník na čtenářské zážitky, tipy na vhodné 
knihy pro jejich věkovou kategorii a poukaz 
na členství v černilovské knihovně zdarma, 
tak aby si mohli s rodiči chodit průběžně 
půjčovat další literaturu a seznamovali se 
s knihami, jak oni sami porostou. 

9. března budeme pro veřejnost promítat 
film z festivalu Jeden svět. Letos jsme 
vybrali norský film Na sever od slunce. 
Film pojednává o dvou surfařích, kteří se 
na devět měsíců usadili na opuštěné pláži 
ostrova u břehů Norska daleko za polárním 
kruhem, kde našli nejen perfektní vlny, 
ale také spousty naplavených odpadků. 
Na pláži chtějí zůstat, dokud neposbírají 
alespoň tunu toho, co sem dennodenně 
přináší moře ze vzdálených míst. Svůj 
životní styl odpovědných surfařů dotahují 
k dokonalosti i tím, že se živí levným 
prošlým jídlem a jejich dodávka jezdí na 
přepálený olej. Fantastické záběry přírody, 
dobrodružného surfování za polární noci i 
„běžného“ pobývání na pláži spojuje čirá 
radost ze života mimo civilizaci. Hrdinové 
filmu si však zároveň musí zajistit 
základní podmínky k přežití. Po filmu 
bude následovat krátká diskuze, drobné 
občerstvení a překvapení spojené s velkým 
výročím Jana Amose Komenského.

17. března dopoledne do knihovny 
přijde Klub maminek Dvoreček a spousta 
dětí, to bude báječně veselé dopoledne, na 
které se vždy těšíme.

27. března probíhá po celé republice 
Noc s Andersenem. Sejdeme se v toto 
odpoledne s Lovci perel, abychom 
zakončili celoroční lov perel za přečtené 
knihy a správně vyplněné úkolové 
listy. Budou se rozdávat ceny, diplomy, 
poděkování... Později odpoledne nás 
v knihovně navštíví žáci Masarykovy 
jubilejní základní školy s paní učitelkou 
Filipovou, kteří pak budou přespávat ve 
své třídě ve škole. A my jim tu připravíme 
nějaký tematický, a snad i dobrodružný a 
záživný program.

V neděli 5. dubna můžete vyrazit 
autobusem, který vypravujeme od 
budovy Obecního úřadu v Černilově na 
nový rodinný muzikál Kocour v botách. 
Představení je v divadle Brodway v centru 
Prahy a po jeho skončení bude ještě čas na 
procházku centrem  města. Vstupenky si 
můžete zakoupit u nás v knihovně.

V pondělí 20. dubna přijede do 
Černilova pan spisovatel Michal Viewegh. 
Bude číst ze svých knih, vyprávět, 
zodpovídat dotazy… Jeho autorský večer 
můžete navštívit v Kulturním a spolkovém 
domě od 19 hod, předprodej vstupenek od 
2. 3. opět v knihovně.

Máme novou podobu webových 
stránek, děkujeme za pomoc Tomáši 
Hejtmánkovi s jejich rozjezdem! Můžete 
je navštěvovat na stále stejné adrese 
www.knihovna.cernilov.eu. Najdete zde 
aktuální informace, zajímavé odkazy a 
tipy, možnost přidat svůj komentář či 
přes on-line katalog si můžete vyhledat 
či zarezervovat knihu, kterou byste rádi 
četli.

Přejeme vám všem moc krásné jaro a 
těšíme se na viděnou buď v černilovské 
místní knihovně nebo na některé z akcí 
knihovny.

Jana Žárská
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Mateřská škola Černilov
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ZŠ A MŠ Černilov

V pondělí 27. 1. 2020 se uskutečnila 
schůzka rodičů předškolních dětí. Pan ředitel 
David Kubíček sdělil rodičům informace 
ohledně rozdělování dětí do tříd v minulých 
letech a domluvil se s nimi, jakým způsobem 
se děti budou rozdělovat v roce letošním.

V druhé polovině schůzky byla 
přednáška paní zástupkyně pro MŠ Petry 
Moravcové o školní zralosti dětí do základní 
školy. Rodiče dětí byli seznámeni s hlavními 
znaky školní zralosti a připravenosti a s 
jejich posuzovanými oblastmi.

V oblasti sociální by dítě mělo bez 
problémů navazovat kontakty s dětmi a 
s dospělými. V oblasti  emoční má dítě 

zvládat odloučení od rodičů. V posouzení 
fyzické stránky dítěte se například posuzuje 
dostatečný vzrůst dítěte.

Dítě před nástupem do školy dokáže 
vědomě koncentrovat svou pozornost, 
využívat paměť, mělo by mít dostatečně 
rozvinuté sluchové a zrakové vnímání. 
V oblasti řeči dítě umí vyslovit již téměř 
všechny hlásky, kromě R a Ř, které se 
formují až do 7 let věku dítěte. Dítě by mělo 
být připravené i v oblasti jemné motoriky 
(kresba, psaní, stříhání, ovládání drobných 
předmětů). Rodičům byly představeny hry a 
pomůcky pro rozvoj jejich dětí.

Bc. Zuzana Moravcová

Schůzka o školní zralosti

Polytechnické vzdělávání  
v mateřské škole

V loňském roce byl naší mateřské 
škole schválen projekt z dotačního 
programu Královéhradeckého kraje s 
názvem Chytří stavitelé v celkové výši 
63 100 Kč. Cílem projektu byla podpora 
polytechnické výchovy u dětí, která 
je současně i dlouhodobou strategií 
školy. Polytechnická výchova je jednou 
z možných cest vytvářejících u dětí 
předškolního věku pracovní návyky a 
rozvíjející technické myšlení a praktické 
činnosti. Během ní dochází i k rozvoji 
jemné motoriky u dětí, zručnosti, 
tvořivosti a fantazie, soustředěnosti, 
myšlení a prostorového vnímání. Děti se 
současně připravují na výuku matematiky 
na základní škole. 

Dalším z cílů projektu bylo vybavení 
tříd pomůckami pro technické vzdělávání, 
které byly rozděleny do všech tříd podle 
věku dětí a náročnosti. Nakoupili jsme 
stavebnice Lego, Magformers, Roto 
a Geomag, se kterými si děti hrají při 
spontánních hrách. Mladší děti si např. 
hrají se stavebnicí Lego Duplo, starší už 
využívají technicky i stavebně náročnější 
stavebnice. Podařilo se nám spojit 
získanou podporu na stavebnice s dalším 
vzděláváním pedagogů v polytechnické 
výchově. Pedagogové se na tematických 
seminářích seznámili s různými 
možnostmi stavebnic a s metodikami při 
stavění s dětmi. Nakoupenou literaturu 
jsme využili jako pomůcku, kterou jsme 
přetvořili v pracovně stavební postupy. 

Rozšířená nabídka stavebnic nám 
umožnila otevření kroužku Chytří 
stavitelé, kterou navštěvují děti se zájmem 
o stavění. Děti staví nejen podle návodů a 
instrukcí paní učitelky, ale také podle své 
fantazie. Postavené výrobky se vystavují 
a děti je obdivují společně s rodiči.  

Díky získanému grantu se zlepšily 
materiální podmínky ve třídách a probudil 
se u dětí ještě větší zájem o konstruktivní 
hry a stavebnice.  

 Mgr. Petra Moravcová

MRAZÍK CENÍ ZOUBKY, CHTĚL 
BY DO CHALOUPKY...

Měsíc leden nás sice přivítal mrazivými 
dny, ale sněhu jsme se v letošní zimě bohužel 
nedočkali. A tak jsme si místo sněhuláků 
namalovali a natiskali mrazíky. Společně 
jsme se o nich naučili také písničku, taneček 
a pohybovou hru. Při vycházkách do okolí 
MŠ jsme zjišťovali, jak umí mrazík kouzlit, 
když z kaluží udělá malé kluziště a z vodní 
nádrže stadion na bruslení. 

1,2,3,4,5, SVÉ TĚLO ZNÁM 
NAZPAMĚŤ…

A abychom se naše tělo opravdu naučili 
znát, tak jsme se s ním postupně seznámili. 
Při obkreslování těla naší kamarádky jsme 
si vyprávěli, ze kterých částí se naše tělo 
skládá, ale také o tom, co se schovává uvnitř 
(srdíčko, mozek, žaludek, plíce,apod.). 
Společně jsme pozorovali a vyhledávali 
obrázky v encyklopediích, hráli jsme pexeso 
„Lidské tělo“, užívali jsme si pohybové 
hry: “Dej ruce na…“, „Slepte se“, „Hlava, 
ramena, kolena, palce“. 

Procvičovali jsme všechny smysly 
– ochutnávali jsme ovoce a zeleninu, 
poznávali jsme suroviny podle vůně, 
kamaráda podle hlasu a procvičovali jsme 
prstíky při stříhání a nalepování našich očí. 
Také jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí 
o zdravé výživě a významu vitamínů pro 
naše tělo. Každý z nás si dle svojí chuti 
připravil a vykrájel z toustového chleba, 
zeleniny a sýrů zdravé jednohubky, které 
nám moc chutnaly. Společně jsme si také 
povídali o tom, co je pro nás, děti, nezdravé 
a škodlivé. Také už víme, že našemu tělu 
prospívá správné oblékání, otužování a 
každodenní procházky. Víme, kde má 
svoji ordinaci pan doktor a paní zubařka. A 

protože jsme velcí šikulové, tak: “zeleninu 
rádi jíme a chřipice se nebojíme.“

MY JSME MALÉ KAPIČKY, 
MÁME ŠIKOVNÉ RUČIČKY…

Měsíc leden nám utekl z kalendáře a už 
je tu měsíc únor a nové zážitky. Kde pracují 
maminka s tatínkem a co tam dělají? Jaká 
máme povolání a řemesla? O tom bylo naše 
další povídání, hraní a tvoření.  Seznámili 
jsme se s prací zedníků, prodavaček, doktorů, 
průvodčích a výpravčích při společných 
námětových hrách. Hádali jsme hádanky, při 
společném cvičení jsme si hráli na kominíky 
a prolézali komíny. Naučili jsme se písničku 
a taneček „Kalamajka“, pískat na píšťalky a 
společně s kamarády jsme postavili pár domů. 
Ale nejvíce nás bavila výroba jablíčkových 
koláčků. Děkujeme paním kuchařkám v ZŠ, 
že  nám naše „umělecká díla“ upekly. Každý 
si ten svůj koláček se zářícíma očima odnášel 
domů, protože se chtěl nejen pochlubit svým 
pekařským uměním, ale hlavně se musel 
rozdělit i s ostatními členy rodiny. Na konci 
týdne jsme ještě společně navštívili potraviny 
Hruška v Černilově, kde se děti seznámily s 
profesí prodavaček a udělaly malý nákup. 
Zaměstnankyním děkujeme za trpělivost, 
vstřícnost a milé přivítání. Těšíme se na další 
návštěvy místních firem a podnikatelů , kteří 
nám nabídli možnost seznámit se s jejich 
prací. 

Děkujeme také paní majitelce solné 
jeskyně v Černilově za vřelý přístup k dětem 
po celou dobu našich relaxačních návštěv. 
Moc se nám u ní líbilo a určitě se zase brzy 
uvidíme.  V nadcházejícím jarním období 
přejeme Vám Všem sluníčkové dny, hodně 
zdraví a radosti nejen z Vašich dětí, ale z 
každého nového dne za Kapičky

Simona Hlavatá a Majka Jelínková 

Zprávičky z černilovské školičky
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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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Aktuální dění 
v černilovské 
základní škole 
sledujte na  
zscernilov.cz
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ZŠ A MŠ Černilov
Základní škola Černilov

Na podzim loňského roku se 
konalo okresní kolo florbalu pro 
žáky I. stupně, kde jsme obhajovali  
1. místo.  Obhajoba se podařila a vybojovali 
jsme si postup do krajského finále. Do 
turnaje jsme vstoupili vítězstvím, poté 
jsme prohráli s Trutnovem a poslední zápas 
ve skupině se nám opět podařilo vyhrát. Do 
čtvrtfinále jsme šli z druhého místa a čekali 
nás borci z Hostinného. Po jasném vítězství 
následovalo semifinále s nejlepším týmem 
na turnaji Náchodem. Po krásném zápase 
jsme smolně prohráli 6:5. Nálada se nám 
ale zlepšila po zápase o 3. místo, kde jsme 
oplatili porážku ze skupiny Trutnovu. 

Všem žákům děkuji za ukázkovou 
reprezentaci naší školy a těším se na 
další společná vítězství! Rodinným 
příslušníkům hráčů děkuji za dopravu na 
turnaj a podporu během obou turnajů.

Mgr. Jiří Havlas

Vloni v červnu jsem čtenáře 
Zpravodaje informoval o záměru školy 
žádat podporu v projektových výzvách 
Místní akční skupiny Nad Orlicí 
o.p.s.  Výzvy byly zaměřeny na oblast 
modernizace výuky. Máme velkou 
radost, oba podané projekty prošly 
zdárně systémem hodnocení a budou 
podpořeny. V tomto roce tedy pořídíme 
vybavení pro výuku přírodovědných 
předmětů, cizích jazyků a také kroužku 
Legorobotiky v celkové hodnotě 2 378  
000 Kč. Očekávání však stále přetrvává. 
Podány byly ještě 4 žádosti v krajských 
dotačních programech. Ty mají za cíl 
podpořit oblast prevence, etické výchovy, 
multimediálních výukových programů a 
technického vzdělávání dětí v mateřské 

škole. Tak snad budeme také úspěšní.
Jaro je za dveřmi a s ním i tradiční 

akce. Dny otevřených dveří, kurz pro 
předškoláky a v neposlední řadě zápisy 
do prvního ročníku a k předškolnímu 
vzdělávání. Kurz pro budoucí prvňáčky 
připravují paní učitelky v  letošním 
roce ve formě hravého a pohádkového 
odpoledne s mnoha úkoly i odměnami, 
které se uskuteční ve středu 15. dubna od 
15 hodin. Zápis proběhne 24. a 25. 4. v 
základní škole a v mateřské škole pak ve 
dnech 14. a 15. 5.

Dny otevřených dveří tentokráte 
připadají na sobotu 21. 3. a pondělí 23. 3. v 
základní škole a na úterý 21. 4. v mateřské 
škole. Jste všichni srdečně zváni.

Mgr. David Kubíček

3. místo v krajském finále!

Poslední týden před vánočními 
prázdninami patří několik posledních let 
lyžařskému zájezdu do Alp. Tentokrát 
se přihlásilo 8 žáků. Společně se 
studenty gymnázia Boženy Němcové 
jsme tedy mohli vyrazit. V Rakousku 
jsme byli ubytováni v krásném hotelu 
Familiengasthof St. Wolfgang se skvělou 
domácí kuchyní.  Lyžovali jsme ve 
střediscích Bad Kleinkirchheim, Goldeck 
a dvakrát ve středisku Katschberg. Počasí 
nám tento rok bohužel nepřálo, ale i tak 
to byl pro většinu z nás příjemný zážitek 
a budeme na tento lyžařský výlet rádi  
vzpomínat. 

 Mgr. Jiří Havlas

Alpy 2019



17Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko  1|2020

Vysvědčení v tongu

Stalo se už tradicí naší školy, že děti z 
1. stupně dostávají pololetní vysvědčení 
tak trochu netradičně - v TONGU v Hradci 
Králové. I letos tomu nebylo jinak a děti si 
celé dopoledne náramně užily.  Tak zase za 
rok!!!   Mgr. Lenka Javůrková

Záhada hlavolamu

Tajemná kresba ježka v kleci se zase 
jednou objevila na zdi. V pražském 
divadle Minor při tom byly i páté a šesté 
třídy naší školy. Společně s Rychlými 
šípy se tak vydaly na nebezpečnou a 
dobrodružnou výpravu do Stínadel za 
odhalením mnoha tajemství, umocněné 
parkourovými kousky Široka i světelnými 
a zvukovými efekty nejen na jevišti. Ani 
závěrečná volba Velkého Vonta se bez 
nás neobešla, neboť ve zkoušce znalostí 
obstáli a proti sobě nakonec o vontství 
bojovali Jery a Ondra, dva šesťáci z jedné 
třídy :-). ... Slib pevného kamarádství 
všech správných kluků a dívek ukončil 
zábavné dopoledne a zajímavý kulturní 
zážitek.

Mgr. Lenka Altmannová, Mgr. Jana 
Hofmanová, Mgr. Alice Petrovická,   

Mgr. Hana Šimková

Osmáci na workshopu  
s elektronikou

Dne 29. 1. navštívili zájemci z osmých 
tříd SPŠE v Pardubicích. Pod vedením 
tamních pedagogů si vyrobili elektronickou 
blikačku. Všem výrobek fungoval a byli na 
to patřičně hrdí.  Mgr. Dana Hoffmannová

Tradiční akce královedvorské 
zoologické zahrady - zdobení vánočních 
stromečků - zlákala i naše šesťáky. 
19. prosince jsme se s připravenými 
ozdobami směr ZOO, kde na nás hned 
u vchodu čekala neozdobená jedlička. 
Možná si někteří řeknou, co  v zoologické 
zahradě v zimě. Je to samozřejmě jiné, 

ale moc zajímavé. Zvířátka, která v létě 
jen odpočívají zmožena vedrem, byla 
velmi akční. Obdivovali jsme krásné nové 
zimoviště žiraf - kde jinde byste mohli 
pohledět žirafě přímo do očí. Za nás 
všechny - velmi příjemné předvánoční 
dopoledne. Mgr. Jana Hofmanová, 

 Mgr. Kateřina Blatníková

Vánoční ZOO

Poslední předvánoční školní den je vždy 
jiný, bez učení. Žáci šestých tříd ho pojali 
sportovně.Odjeli jsme do Opočna s jasnými 
plány - soutěžit na bowlingových drahách, 
předat si  vánoční dárečky a zazpívat 
si koledy. Vše dopadlo na výbornou.
Předvánoční dopoledne mohlo být klidně i 
delší. Celou cestu zpět do Černilova jsme 
téměř všichni za doprovodu harmoniky 
zpívali vánoční koledy, popřáli si hezké  
Vánoce a hurá na prázdniny.    Mgr. Jana 
 Hofmanová, Mgr. Kateřina Blatníková

Bowlingové zápolení

Na měsíce prosinec až únor jsme 
vyhlásili fotosoutěž na téma Voda ve 
všech podobách. Bude velice těžké vybrat 
nejlepší fotografie, to nás ještě čeká. 
Ale ochutnávku těch nejzajímavějších si 
můžete prohlédnout na straně 2. 

Také chceme upozornit, že 15. 3. 

je uzávěrka soutěže Mladí fotografují 
památky, které vyhlašuje Sdružení 
historických sídel Čech, Moravy a Slezska. 
Více informací najdete na internetu, 
například na stránkách naší školy.

Mgr. Dana Hoffmannová a 
Mgr. Alice Kučerová

Fotosoutěž „Voda ve všech podobách“

Martina Hofmanová Anna Lorencová
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Všichni se zajisté shodnou, že Romeo a 
Julie patří mezi nejslavnější a nejznámější 
divadelní hry všech dob. Příběh dvou 
veronských milenců se už přes čtyři sta 
let hraje současně ve stovkách divadel po 
celém světě. V Divadle na Vinohradech 
tuto hru nastudovali teprve potřetí, 
tentokrát pod vedením Juraje Deáka, v 
překladu Jiřího Josky, a právě na toto 
představení se v pondělí 10. 2. vydali 

osmáci a deváťáci naší školy. 
V hlavních rolích se jim představili 

Marek Lambora a Sabina Rojková, v 
dalších rolích pak např. Otakar Brousek 
ml., Tomáš Töpfer, Tereza Bebarová, 
Igor Bareš a další. Zážitek to byl jistě 
nezapomenutelný, včetně dobrodružné 
předpovědi počasí. :-)

Mgr. Alice Kučerová, Hana 
Kuchařová, Mgr. Hana Šimková

ROMeO A JuLie

Ve středu 29. 1. proběhlo v Hradci 
Králové na ZŠ M. Horákové okresní kolo 
Matematické olympiády v kategorii M5 a 
M9. Z naší školy po úspěšném vyřešení 

školního kola postoupili Václav Hudec, 
Anna Krejčová, Vojtěch Kašlík z 5. A a 
Lucie Dohodilová  z 9. třídy. Děkujeme 
všem za reprezentaci školy a gratulujeme 

především těm, kteří se zařadili mezi 
úspěšné řešitele: Venda (9. -15. místo), 
Anička (9. -15. místo) a Vojta (18. -20. 
místo).  Mgr. Alice Petrovická

Okresní kolo Matematické olympiády

Školní kolo Pythagoriády

Na konci ledna proběhlo v 5. – 8. 
ročníku školní kolo matematické soutěže 
PYTHAGORIÁDA. Za 60 minut měli žáci 
vyřešit 15 úloh, za které mohli získat max. 
15 bodů. 

Nejlepšími řešiteli se stali:

5. ročník
1. Matěj Kořínek 11 bodů
2. Václav Hudec  10 bodů
3. Anna Krejčová 9 bodů

6. ročník
1. Vojtěch Bednář 10 bodů
2. Michaela Táborská 9 bodů
3. Ondřej Skákal 8 bodů

7. ročník
1. Tereza Dohodilová, Lucie Konečná,  
     Jakub Vu Minh  6 bodů
      
8. ročník
1. Lukáš Havel 10 bodů
2. Jan Doubrava, Ondřej Lovas 8 bodů

Mgr. Alice Petrovická
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V pátek 7. 2. se náš tým Černilováci 
z kroužku robotiky a programování 
Legoroboti poprvé zúčastnil soutěže 
Robotiáda v Brně. Robotiáda 
je mezinárodní robotická soutěž, 
soutěžit zde mohou až čtyřčlenné 
týmy soutěžících ve věku 0 - 19 
let.  Základem většiny disciplín je 
platforma LEGO Mindstorms. Soutěží 
se v 7 disciplínách - jízda po čáře; 
autonomní či dálkově řízená "záchrana" 
plyšového medvěda; sprint (LEGO a 
NeLEGO); Freestyle a pro nejmenší 
roboťáky Freestyle WeDo. Robotiádu 
organizuje Jihomoravské centrum pro 
mezinárodní mobilitu Brno ve VIDA! 

Science centru v Brně a je největší 
robotickou soutěží v České republice. 
Soutěží zde týmy z České republiky, 
Slovenska, Polska, Rakouska, Ukrajiny 
a Ruska.

Naším cílem bylo především 
nasbírat další zkušenosti, prozkoumat 
řešení ostatních týmů a „zařádit si“ 
v Science Centru VIDA!. Tento cíl 
byl splněn a ani naše umístění nebylo 
nejhorší: ze zúčastněných bezmála 190 
týmů ze základních i středních škol 
jsme se ve své kategorii umístili nejlépe 
v disciplíně Čára (15. místo), Dálkový 
medvěd (16 místo) a Sprint (18. místo). 
Také náš robot pro Freestyle „Lego tea 

machine 3000“ se účastníkům i porotě 
líbil.

Na umístění týmu mají největší 
podíl Táďa Potůček, Vojta Vach, Marek 
Touc, Ondra Lovas, Dan Hroneš, Fredy 
Černý a Míša Jiřička. Na přípravě 
spolupracovali i Prokop Pešek, Míša 
Mazura, Vašek Hudec, Matěj Kořínek, 
Matěj Petráček a Lukáš Louda. 

Velký dík patří ochotným tatínkům 
– řidičům: panu Lovasovi, Kořínkovi, 
Potůčkovi a Petráčkovi (v záloze p. 
Černému), za psychickou podporu a 
úžasný catering paní Bekové. 

vedoucí kroužku Legoroboti Mgr. 
Dana Hoffmannová a Petr Dočekal

Účast našeho týmu na soutěži Robotiáda v Brně

Toto přísloví platí na 100 %! I když 
byla ve čtvrtek odpoledne hala plná dětí, 
nikdo nekřičel, neběhal……. Všichni se 
usadili ke stolečkům a dali se do hry.

Prší, dooble, pexeso, žolíky, člověče, 
cink, piškvorky a kvarteto – to byly hry, 
ve kterých naši malí hráči soutěžili. Velké 
poděkování patří dětem, které pomohly 
s organizací celého herního maratonu. Tak 
zase příští rok ve stejnou dobu!

Mgr. Jana Hofmanová, 
Mgr. Lenka Javůrková

kdo si hraje, nezlobí!

Na hale školy měli žáci možnost 
seznámit se s obrázky našich ilustrátorů a 
formou otázek a obrázků si zasoutěžit ve 
dvou kategoriích.  A jak to po vyhodnocení 
odpovědí dopadlo?

Kategorie – 1. stupeň

1. místo  Viky Tichá
2. místo  Katka Maršíková
3. místo  Anička Camara

Kategorie – 2. stupeň

1. místo  Marek  Touc
2. místo  Vojta Bednář
3. místo  Dominik Relich
Blahopřejeme!

Mgr. Jana Hofmanová,
Mgr. Kateřina Blatníková

ilustrátoři
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Slohový útvar – vypravování, téma – 
libovolné Mgr. Alice Kučerová

Nádech svobody
Patricie Pešková

Potichu jsme se ploužili podél 
kasáren. Pomaloučku, krok za krokem. 
Našlapovali jsme skoro po špičkách. 
Špinaví a bosí, lehcí, a přes to až příliš 
těžcí. Dvě vyzáblé kreatury, dvě drobné 
myšky, u kterých vlastně nerozeznáte 
pohlaví. Bledí a nabití adrenalinem.

Křup. Ozvalo se do šera. Zatajila jsem 
dech a přitiskla se ke zdi: „Normane, 
málem jsem vyletěla z kůže,” vydechla 
jsem skoro neslyšitelně. Norman mě 
slyšel. Pracovali mu všechny smysly 
a vyděsil se stejně jako já, když šlápl 
na větvičku. „Promiň,” špitl nazpět 
a chytil mě za ruku. Byla ledová a 
nekontrolovatelně se chvěla. Stejně jako 
ta moje. Stiskl. Pevně a povzbudivě 
se usmál. Opětovala jsem zdvihnutí 
koutků i stisk. Zlehka mě pustil, protože 
stabilita tak byla jistější. V tomto šeru je 
každá ruka dobrá.

Už jsme stáli u plotu. Byl vysoký, 
s ostnatým drátem a působil tak 
nezdolatelně a mohutně i přes to, že 
byl drátěný. Drželi jsme se blizoučko 
u sebe a hledali díru. Ten slepý bod, 
který vytvořil Normanův kamarád za 
kasárnami, než ho zastřelili. „Mám to,” 
vydechl s očima rozevřenýma dokořán 
a plnýma strachu. „Teď, nebo nikdy,“ 
kývla jsem k díře. 

I přes to jak jsem se chvěla, i přes 
to že mi strach propaloval vnitřnosti 
a adrenalin skoro roztrhal žíly, i přes 
to jsem proklouzla ven. Norman mi 
přidržel jeden cíp plotu a když má 
chodidla pošimrala tráva pokrytá rosou, 
byla jsem šťastná. Vyděšená k smrti, 
ale šťastná. Pomalu jsem převzala roh 
plotu, aby Norman mohl přelézt na 
druhou stranu. 

Cink, cink. Zlehka drknul do drátů. 
Špatně jsem ho držela. Ztuhla nám krev 
v žilách. Ticho. První se vzpamatoval 
Norman a vylezl za mnou, narovnal se 
a pevně mě objal. „I když by nás našli, 
teď už jsme svobodní,” šeptal mi do 
vlasů, „svobodní.” „Svobodní,” špitla 
jsem do jeho kostnaté hrudi. Tlačili 
jsme se navzájem a objímali snad celou 
věčnost. Naši společnou, svobodnou a 
šťastnou věčnost.

Rozverně mě uvolnil ze svého 
vřelého objetí. Byla jsem jako šťastný 
ptáček v rozevřené kleci. Chytli jsme se 
za ruce a běželi k lesu. Byl daleko, tak 

daleko a jako by se s každým krokem 
vzdaloval. Viděli jsme to oba, ale naše 
bosé nohy kmitaly dál přes všechny 
nástrahy. Ozvala se rána. Pak další a my 
běželi. Dál a dál. „St...e!” křičel někdo 
za námi. Rána.

Zahřměla další rána. Norman 
zpomalil. Udělal pár dalších skoků tam, 
kam ho dostala energie běhu, a stáhl 
mě s sebou k zemi. Oči měl vytřeštěné, 
když jsem ho na sebe obrátila.

Byl bledší nežli bledý. Vypadal 
jako smrt. Na hrudníku mu rozkvetla 
tmavě rudá růže. Plakala jsem, úpěnlivě 
vzlykala a tiskla si ho k sobě svýma 
tenoučkýma rukama. Dívala jsem se mu 
do očí. Pohasínaly. Život, který v nich 
byl, který mi přes plot vehnal úsměv do 
tváře, odcházel stejně jako on. „Jsme 
svobodní,” zaskuhral. „Jsme svobodní,” 
zasténala jsem já a viděla, jak se 
naposledy usmál. Jeho svaly se uvolnily. 
Oči se zavřely a já cítila, jak ve mně 
něco umírá, jak mne prolévá kyselina a 
spaluje vše, co tam bylo. Tiskla jsem ho 
k sobě vší silou a zhluboka dýchala.

Vdechovala jsem všechnu tu 
svobodu. Ačkoli mi dýchat vlastně 
nešlo. Byla jsem svobodná i ve chvíli, 
kdy přišla ta rána.

Hvězdný senior
Jiří Slezák

Psal se rok 2148. „Tak,“ řekl Martin 
Urnovi, „nyní jsem připraven.“ Vydal 
se do rakety, kde na něho čekala jeho 
robotická posádka. Zasedl do rakety 
a připravil se na start. Začal odpočet: 
10...9...8... Všichni se dívali na 
televizory a drželi mu palce. Obzvlášť 
jeho druhové, senioři. Pro Martina to byl 
významný den, protože se stane prvním 
seniorem, který poletí na Mars. Odpočet 
došel k nule a raketa, která vypadala 
jako krabice od bot, odstartovala. 

Raketa se ocitla ve vesmíru. Martin 
zapnul autopilota a umělou gravitaci. 
Letěli dny a měsíce. BUM! Ozvala se 
obří rána. „Co se děje?“ zeptal se Martin 
Urna. Robot S4 mu odpověděl: „Narazil 
do nás menší meteorit a poškodil nám 
navigační systém.“ Raketa se vychýlila 
z kurzu a letěla ke Slunci. Martin 
pospíchal ke skafandru. Oblékl si ho a 
vyrazil ven do vesmíru. Tam se zajistil 
lanem a pomalu se blížil k rozbité části 
lodi. Začal ji opravovat, ale poškození 
bylo příliš veliké. Martin se vydal zpět 
ke vchodu do lodi. PKCHHH, lano, 
které ho jistilo, prasklo. Martin nevěděl, 
co má dělat. Rychle se chytil části 

lodi a začal ručkovat ke vchodu. Před 
vchodem se bouchl o trubku a začal mu 
unikat kyslík. Rychle vlezl dovnitř a 
oddychl si: „Phew.“ Svlékl si skafandr 
a šel k můstku. Od Slunce nebyli daleko 
a bylo náramné vedro. Martin omdlel.

Robotická posádka zasáhla a rychle 
otočila raketu pryč od Slunce a šlápla na 
plyn. Jenže raketa spotřebovala hodně 
paliva a na Mars to již nedalo. Martin se 
probudil na svém lůžku. „Došla voda, 
jídlo a palivo,“ říká robot S3. Martin 
už 4 dny nejedl a nepil. Pluli vesmírem 
sami.

Za pár dnů narazili na ztracenou 
loď z roku 2099. Naštěstí měla palivo 
a trochu zásob s vodou. Roboti se 
vydali ven do vesmíru a začali převádět 
palivo a zásoby. Poté se vydali na Mars. 
Mezitím ležel hladový Martin na svém 
lůžku a modlil se. 

Po pár dnech dorazili k Marsu. 
Postupně začali vstupovat do 
atmosféry. Lod' začala hořet a rozpadat 
se. Roboti rychle dali Martina do 
únikového modulu a vystřelili ho. Lod' 
mezitím shořela spolu s roboty. Martin 
ztroskotal blízko lidské oázy. Lidé z ní 
mu pomohli a zachránili ho. A tak se 
Martinův příběh, 1. seniora na Marsu, 
šíří dál po celé galaxii. Nyní se píše 
rok 2499 a my se o Martinovi učíme ve 
škole.

Déšť
Vilma Čechurová

První záblesky mého života se 
odehrávají někde na nebi. Pořád si ale 
neuvědomuji, co jsem nebo proč tu jsem. 
Vím jen jedno, jsem někde hodně vysoko 
a je nás tu čím dál víc, a tím se pod námi 
tvoří obrovský stín.

„Prosím vás, nevíte, kde to jsem?“ 
zaskučela malinká kapička dešťové 
vody vedle mne. „Na nebi, ale něco se 
děje,“ odpověděla jsem jí a ona se na 
mne podívala svýma tmavě modrýma 
očima, vypadaly neskutečně, až by se v 
nich dalo ztrácet. Po nějaké době jsem 
to pochopila, byla jsem kapka vody a 
s ostatními, které zde byly taky, jsme 
tvořily dešťový temný mrak.

„Á, co se to děje!“ zvolaly jsme obě 
najednou. Padaly jsme totiž neskutečnou 
rychlostí k něčemu zelenému, nebylo 
to však natolik blízko, aby se to dalo 
rozpoznat. „Já nechci umřít!“ zakřičela 
má malá společnice. „Neboj, to 
zvládneme, drž se u mne!“ zoufale jsem 
na ni volala. Poslechla mě a společně 
jsme padaly na obrovské listy stromů. 

ukázka ze slohových prací žáků 9. třídy
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Plesk! Rozplácly jsme se a dopadly na 
všechny strany. Nebyly jsme jediné, co 
takhle skončily.

„Už to přestalo?“ zeptala se mne 
vyděšeným hláskem. „Ano, odvětila 
jsem jí a začala jsem se pomalu spojovat 
do původní podoby. „Co budeme dělat?“ 
vzhlédla ke mně s tázavým obličejíčkem. 
„Nevím,“ odpověděla jsem, ale nemusely 
jsme čekat dlouho a list, na kterém jsme 
teď byly, se začal prohýbat. „No, to snad 
ne, další pád už vážně nepřežiji!“ „Nejsi 
jediná, já taky nechci....“ Než to stihla 
dopovědět, list se sklonil a my zase letěly 
vzduchem.

Nenastalo však žádné tvrdé dopadnutí, 
jak jsme si myslely, ale přistály jsme do 
řeky k ostatním kapkám, které potkal 
stejný osud. „Tak počkat, kde to jsme, 
sakra, teď?“ vzpamatovala jsem se jako 
první a otevřela oči. Nemohla jsem tomu 
uvěřit, byly jsme zase s naší velkou 
rodinou. „Díky bohu, že už jsme zase 
s nimi.“ Uslyšela jsem veselý hlásek 
vedle mne. „Ano, jsme zase doma.“ 
Spokojeně jsme se na sebe usmály a 
pluly s ostatními.

Pro všechny lidi, zvířata i rostliny je 
déšť jako požehnání. Pro ty, co ho však 
dělají, je to životní cesta. 

Vážení výtvarníci,
dovolujeme si Vám oznámit vyhlášení 12. ročníku výtvarné soutěže 

„Černilovská paleta“
na téma:

"SEN“

Kategorie:
A - předškolní děti
B - první stupeň
C - druhý stupeň 
D - dospěláci
E - smíšené skupiny (nerozhoduje počet, věk ani pohlaví)

Technika: malba, kresba, grafika, prostorová tvorba, fotografie, materiál 
a velikost dle fantazie

Soutěžní práce odevzdávejte do 20. 4. 2020 v kanceláři školy nebo paní 
učitelce Janě Hofmanové a Kateřině Blatníkové. 
Každá práce musí být označena cedulkou, na které bude čitelně uvedeno 
– jméno, příjmení a kategorie.

Vyhlášení vítězů a předávání hodnotných cen se uskuteční dne 23. 4. 
2020 v 15:30 hodin v hale ZŠ Černilov. 
Výtvarná díla  budou vrácena po ukončení výstavy. 
Na soutěžní práce se těšíme.
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Výtěžek tříkrálové sbírky na Hradecku předčil očekávání,       v mikroregionu se vybralo téměř 200 tisíc korun
Letošní výtěžek opět předčil očekávání, 

zastavil se na rekorní částce 1 837 439 Kč, 
což je o  205 410 Kč více než v roce 2019. 
Zapečetěno bylo 436 kasiček

Z tohoto počtu se připravilo 150 
pro město Hradec Králové (z toho 21 
pokladniček v kostelích Královéhradeckého 
vikariátu a 129 pro sbírku po Hradci 
Králové - několik kasiček však nebylo 
využito). Se zbývajícími 286 kasičkami 
se koledníci v bílých pláštích a korunami 
na hlavách rozběhli do ulic měst a obcí 
hradeckého a třebechovického regionu.

Sbírka se letos uskutečnila od 4. do 12. 
ledna. Možnost koledovat po Třech králích 
využilo 13 obcí. Ve většině obcí a měst se 
koledovalo hned první povánoční víkend. 
V centru Hradce Králové chodily skupinky 
koledníků i ve všední den v úterý 7. ledna. 

Leošní tříkrálová sbírka byla úžasná. 
Ze všech koutů našich obcí i měst přichází 
moc hezké zprávy: "Děti si to moc hezky 
užily", "Děti se již hlásí na příští rok", "Lidé 
na nás již netrpělivě čekali", "Paní nebyla 
doma a nechala na dveřích přilepenou 
pětistovku s lístečkem pro  koledníky", 
"Děti dostaly výslužky", "Děkujeme za 
možnost pomáhat lidem v nouzi"...

V ulicích zněla tříkrálová koleda, 
krásná povánoční písnička s přáním naděje 
štěstí, zdraví a pokoje v rodinách v roce, 
který je teprve na samém začátku. Děti 
zpívaly a přály a bylo to dojemné. I přes 
únavu a vlezlé zimní počasí byly úžasné. 
Skvělí byli i průvodci, na kterých ležela 
tíha odpovědnosti za pokladničku i ševelení 
a řádění děti. Většina průvodců byla 
obtěžkaná i mnoha a mnoha dobrotami a 
ovocem pro děti, které dostávaly navíc s 
koledou.

Děkujeme vám

Každoročně se těšíme na výsledek a 
vždy je potešující, když je zase o něco více 
oproti předchozímu roku. Sám osobně 
však vnímám, že Tříkrálová sbírka je 
nejvíce o laskavosti, radosti a povzbuzení. 
Jsem vděčný všem, kteří se opět připojili 
k této tradiční lednové sbírce. Tříkrálová 
sbírka je o krásných emocích a jsem 
moc rád, že to tak lidé vnímají. Srdečně 
děkuji všem dětem i dospělým z obcí, 
měst i farností, kteří jakkoliv pomohli 
s realizací sbírky. Děkuji za laskavá 
přijetí koledníků králů, děkuji za každou 
písničku, úsměv. Děkuji lidem z obecních 
úřadů, farností, místním koordinátorům v 
obcích a městech, rodičům, pedagogům... 
Sbírka by se nikdy nemohla uskutečnit 
v takovém rozsahu a v takové krásné, 
laskavé atmoféře bez jejich ochoty, 

vstřícnosti, nasazení, energie a zápalu. 
Děkuji Vám. Děkuji také všem dárcům za 
dary do pokladniček. Vaše příspěvky jsou 
pro nás motivací a signálem, že naše práce 
Vás oslovuje a že ji vnímáte pozitivně.

Mgr. Vojtěch Šůstek, ředitel  
Oblastní charity Hradec Králové

tříkrálová sbírka v Újezdě

V sobotu 11. 1. 2020 se v Újezdě 
uskutečnila Ttříkrálová sbírka. Tentokrát 
se děti rozdělily na dvě skupiny, aby 
to stihly v kratším čase. Měly krásně 
nacvičenou  koledu a v každém domě ji 
společně zazpívaly.

V letošním roce vykoledovaly 
úctyhodných 6.300 Kč. O všechno se opět 
postarala Jitka Vlková. Letos ji poprvé 
pomáhala Míša Dvořáková. Oběma 
patří velké poděkování, ovšem největší 
poděkování patří dětem.

M. Landová

tříkrálová sbírka v Lejšovce

Protože letos připadl svátek Tří králů 
na pondělí, uskutečnila se sbírka u nás 
v Lejšovce v sobotu 4. ledna. Dvě party 

dětí obcházely vesnici. Opět se zapojili 
Matěj Šlesingr, Lukáš Hrivňák a Veronika 
Němcová, se kterými šel tatínek Jan Šlesingr. 
Druhou skupinu pod vedením maminky 
Pavly Gajdošové tvořili Míša a Nela 
Fabiánovy, Pepča Gajdoš, Kája Šulcová a 
Eliška Bělčáková. Těch bylo sice více, ale 
proč zájem dětí o tuto akci nepodpořit?

Během sobotního dne obě skupiny 
obešly celou naší vesnici, Lejšovku. 
Sousedům, které děti navštívily, napsaly 
nad hlavní vchod, vrata apod. známé K 
+ M + B 2020. Bylo vybráno 8.893 Kč. 
Předání pokladniček na Charitu zajistil pan 
starosta obce Lejšovky Martin Jílek.

Mnohokrát děkujeme všem našim 
dárcům v Lejšovce za finanční podporu a 
vstřícnost. Vybraná částka "poputuje" na 
Oblastní Charitu v Hradci Králové, která 
nabízí pomoc nemocným a seniorům 
doma, odbornou podporu i pozůstalým, 
poradenství v tísni i lidem ohroženým 
domácím násilím. Pomáhají rodinám s 
dětmi s postižením doma, poskytují pomoc 
matkám s dětmi bez domova, mužům a 
ženám bez domova.

Mgr. Ludmila Součková

Sbírka v Libranticích

Letos v naší republice proběhl 20. 
ročník Tříkrálové sbírky.  V Libranticích 
jsme pro Oblastní charitu Hradec Králové 
koledovali již sedmkrát, a tak se s trochou 
statistiky vrátíme do minulých let. Začínali 
jsme se dvěma skupinkami v roce 2014 a 
vykoledovali 15 331 Kč. V dalším roce 
se našlo víc ochotných koledníků, a tak 
jste mohli potkat tři skupinky, kterým 
jste přispěli 20 455 Kč. V roce 2016 a 
2017 už koledovaly čtyři skupiny a v 
pokladničkách bylo 21 981 a 20 742 Kč. 
Rok 2018 byl rekordní. Pět skupinek a vy, 
štědří dárci, jste měli zásluhu na tom, že 

Kolik se vybralo v Mikro-
regionu Černilovsko

obec  skupin  částka
Černilov 13 73 317 Kč
Divec  2  7 040 Kč
Lejšovka 2   8 893 Kč
Libníkovice 2   6 916 Kč
Librantice 5   30 355 Kč
Libřice 2   13 099 Kč
Skalice 3   10 539 Kč
Smržov 4   23 858 Kč
Výrava 5  21 096 Kč
celkem 38  195 113 Kč
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Výtěžek tříkrálové sbírky na Hradecku předčil očekávání,       v mikroregionu se vybralo téměř 200 tisíc korun
se vykoledovalo 30 803 Kč. V roce 2019 
to bylo 28 144 Kč. V sobotu 4. 1. 2020 
vyrazilo do terénu pět skupinek koledníků. 
Letos jste se mohli setkat se třemi novými. 
Ti nejstarší z minulých ročníků se omluvili 
a tak jsem přemýšlela, kam se honem 
obrátit. Ještě štěstí, že hodně dětí znám 
ze školy a školky. Nejprve jsem zamířila 
k sousedům a byla mile překvapená, 
když jsem bez zaváhání slyšela: "Jdeme". 
Čtvrtou skupinku jsem měla potvrzenou 
ve čtvrtek a pátá? Pokud neseženu malé 
koledníky, vyrážejí dospělí. Naštěstí je v 
pátek potvrzena pátá skupinka. Honem 
nachystat pláště. Největší zůstanou v 
krabici, nejmenší obléknou "mrňouskové" 
a těm větším jsou horkou jehlou ušity nové. 

Nadšený zpěv dětí jste měli možnost 
slyšet na vlastní uši a vykoledovanou 
částkou 30 355 Kč byl překonán loňský 
rok:) Celkem jste tedy za sedm roků v naší 
obci přispěli na dobré dílo Charity Hradec 
Králové 167 811 Kč. 

A když se děti ptají, jestli budou moci 
jít příští rok zas, mám radost. Možná 
si někdo pomyslí, že to dělají proto, že 
vykoledují pro sebe nějaké sladkosti. Ti 
starší si ale dobře uvědomují, že koledují 
pro dobrou věc a už vědí, že svým zpěvem 
dělají také radost dárcům, kteří tak mají 
příležitost svým darem vyjádřit podporu 
potřebným. A nikdo z nás neví, zda tuto 
pomoc nebudeme v budoucnu potřebovat 
my nebo někdo z našich blízkých či 
známých. 

 Děkuji všem koledníkům za krásný 
zpěv, jejich rodičům - že nám je "půjčili", 
doprovodu - že s nimi mají trpělivost a 
krásně je koordinují a také všem štědrým 
dárcům. 

Milada Bortlíková

tříkrálová sbírka 
v Libřicích

5. ledna v neděli odpoledne po obci 
proběhla Tříkrálová sbírka. Jak se už 
stalo zvykem, manželé Voltrovi zajistili 2 
skupiny koledníků z řad členů hasičského 
kroužku. Do kasiček naši občané 
vložili celkem 13 099,- Kč. Dvě třetiny 
vykoledovaných peněz zůstanou hradecké 
Charitě, která jimi podpoří potřebné 
– ranou péči Sluníčko pomáhající 
zdarma rodinám pečujícím doma o dítě 
s postižením, dále na domácí hospicovou 
péči a její poradny i pro lidi v tísni a 
pro pečovatelskou službu v naší oblasti. 
Třetina výtěžku jde na humanitární pomoc 
Charity České republiky.

Eva Hynková

 
Oblastní charita Hradec Králové 

velice děkuje všem dárcům 

 

TTřřííkkrráálloovvéé  ssbbíírrkkyy  22002200  
kteří přispěli celkem 1 837 439 Kč 

 
Výtěžek pro Královéhradecko bude rozdělený:  

hospicová péče, která umožňuje umírajícím trávit poslední chvíle v domácím prostředí, kamenný 
lůžkový hospic ve Stěžerách, odborné sociální poradenství prostřednictvím Poradny Domácí 
hospicové péče a Poradny pro lidi v tísni, provozně technické zázemí a vybavení pro sociální 
a zdravotní služby OCH HK, pečovatelská služba regionu Královéhradecko a Třebechovicko 

 

VV  oobbccii  ČČeerrnniilloovv  
    ppřřiissppěěllii  ddáárrccii  cceellkkeemm  7733  331177  KKčč  

ČČeerrnniilloovv  6677  001133  KKčč,,  ÚÚjjeezzdd  66  330044  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, 
kontaktní osoba za OCH HK – Petra Zíková, dobro@charitahk.cz, tel.: 774 836 276, www.charitahk.cz 

Sbírka v Hubílese

„Taky u vás byli Tři králové?“ ptal 
se kdosi den po svatém Štěpánu. Jako 
ten, kdo každoročně chodí na tříkrálovou 
obchůzku kolem 6. ledna, jsem znejistěla. 
Snad nemáme co do činění s nějakými 
podvodníky? Vysvětlení se nám dostalo 
při té naší charitní „opravdové Tříkrálové 
koledě“: jakási skupinka cizích koledníků 
se brzy po loňských Vánocích vydala o 
své vůli obcházet vesnice. Dnes už jsme 
odvykli, že by někdo sám za sebe chodíval 
koledovat. Štěpánská koleda v podstatě 
zanikla a velikonoční koledování v našem 
regionu zesláblo.

Je potěšitelné, že Tříkrálová sbírka 
díky své organizovanosti, pokladničkám 
zapečetěným obecním úřadem, i díky 
průhlednému vyúčtování udržuje svou 
důvěryhodnost. Tříkrálové koledování je 

pro nás ale i příležitostí setkat se se svými 
sousedy, alespoň krátce si popovídat a 
popřát si do nového roku. Spojuje se 
tak příjemné s užitečným a tak to má 
být. Zase trochu jinak se příjemné s 
užitečným spojuje o velikonoční koledě, 
takže chlapci a muži neváhejte vyrazit na 
koledu velikonoční a ženy se pak mohou 
přidat k naší obchůzce Tříkrálové. :-)

Tříkrálová sbírka je určena na pomoc 
lidem v nouzi. Převážná část letošního 
výtěžku pro Královéhradecko bude 
rozdělena mezi hospicovou péči, která 
umožňuje umírajícím trávit poslední 
chvíle společně v domácím prostředí, 
na budoucí kamenný lůžkový hospic ve 
Stěžerách a další služby poradní, sociální a 
zdravotní, které můžeme kdokoliv využít. 
Ve Smržově a Hubílese se dohromady 
vybralo 23 858 Kč. Děkujeme všem 
dárcům! Anna Hrčková



Co se událo...24

V neděli 17. listopadu, jsme přivítali 
nové občánky Librantic. Čtyři děvčátka a 
tři kluky. Paní starostka Alena Hladíková 
popřála jak rodičům tak dětem všechno 
nejlepší a hlavně hodně zdraví, předala 
dárečky a pozvala všechny přítomné k 
malému pohoštění. My se za kulturní 
komisi OÚ Librantice ke gratulaci 
přidáváme a přejeme rodičům, aby ze 
svých ratolestí měli jen samou radost a 
dětem, aby věděly, že je v Libranticích 
hřiště, kam na jaře na proutky na 
pomlázku a že na zamrzlý rybník si sice 
musí vzít svůj prohrnovák, ale bruslit 
mohou od rána do večera. Prostě jim 
přejeme bezstarostné dětství.

Věra Koutníková, Věra Bortlíková, 
Martina Tkáčíková

Vítání občánků v Libranticích

Předvánoční tvoření v Lejšovce
Zase je další rok za námi a je tu 

(v sobotu 30. listopadu od 16 hodin) 
předvánoční tvoření. Naše „tety“, 
maminky a babičky připravily pro děti, 
hlavně mladšího školního věku, rúzné 
atrakce.

U Lucie Vargové si děti napsaly dopis 
Ježíškovi: Milý Ježíšku, k Vánocům 
si přeji... a doplnily do předtištěného 
formuláře, co by chtěly, aby jim Ježíšek 
přinesl. Psaní bylo následně zavěšeno 
na rozsvícený vánoční stromek před 
bývalým krámem u nás v Lejšovce. 

Veronika Niedobová si připravila 
ozdoby z březových špalíčků, na které 
se ve spreji nastříká „sníh“. Na špalíček 
se přilepí pistolkou šiška (nejlépe z 
borovice), ozdobí se jako stromeček 
kuličkami, hvězdičkami, srdíčkem apod.

Ivana Šlesingrová měla tzv. 
ubrouskovou techniku. Na sklenice 
různých velikostí se nanese barva. Nechá 

se okénko, aby byla vidět svíčka. Jinak 
se sklenice namaže lepidlem a nalepí 
se ubrousky. Odekorují se - kolečko, 
plátek citronu, hvězdičky z usušené 
pomerančové kůry, různé ozdoby dle 
fantazie. U horního uzávěru se omotá 
vlna. Na ní se nalepí různé hvězdičky.

Se zajímavým nápadem přišla i 
Jitka Rajchlová. Děti vyráběly rybičky 
a sobíky z vlašských ořechů. Musí se 
vyloupat vlašské ořechy, vyndat jádra. 
Rybička vznikne ze skořápky. Vystřihne 
se z barevného papíru obrys ryby. Tělo se 
nalepí dovnitř, navrch se přilepí barevná 
stužka. Sobíky vyrobíme ze dvou 
skořápek, které nabarvíme bíle, vlepíme 
hnědé parohy, domalujeme obličej (oči, 
nos), vlepíme červenou stužku.

Ne jinak k převánočnímu tvoření 
přistoupila Sabina Pavlová, která si 
svou „atrakci“ předpřipravila se svým 
manželem už doma. Její manžel Míra 

navrtal malé dírky na tvoření vánočních 
ozdob a natřel dřívka, kuličky bílou 
barvou. Tak vzniklo tvoření na provázku 
dle vlastní inspirace. Dřívko kulaté, bílé, 
kulička dřevěná, bílá, dvě hvězdičky na 
sobě, prostřídané s dřevěným andílkem, 
sobem, zvonečkem - vše přírodní dřevo. 
Završí to červená hvězdička, kulička, 
kulaté bílé dřívko.

U Hany Haftové - svícínek naruby, 
sklidil úspěch. Byla jen zapořebí vinná 
sklenice, uvnitř malé šišky - hnědé sysal, 
vláknina, umělý sníh a malé ozdoby, 
které děti umístily dovnitř sklenice. I 
výsledný efekt byl krásný.

Všechny atrakce byly velmi zajímavé 
a vyjímečné. Každý rok nám přinesou 
naše „tety“ něco nového. Děkujeme 
všem i za všechno. Bylo to moc krásné 
a příjemné, co pro naše děti připravily. 
Těšíme se opět na příští rok.

Mgr. Ludmila Součková
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Vánoční tvoření a Mikuláš v Újezdě
31. listopadu 2019 uspořádal Spolek 

přátel Újezda v klubovně společné zdobení 
a tvoření adventních věnců. Mužská část 
připravila už dopředu chvojí a nakoupila 
různé vánoční ozdoby.

V 15. hodin se sešly v klubovně hlavně 
ženy a děti, které se na to už dopředu 
moc těšily a propuklo doslova zdobící 
šílenství. Nejvíc si to užívaly děti, ale ani 
dospělí nezůstali pozadu. Vytvářelo se až 
do večera a jediné štěstí, že došlo chvojí i 
zdobení, jinak by to nebralo konce.

Vznikla spousta krásných adventních  
věnců a vánočních svícnů. Nakonec byla 
přehlídka všech výtvorů a společné focení.

Další akcí v závěru minulého roku 
v Újezdě byla mikulášská besídka. 7. 
prosince 2019 se odpoledne děti sešly v 
klubovně, kde pro ně byly připraveny 
různé hry a soutěže, které střídala hudba, 
a dětičky si i zatančily. Navečer přišel 

Mikuláš, dva čerti a anděl. Každé z dětí 
muselo říct básničku.Všechny dostaly 
balíček plný sladkostí a závěr odpoledne 
byl opět ve znamení tance a bujarého 
veselí.

M. Landová

Na 1. advent, 1. prosince od 17 hodin, byla u 
nás v Lejšovce „premiéra“ rozsvícení vánočního 
stromu se zpíváním vánočních koled. Aby se nám 
koledy pěkně zpívaly, doprovodil nás na kytaru 
pan Igor Hrubý, na keyboard hrál Jan Horák. 
Oba k tomu zpívali, s nimi Julie Horáková. 
Zpívali jsme vánoční koledy jako jsou Nesem 
vám noviny, Pásli ovce valaši, Štědrej večer 
nastal, Tichá noc, Purpura a vánoční koledu všech 
koled nejvyšší, Narodil se Kristus Pán. Rodina 
Horákova se postarala „o namnožení“ textu 
koled. Tak jako vždy to předem ohlásil místním 
rozhlasem pan starosta. Před bývalý obchod k 
rozsvícení vánočního stromu a zpívání vánočních 
koled, přišli snad všichni obyvatelé naší vesnice, 
od malých dětí až po ty nejstarší občany Lejšovky. 
Část z nich jen postávala, část se zapojila a zpívala 
vánoční koledy s učinkujícími.

Rozsvícení vánočního stromu a zpívání koled 
uvedl pan starosta Martin Jílek. Program trval 
necelou půlhodinu. Po celou dobu si přítomní 
mohli „načepovat“ teplý nápoj, který přišel vhod. 
Velmi milé bylo bohaté a výborné občerstvení 

místní firmy BBQ Boys. Ti si pro nás, obyvatele 
Lejšovky přítomné na rozsvícení vánočního 
stromu, připravili gulášovou a dršťkovou polévku, 
steaky a klobásy, k tomu pečivo a další náležitosti, 
co k tomu patří. Nabídli nám i dostatek nápojů. 
Nezapomněli ani na děti s ovocem. Na stolech 
byly i různé slané pochoutky. Mohli jsme si 
uvnitř, byť trochu nastřídačku, v bývalém objektu 
obchodu posedět, protože se nás na akci sešlo tolik 
lidí, že s tak velkou účastí ani nikdo nepočítal.

Mnozí naší občané poseděli uvnitř či postávali 
venku, postávali se sousedy, se kterými nemají čas 
se vidět, poklábosili až do večera. V ten podvečer 
bylo docela mrazivo. Kdo se dostatečně neoblékl, 
byl zmrzlý až na kost.

Děkujeme všem učinkujícím a firmě BBQ 
Boys a velmi hojné účasti na akci v naší malé 
vesnici, Lejšovce. Na to, že taková akce byla u 
nás poprvé, těšila se velkého zájmu a účasti našich 
občanů. Příští rok se opět těšíme na rozsvícení 
vánočního stromu s občerstvením u nás v 
Lejšovce! Mgr. Ludmila Součková

Rozsvícení vánočního stromu v Lejšovce



Pozor, pozor ohlásil pan starosta 
další akci místním rozhlasem! Na sobotu 
7. prosince 2019 od 16 hodin u nás v 
Lejšovce naplánovaly a uskutečnily 
hlavně maminky, ale i babičky 
Mikulášskou besídku. Konala se tradičně 
ve třídě bývalé místní školy. 

Každá maminka přinesla z domova 
něco na stůl, cukroví či něco sladkého, 
slaného, jako jsou jednohubky i čerstvé 
ovoce, aby naše děti měly odpolední 
svačinku. Máme u nás v současnosti 
většinou děti nižšího věku, předškoláky či 
ještě menší děti, jejichž maminky jsou ještě 
na mateřské dovolené. Své vystoupení si 
připravily Nela a Míša Fabiánovy spolu 
s Verčou Němcovou. Dívky dohromady 
zazpívaly vánoční koledy. V průběhu 
podvečera k nám dorazili Mikuláš, 
anděl a čert. Mikuláš rozdal přítomným 
dětem mikulášské balíčky, které pro něj 
nakoupila a připravila Pavlína Niedobová. 
Všem stejné. Každé dítě, než dostalo 
balíček, muselo říci básničku nebo 
zazpívat písničku. Za ty úplně malé, které 

to neumí, to musel udělat starší sourozenec, 
nebo někdo z místních dětí. Děti musí být 
dopředu nahlášené. Od toho se odvíjí počet 
balíčků. Tentokrát jich Mikuláš rozdal 
dvacet pět. Pak následovalo společné 
hraní her, což dětí baví mohou-li si při 
reprodukované hudbě i zatancovat. Tím, že 
se děti znají, byla zábava v plném proudu 

a vydržela až do večera. Co děti nesnědly, 
vzaly si maminky pro své děti domů. Velké 
díky patří hlavně celé rodině Niedobových, 
bez kterých by nebyla Mikulášská besídka. 
Spokojené a rozzářené obličeje dětí 
ukazovaly, že se akce vydařila. Těšíme se 
opět za rok.

Mgr. Ludmila Součková
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Mikulášská besídka v Lejšovce

Před třemi roky jsme v Černilově 
navštívili pořad „Vřeteno osudu“ o známém 
českém spisovateli a básníkovi Karlu 
Jaromírovi Erbenovi. Z této knihy četli 
Josef Pepson Snětivý, majitel nakladatelství 
ČAS v Řitce a Miloň Čepelka, spisovatel a 
zakladatel Divadla Járy Cimrmana. Ukázky 
byly velice poutavé. Na podzim loňského 
roku jsme se na ně jeli znovu do Černilova 
podívat, kde měli pořad „Ten čte to a ten 
zase tohle“. Po skončení programu jsem se 
jich šla zeptat, jestli by nepřijeli do Skaličky 
a zda by jim nevadilo účinkování v hasičské 
zbrojnici. Odpověděli, že s tím nemají 
problém, poněvadž už někde v hasičárně 
vystupovali.

Pozvání přijali na 12. prosince 2019 a 
přijeli s velkým časovým předstihem. Takže 
jsme měli možnost si s nimi popovídat. 
Pan Čepelka se narodil v Pohoří u Opočna. 
Rodiče chtěli Miloně, který měl v českém 
kalendáři svátek 31. srpna, v katolickém 
byl Raimund. Dnes je tam Pavlína. I když 
to bylo kalendářově doloženo, opočenský 
pan děkan namítal, že v církevním jmenném 
seznamu takové jméno není. A když otec 
trval na svém, prý ho pan farář pokřtil jako 
Amadea. Amo znamená v latině miluji, 
k tomu má Miloň blízko. V křestním listě 
je ale správně Miloň, žádný Amadeus. Má 
dva syny Josefa a Jana. Josef Čepelka bydlí 

ve Věkoších v Hradci Králové a je hercem 
Klicperova divadla a má syna Miloně.

Pan Ing. Josef Pepson Snětivý se narodil 
v Táboře, ale dětství prožil v Jablonci nad 
Nisou. K přezdívce Pepson už přišel na 
střední škole, zřejmě jako novotvar jména 
Josef. Pan Čepelka jednou utrousil „Vždyť 
je to jasné – Pepson, to je Pepův syn“. Jeho 
starší syn se také jmenuje Josef a je už 
v devátý v nepřerušené řadě. Syny má dva 
a oba hrají fotbal za Slavii.

Oba si se zájmem prohlédli naší 
Hasičskou kroniku a vystavené fotografie 
z našich akcí. Pan Snětivý celý pořad uváděl. 
Pan Čepelka četl ukázky ze své knížky „A 
jestli neumřel“ a pan Snětivý ze své sbírky 
„Retroperspektiva“. Mezi tím zpíval a hrál 
na saxofon.

Pan Snětivý už vydal panu Čepelkovi 
osm titulů. Velice si chválí, jak jsou jeho 
rukopisy profesionálně perfektní a že 
je radost je redikovat. Nakladatelství 
ČAS vydává knihy o našich osobnostech, 
například je zaujal příběh fotbalisty 
Tomáše Řepky. Na internetu jsem se ještě 
dočetla, že pan Snětivý působil dvacet let 
v různých kapelách, Heleně Vondráčkové a 
Pavlovi Žalmanovi Lohonkovi napsal texty 
k písničkám. Moc se mu u nás ve Skaličce 
líbilo, tak ho 26. března ve 20.00 opět 
přivítáme.  Zdeňka Klimešová

Miloň Čepelka ve SkaličceVánoční koncert v Libřicích 

Kulturní komise obecního úřadu pod 
vedením J. Pánika se také postarala o naši 
sváteční náladu. Na pátek 20. prosince 
pozvala občany do kostela svatého 
Archanděla Michaela k programu, jehož 
součástí bylo vystoupení pěveckého sboru 
ZŠ Černilov a hudební skupiny ČOKOLI. 

Celá akce se podařila, kostel 
byl do posledního místa zaplněn 
nejen místními, ale i občany z okolí. 
Černilovští školáci opět vytvořili svým 
dojemným vystoupením pravou vánoční 
atmosféru. Nacvičené pásmo mělo spád, 
děti předvedly řadu různých ukázek 
ze svého umění. Bylo se na co dívat 
i poslouchat!!! Děti zaujaly i svým 
přístupem a nadšením pro věc. Bylo vidět, 
že do vystoupení dávají i své „srdíčko“. 
Velký dík patří nejen jim, ale i paním 
učitelkám, které s dětmi pásmo nacvičily 
a dokázaly věnovat v předvánočním 
shonu i svůj volný čas a přijet nás se 
svými svěřenci potěšit. Ještě jednou moc 
všem děkujeme!!!

Po žácích všechny přítomné zaujala 
hudební skupina ČOKOLI. Jejich 
nádherně hudebně i pěvecky provedené 
vánoční koledy v nás přítomných 
prohloubily sváteční atmosféru a ani se 
nám nechtělo odcházet domů...

Eva Hynková
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V loňském roce 2019 se v kostele 
sv. Václava v Číbuzi konaly dva tradiční 
koncerty.

Svatováclavský koncert se uskutečnil 
v předvečer svátku sv. Václava 27. září. 
Do kostela byl tentokrát dopraven klavír, 
na který bravurně hrál pan učitel ze ZUŠ 
Střezina Tomáš Vespalec Smetanovu 
Luisinu polku a doprovázel zpěv sester 
Mervartových. Eliška nám mj. zazpívala 
árii Zuzany z Mozartovy Figarovy svatby 
a z Dvořákových lidových písní Žalo 
dievča, žalo trávu. Michaela Mervartová 
nám svým altem zase zazpívala píseň 
známou ze seriálu Zdivočelá země a 
Modlitbu pro Martu, kterými jsme si 
připomněli třicáté výročí svobody v naší 
zemi. Koncert byl zakončen reprízou 
programu, který připravili farníci na 
květnovou Noc kostelů. Posluchači 
vyslechli a zhlédli zprávy, jak mohly – 
samozřejmě s trochou vtipné nadsázky 

– vypadat v období počátků křesťanství 
na Moravě a v Čechách. Setkali se tak s 
historickými postavami svatými Cyrilem 
a Metodějem, sv. Ludmilou a knížaty 
Rastislavem, Boleslavem a svatým 
Václavem.

Celý kostel se zaplnil o Vánočním 
koncertě 27. prosince. O slavnostní 
vánoční atmosféru se postarali účinkující 
Lukáš Koblása, varhaník z Dobrušky a na 
trubku nám hrál Karel Houdek z Hradce 

Králové. Koncert zahájili skladbou 
Adama Václava Michny z Otradovic 
Nebeští kavalérové, následovaly skladby 
autorů Jana Křtitele Kuchaře, J. S. Bacha, 
P. J. Vejvanovského a dalších. Nechyběly 
ani vánoční koledy Gloria in excelsis 
Deo, Adeste Fideles a všichni si na závěr 
zazpívali koledu nejznámější Narodil se 
Kristus Pán.

Koncerty finančně podporují obce 
Skalice a Smržov, kterým tímto děkujeme. 
Děkujeme návštěvníkům za dobrovolné 
příspěvky (v září 3.547,- Kč a v prosinci 
6.283,- Kč), které budou použity na 
pokračování oprav číbuzského kostela.

Už nyní Vás zveme na koncerty 
letošní, které chystáme v obvyklých 
termínech. Rádi Vás i přivítáme na 
pravidelných bohoslužbách, které začínají 
každou neděli o desáté hodině.

Těšíme se na Vás!
za farnost Číbuz Anna Hrčková

koncerty v Číbuzi

Závěr roku v Libranticích
Konec roku je vždy spojen s 

Mikulášskou nadílkou pro děti a se 
zpíváním vánočních koled u stromečku. 
Ani letos tomu nebylo jinak a obě 
dvě akce se opět vydařily. Okolo 80 
dětí čekalo v Hospůdce Na hřišti v 
neděli 1.12. na to, až zazvoní zvoneček 
Mikuláše a zařinčí řetěz čerta. I letos  
k nám byly pozvány děti z Dětského domova  
v Nechanicích. Po krásné pohádce, se kterou 
k nám z Divce přijelo loutkové divadlo 
Kozlík, se všichni dočkali a básniček a 
slibů bylo přesně tolik, kolik balíčků s 
ovocem a s pamlsky Mikuláš s čertem 
rozdali. A samozřejmě ke spokojenosti 
všech. Stejně krásné a přátelské bylo již 
tradiční zpívání u stromečku, které letos 
vyšlo na čtvrtek 19.12. Eliška Vaňásková 
dala dohromady nejen repertoár, ale i 
partu muzikantů a zpěváků jak velkých, 
tak malých, ke kterým se všichni kdo si 
koledy rádi zazpívají mohli přidat. Počasí 

k nám bylo oproti loňsku příznivější. 
Nepršelo, nechumelilo, nemrzlo, ale horká 
rybí polévka (vyhlášená polévka paní 
starostky), horký punč a halušky k chuti 

přišly. Jaký byl konec roku tedy víme a 
nezbývá, než si vzájemně popřát do roku 
2020 pevné zdraví, pohodu a spokojenost.
 Věra Koutníková
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Černilovský vánoční turnaj

I tento rok se v černilovské sokolovně 
konal Vánoční turnaj ve stolním tenise, 
letos již dvanáctý ročník. Boj všech ping 
– pongových nadšenců o pohár započal 
29. prosince ráno. Ani sváteční doba, 
charakteristická nabitým programem, 
neodradila sportovce účastnit se turnaje v tak 
četném počtu 29 hráčů.  Na začátku turnaje 
si hráči vylosovali, v jaké budou skupině a 
v té pak mezi sebou odehráli utkání na dva 
vítězné sety. Do finále se tak měli šanci 
dostat ti, kteří z původní skupiny postoupili 
do vyšší. Ve finálové bitvě se utkal Jiří Verner 
s Davidem Kubíčkem. Tato bitva už byla na 
tři vítězné sety. Po napínavém zápasu, který 
se nesl v přátelském duchu, obhájil své 
vítězství pan Verner, letos již po šesté v řadě.

„Děkuji Obecnímu úřadu Černilov a 
všem sponzorům turnaje. V neposlední 
řadě také patří poděkování černilovským 
myslivcům za obstarání výborného guláše,“ 
vzkazuje za organizátory turnaje Zdeněk 
Brož. Monika Kupková

Konec roku bývá ve Výravě vždycky 
nabitý akcemi. Začínáme slavnostním 
rozsvícením stromečku v předvečer první 
adventní neděle. Letos nám ho perfektně 
nacvičeným písničkovým pásmem moc 
zpříjemnily děti z pěveckého sboru při 
ZŠ Černilov pod nadšeným vedením paní 
Filipové a Štarhové. Všechny děti, ale i 
dospělí, si mohli na místě napsat přáníčko 
Ježíškovi, které jsme pomyslně společně 
s barevnými balonky na závěr setkání 
vypustili k nebi. Snad se všem jejich přání 
vyplní J. 

Pátý prosincový - a letos hodně mrazivý 
- večer se Výravou rozjel kočár ozdobený 
světýlky a rolničkami tažený koňmi 
a laskavě ovládaný panem Hladíkem 
z Librantic. Mikuláš, anděl a čerti v něm 
navštívili všechny děti v jejich domovech 

a nadělili jim tradiční laskominy. 
Poslední středa před Vánoci patří 

zpravidla Posezení při svíčkách v hospodě 
U Hrubých. Dříve narození občané se tady 
vždy rádi setkají a popovídají, ani letos 
tomu nebylo jinak.

Již podruhé se v kapli sv. Jana 
Křtitele ve Výravě konala Půlnoční mše 
celebrovaná panem farářem Jílkem z 
Černilova. Tentokrát ji svým vystoupením 

doprovodila talentovaná Lívie Kuchařová 
z Opočna. Krásně jsme se při ní naladili na 
nejhezčí dny v roce. 

Hned první sobotu v novém roce 
proběhla ve Výravě Tříkrálová sbírka, při 
které 5 skupin koledníků pod vedením Evy 
Hájkové vybralo rekordních 21 096 korun. 
Výtěžek poputuje Oblastní charitě Hradec 
Králové. Děkujeme všem za jejich štědrost!

A na závěr znovu děkuji nejen svým 
kolegům, ale i všem ostatním, kteří se 
jakkoliv podílejí na pořádání našich akcí. 
Za každou z nich stojí ostatním neviditelné 
množství práce, času, energie, nápadů 
a ochoty něco udělat pro ostatní. A já si 
těchto lidí neskutečně vážím. Přeji vám, 
ať letos prožijete všichni hezké chvíle ve 
společnosti milých lidí.

 Eva Nepokojová

Jak jsme prožili advent a Vánoce ve Výravě?

Dne 21. prosince 2019 byl obcí 
Librantice zajištěn zájezd do pivovaru 
Beránek ve Stěžerách. Po prohlídce s 
výkladem a degustací jsme u dobrého jídla 

a pití pospolu poseděli a pobavili se . Bylo 
to příjemně prožité sobotní odpoledne v 
předvánočním čase.

Martina Tkáčíková

Z Librantic za Beránkem
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Silvestrovské utkání v Újezdě
Spolek přátel Újezda s pomocí 

obce Černilov pořádal již čtvrtý ročník 
Silvestrovského utkání ve stolním tenise. 
Turnaj se konal 28.12.2019 v klubovně a 
zúčastnilo se v dětské kategorii 10 dětí, 
které bojovaly už od ranních hodin.

Hlavní turnaj byl zahájen ve 12:30 a 
bojovalo celkem 12.mužů a 8.žen.

Celý turnaj řídil zkušený "pingpongář" 
Martin Skákal, který letošní pravidla lehce 
zatraktivnil. Miroslav Švestka připravil 
pro hráče již tradiční Maďarský gulášek. 
Zábava byla až po pozdních hodin.

Partnery akce byli: obec Černilov, 
AM-BESI.eu, DENTUNIT, PRIMÁTOR, 
ILLBRUCK.

Pořadí děti:

1.Sledzjuk Jan
2. Sledzjuková Kateřina
3. Slepička Filip
4.Šormová Bára
5. Lovas Ondřej
6. Slepičková Radka
7. Švestková Tereza
8. Doležal David
9. Černý Matěj
10. Doležal Tomáš

Pořadí ženy:

1. Sledzjuková Kateřina
2. Skákalová Jana
3. Kubátová Jindřiška
4. Hájková Simona
5. Slepičková Radka
6. Švestková Martina
7. Dušková Renata
8. Švestková Tereza

Pořadí Muži:

1.Slepička Filip
2. Farkaš Josef
3. Dušek Jiří
4. Slepička Radek
5. Šorm Zdeněk
6. Sledzjuk Jan ml.
7. Sledzjuk Jan st.
8. Pikola Pavel
9. Hájek Láďa
10. Švestka Miroslav
11. Černý Pavel
12. Hrubý Pavel ml.
13. Lexa

Radek Slepička

inzerce
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V sobotu 9. 2. 2020 se ve 14 hodin 
roztančil sál pohostinství U Špatenků 
pohádkovými postavičkami. Konal 
se zde totiž velký karnevalový rej 
masek. Doprovod jim udělali nejeden rodič 
či prarodič, protože pohledy na dovádění 
rozradostněných dětí se nejde nasytit. 
Zahájení karnevalu si opět vzaly na starost 
svým synchronizovaným vystoupením 
s propracovanou choreografií mažoretky 
Izabel Holohlavy. Ani tento rok nebyla 
vyhodnocena jako nejlepší žádná maska, 
neboť všichni v kostýmech byli úžasní. 
Pestrý program - sportovní soutěže, 
závody zručnosti, obratnosti a jiné hrátky 
- moderoval šašek Jaryn (Jaroslav Pánik) a 
povzbuzoval děti navštěvovat stanoviště, 
rozmístěné po celém sále. Nechyběly 
odměny za splněné úkoly, i za to, 
že se děti dostavily v maskách. Ani 
po dvou hodinách plných hudby (kterou 
zajistil už osvědčený DJ Pavel Ferbas), 
živelného tance a dovednostních soutěží 
se nikomu nechtělo domů. 

Akce se tedy vydařila, nutno dodat, 

že sál byl plný již od začátku. A to 
organizátory (Obecníúřad Libřice) 

nejen  potěší, ale také zavazuje do dalšího 
roku. 

Dětský karneval v Libřicích

Kde můžete v jeden den potkat 
kovboje, sůl a pepř v jednom, Harryho 
Pottera, vílu Amálku, dvě Karkulky a 
jednoho vlka, supermany a kostlivce, 
princezny a myšičky, berušky, motýlky 
nebo třeba mnicha, který tančí s vězněm 
a mnoho dalších pohádkových postav, 
co se společně dobře baví? Správně, 
dne 9.2.2020 v librantické hospůdce 
na dětském karnevalu. To vše pod 
taktovkou naší rodačky Ajky Petrovické 
v roli klaunky, která si jako moudrá žena 
vychovává nástupce pirátku Haňdu, 

kašparku Báru a tajůplnou Elenku, co 
pomáhaly s organizací plna zábavných 
her a soutěží. Nechyběly dary, balónky 

ani dobrá hudba. Do her a tance se 
zapojili i rodiče a naše hospůdka byla 
opravdu plná. Je dobře, že nám v obci 
dorůstají noví skřítci a že doktorka místo 
ošetřování mohla celý karneval protančit 
s maminkou. Děkujeme Ajce za nadhled 
a umění zvládat i nečekané a všem, kdo jí 
pomáhali, za úsměv a radost na dětských 
tvářích. Pavouček křižáček, co měl 
opravdu 8 hýbajících se nohou, přinesl 
štěstí a ten úsměv se podařil vykouzlit u 
všech na jedničku s hvězdičkou! 

Helena Nováková

Dětský karneval s Ajkou
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INTERNET RYCHLOSTÍ SVĚTLA 
ZŘÍZENÍ ZDARMA – MONTÁŽ VČETNĚ KONCOVÉHO ZAŘÍZENÍ

PŘIPOJENÍ OD SPOLEČNOSTI Z ČERNILOVA

INTERNET

100 MBPS ZA 249 KČ 499 Kč
NAPOŘÁD A BEZ OMEZENÍ

INTERNETOVÁ TV (IPTV)
TÝDENNÍ ARCHIV

PAUZA AKTUÁLNÍHO POŘADU

158 KANÁLŮ VČETNĚ NEJOBLÍBENĚJŠÍCH

www.bezvainternet.cz

Platnost nabídky je omezena do 31.12.2019 a do vyčerpání zásob

776 676 866
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Na předvánoční čas už zbyla jen 
vzpomínka, a protože to hezké každý rok 
uteče tak rychle, připomenu krátce to, co 
jsme v tomto čase s dětmi prožili. 

Jako každý rok, i letos jsme se pustili 
do vyrábění drobných dárků na vánoční 
jarmark. Děti natíraly květináčky, 
maminky lepily a stříhaly, až vznikli 
krásní sněhuláci. Samozřejmě se všichni 
prodali, jak jinak. Chráněná dvorečková 
dílna je vždy zárukou kvality.J

Další úterý jsme upevnili do stojanu 
smrček a maminky ho na stole ozdobily 
vyrobenými papírovými řetězy. 

A mohl přijít Mikuláš! Maminky 
s dětmi hrály a zpívaly, hodného Mikuláše 
se nikdo nebál, a tak si všechny děti 
odnesly dobroty, do kterých se hned 
pustily.

Poslední, „besídkový“ Dvoreček jsme 
čekali na Ježíška. A když konečně zazvonil, 
děti se hrnuly do sálu, kde pod stromečkem 
objevovaly dárky. Zazpívali jsme si koledy, 
zahráli na nástroje, ochutnali vzorky 
cukroví a představovali jsme si, jaký asi 
letos bude ten náš Štědrý večer doma. Jestli 
taky uvidíme skrz nadrobené cukroví a 
hromady roztrhaného papíru všude kolem 
ta šťastná dětská očička.

První lednový Dvoreček jsme zahájili 
v solné jeskyni a ten další jsme se vypravili 

za štěňátky k Zumrovým. Další úterý jsme 
v klubovně cvičili a stavěli opičí dráhu.

V únoru nás čeká výzdoba klubovny, 
budeme malovat prstovými barvami, 
budeme péct sušenky a půjdeme naučnou 

stezkou za zvířátky. Organizujeme také 
jedno ukázkové nedělní dopoledne 
s angličtinou pro nejmenší. 

V březnu se budeme chystat na dětský 
zvířátkový karneval, který se bude konat 
15.3. od tří hodin v černilovské sokolovně. 
Půjdeme do knihovny a začneme vyrábět 
na velikonoční jarmark. A to už jsme se ze 
zimy dostali k jaru a o tom až příště.

Scházíme se každé úterý v Kulturním 
a spolkovém domě v Černilově od devíti 
hodin. Musím říct, že nejenom maminky, 
ale i tatínkové jsou vítáni a dokonce mezi 
nás chodí. J Jana Slavíková

Dvoreček Černilov

Adventní tvoření

Poslední předadventní sobotu jsme 
podle tradice věnovali výrobě adventních 
věnců a vánočních dekorací.

Mikulášská besídka

Jako každoročně při svých 
obchůzkách zavítal do Smržova Mikuláš, 
anděl a dokonce tři 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. 

Vyrábíme také z krabic betlémské 
domečky na  vystoupení u kapličky.

Adventní zpívání u kapličky

Poslední adventní sobota je tradičně 
zasvěcena společnému setkání u 
smržovské kapličky.  Sešli jsme se 
v hojném počtu, abychom zhlédli 
Betlémský příběh o putování Marie a 
Josefa a narození malého Ježíška v podání 
našich dětí, zazpívali si společně koledy 
doprovázené jiskřičkami prskavek a 
vzájemně si popřáli klidné svátky. Využili 
jsme také domečky, které si každá rodina 

vyrobila na mikulášské besídce, a které 
představovaly betlémská stavení, ve 
kterých lidé odmítli ubytovat poutníky 
Josefa a Marii. Domky, osvětlené světlem 
svíček působily značně autenticky, a tak 
nebylo zase tak těžké přenést se v čase 
zpět, a prožít příběh o narození Děťátka.

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 novinkou byla možnost zkusit 
si dostat míček bludištěm do cíle pouze 
balancováním na desce a přenášením 
váhy svého těla. Svoji obratnost si děti 
také otestovaly na balančních chůdách. 
Nejlepší borci si vysoutěžili sladkou 
odměnu. Pro všechny zúčastněné 
pak následovala odměna ve formě 
animovaného filmu a spousty slaných 
dobrot. Laďka Pozdílková                 

Spolek Duhová hvězda
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Vážení čtenáři Zpravodaje,
dovolte mi v letošním prvním čísle 

opětovné ohlédnutí se za uplynulým 
rokem 2019.

Členská základna sboru na počátku roku 
činila 43 členů, z toho je 9 žen. U výjezdové 
jednotky SDH Černilov je 13 kmenových 
členů a 4 členové, kteří absolvovali výcvik a 
jsou připraveni pro výjezdovou činnost. 

Dá se říci, že spolková činnost v roce 
2019 byla zahájena tradičním, hasičským 
společenským plesem v místní sokolovně. 
Ples byl tematicky cílený do období 
dvacátých let 19. století. Osobně jsem 
byl velmi překvapený, že téměř všichni 
účastníci plesu dodrželi stanovený dress 
code. Nelze jinak, než konstatovat, že to 
byla opravdu nádherná podívaná, o kterou 
se zasloužilo zejména dámské osazenstvo 
plesu ve svých oslňujících, dobových 
róbách. Účast na plese byla skutečně 
vysoká a nás těší vzrůstající zájem o něj. 

Další každoroční činností sboru 
je sběr železa a jeho odvoz. Občané 
Černilova k tomuto přistoupili opravdu 
zodpovědně a prověřili tak fyzickou 
zdatnost místních hasičů, kteří se sice pod 
náporem nachystaného železa zapotili, ale 
po konečné kalkulaci příjmu do rozpočtu 
sboru se radovali. Finanční výtěžek je 
využit pro modernizaci techniky jednotky, 
výcvik a činnost sboru. Například bylo 
vybudováno nové vytápění výjezdových 
garáží prostřednictvím plynového topení. 

Z akcí, které jsou směřovány k 
občanům, jednotka prováděla ukázku 
techniky a postavila stanoviště terčového 
hašení pro děti na dětském dni Základní 
školy v Černilově. Děti projevily značný 
zájem o prohlídku přistavené techniky, 
kterou jim velice ochotně předváděly 
osádky jednotlivých vozů. Možnost byla 
vyzkoušet si i kompletní výstroj hasiče 
výjezdové jednotky. Za splněný úkol děti 
obdržely razítko a drobné upomínkové 
předměty s hasičskou tématikou. 

Z oblasti ukázkových aktivit jednotky, 
které lze pojmout jako reprezentativní, ale 
zároveň i za výcvikové, bych se rád zmínil 
o 1. černilovském Spolčení, 140. výročí 
SDH Černožice a statické ukázky nového 
rychlého zásahového automobilu. Při 
1. černilovském Spolčení naše jednotka 
předvedla dvě praktické ukázky ze své 
činnosti. První ukázkou bylo vyproštění 
zraněného řidiče z havarovaného vozidla 
při dopravní nehodě a druhou pak uhašení 
požáru vozidla. Při obou ukázkách 
členové místního sboru předvedli 
naprosto profesionální činnost, kterou 
účastníci Spolčení dokázali odměnit 

hlasitým potleskem. Za hranicemi naší 
obce jsme se prezentovali na základě 
pozvání SDH Černožice, k jejich 140. 
výročí vzniku. Naše jednotka předvedla 
vyproštění zraněného z havarovaného 
vozidla při dopravní nehodě. V upomínku 
na tuto událost obdržel náš sbor pamětní 
plaketu. V rámci Dne IZS, který 
se konal v Hořicích, naše jednotka 
prezentovala formou statické ukázky 
náš nový, rychlý zásahový automobil. 
Za velmi přínosnou akci pro náš sbor 
zmíním návštěvu u podnikových hasičů 
v továrně na výrobu automobilů v Mladé 
Boleslavi. Za doprovodu a poskytnutí 
odborného školení jedním z místních 
hasičů jsme byli seznámeni s technickými 
parametry a technikami vyprošťování u 
nejmodernějších vozů, které jsou na našich 
silnicích nejrozšířenějšími. Neméně 
zajímavý byl i výklad, týkající se zásahu 
u požáru elektromobilů. Jedná se o velmi 
aktuální problematiku, vzhledem k reálně 
rozšiřujícímu se počtu těchto vozů, avšak 
z pohledu hasičů ne až tak atraktivní 
a velmi problematickou. Výklad byl 
doplněn o reálnou ukázku těchto vozidel. 
Mohli jsme si podrobně prohlédnou skelet 
automobilu, který odkrýval nejdůležitější 
části karoserie a vnitřního prostoru vozu, 
důležité pro používání vyprošťovacího 
zařízení či deaktivaci airbagů. Následně 
nám podnikoví hasiči připravili vozidla, 
u kterých jsme si mohli prakticky ověřit 
získané poznatky z vyprošťování.

Rád bych se zmínil i o tom, že naše 
jednotka Vás pravidelně informuje o 
své činnosti prostřednictvím místního 
Zpravodaje. Můžete se v něm dočíst 
pravidelně o statistice zásahů výjezdové 
jednotky, měli jste možnost si ověřit 
své znalosti z požární prevence formou 
krátkého testu, dozvědět se o obměně 
vozového parku a plánovaných akcích, 
které náš sbor pořádá či se podílí 
na realizaci ostatních. Nejen místní 
Zpravodaj je zdrojem informací o činnosti 
našich hasičů. Náš Sbor má i své webové 
stránky, jejichž návštěvnost má strmě 
vzrůstající tendenci a dokážeme tak 
informovat i za hranicemi naší obce.  

Z činnosti našeho lezeckého družstva 

vyjmenuji pravidelné, každoroční akce, 
kterými jsou otvírání skal, letní soustředění 
v Tisé a tradiční poslední slanění.

Výjezdová jednotka byla aktivována 
KOPIS HZS Hradec Králové k 55 
zásahům. Z toho bylo podle typu událostí: 
17 požárů, 32 dopravních nehod a 6 
technických zásahů. U těchto událostí 
členové výjezdové jednotky odpracovali 
376 hodin. Při údržbě techniky a majetku 
bylo odpracováno 195 hodin.  Školení 
jednotky probíhalo dle plánu na výcvikový 
rok a bylo odučeno celkem 84 výukových 
hodin. 

Významným okamžikem pro jednotku 
bylo pořízení nového rychlého zásahového 
automobilu RZA Škoda Kodiaq od 
THT Polička. Vozidlo je vybaveno 
novým akumulátorovým hydraulickým 
vyprošťovacím zařízením LUKAS, 
vysokotlakým hasicím zařízením s nádrží 
100 litrů vody a 5 litrů pěnidla a dalšími 
prostředky (motorová pila, zdravotnické 
vybavení, prostředky pro otevírání bytů a 
dalšími), které již měla jednotka ve výbavě. 
Celková cena vozidla včetně vybavení činí 
1 977 866 Kč. Na pořízení vozidla byl 
získán příspěvek z Královéhradeckého 
kraje ve výši 850 000 Kč. Obec z rozpočtu 
obce dofinancovala zbylou částku na 
pořízení vozidla. Vozidlo bylo jednotce 
předáno v srpnu 2019 a plně zařazeno 
do výjezdu. Má za sebou již 8 výjezdů 
k dopravním nehodám, při kterých bylo ve 
třech případech použito nové vyprošťovací 
zařízení.  

Na valné hromadě, která se konala 
7. 12. 2019, byl zvolen i nový výkonný 
výbor SDH Černilov v tomto složení:
Starosta: Ing. Bc. Michal Potáč, Ph.D.
Náměstek starosty: Vojtěch Kollátor
Velitel sboru: Jaroslav Žaba
Hospodář: Květa Bezděková
Revizor: Jaroslav Kotlant

Na závěr bych chtěl poděkovat všem 
členům a přátelům hasičů, popřát nám 
rozrůstající se členskou základnu a zásahy, 
které budou vždy jen s dobrým koncem. 

Michal Potáč, starosta SDH Černilov

SDH Černilov
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Dámský klub „Důvtip“ Librantice 
opět - už potřetí - potěšil své spoluobčany 
na nedělním odpoledni v místní hospůdce. 
O hudební doprovod po celou akci se 
postaral pan Šupík. Neúnavně obsluhoval 
pan Kalous s dalším personálem hospody. 
O sladké pochutnání se postaraly členky 
Důvtipu, koláčky a další sladkosti byly 
všem v hojné míře k dispozici zdarma.

Vlastní program zahájil taneční 
pár manželů Šolcových, StarDance 
v Libranticích v přímém přenosu byla 
úžasná podívaná. Program zpestřovaly 
„důvtipky“ přednesem vtipů. 

Dechberoucím vystoupení malého 
nevidomého chlapce Pavla Minaříka, 
který zahrál na klávesy klasická i moderní 
hudební díla, bylo krásným překvapením. 
Produkci zakončil spolu se svojí sestrou 
duetem poslední písní Karla Gotta, Srdce 
nehasnou.

Tutéž píseň jsme slyšeli ještě jednou 
v podání děvčat Báry Kašparové (kytara, 
zpěv), Viki Tiché (zpěv) a Háňi Petrovické 
(klávesy, zpěv). Dívky měly v repertoáru 
ještě další hezké skladby. Děti Novákovy 
předvedly své hudební dovednosti.  Všem 
účinkujícím se dostalo zaslouženého 
potlesku.

Vrcholem odpoledne se stalo 
vystoupení děvčat z Důvtipu, taneční 
kreace, původem sto padesát let staré 
„obrozenecké“ Besedy, nenechala 
nikoho v auditoriu chladným. Díky Věře 
Koutníkové tanečnice předvedly půvabné 
vystoupení. Škoda, že Paní  Koutníková 
nemohla být svědkem úspěchu (angina si 
zasedla na naší choreografku).

Odpoledne odpoledne neskončilo, 
zábava pokračovala dál a dále.

Věra Kašparová a Vladimíra 
Dohnalová

novoroční setkání důchodců z Librantic

Rok se s rokem sešel a je na čase, 
abychom se poohlédli za uplynulým 
kalendářním rokem a zbilancovali, co jsme 
jako sbor stihli udělat, a také naplánovali, 
co se bude dít v nadcházející sezoně. 

Jako každý rok jsme v květnu 
uspořádali již 9. ročník Pivních slavností 
na hřišti ve Skalici. Letos soutěžily pouze 
dvě hospůdky, a to z Ruseka a ze Slatiny. 
Přesto se nám sešly 4 druhy piva tak, jako 
jsme byli zvyklí v předchozích ročnících. 
Zde je na místě poděkovat obci Skalice za 
finanční podporu konání akce.

V létě jsme se také zúčastnili 
hasičských soutěží. Dne 22.6. to byla 
soutěž ve Smržově, kde naše družstvo 
mužů obsadilo 1. a 4. místo, a 20.7. ve 
Skaličce, kde naše mužstvo obsadilo 3. 
místo. 

Dále jsme se věnovali opravě dětských 
hřišť. Konkrétně jsme zrenovovali hřiště u 
hasičské zbrojnice ve Skalici a také hřiště 
v MŠ Číbuz, kde jsme kompletně opravili 
pískoviště a lavičky se stolky kolem 
něho. Staré pískoviště jsme odstranili a 
zcela nahradili novým pískovištěm ze 
ztraceného bednění. Okolo pískoviště 
jsme položili novou, velkoformátovou 
betonovou dlažbu, pískoviště jsme 
vybavili novým pískem a krycí plachtou a 
udělali jsme nezbytné terénní úpravy. 

Pomáhali jsme také během obecních 
akcí, jako byla obecní brigáda v dubnu, kdy 
jsme společně s ostatními dobrovolníky 
uklízeli veřejná prostranství obcí Skalice, 

Skalička a Číbuz. Na konci školního roku 
jsme navštívili školku v Číbuzi společně 
se sbory ze Skaličky, Hubílesa a Smržova 
a připravili pro děti hasičský program. 
Účastnili jsme se také akce Klubovny 
Číbuz, nazvanou Cesta světel, kde jsme 
doprovázeli lampionový průvod dětí a 
korigovali dopravu.  

Během celého roku se staráme o 
rybník ve Skalici, o herní plán a výdej 
klíčů k tenisovému hřišti ve Skalici, 

a samozřejmě také o naši hasičskou 
zbrojnici a veškerou techniku. Celoročně 
také probíhá školení členů jednotky. 

Uplynulý rok jsme měli poměrně 
nabitý a můžeme říct, že za námi zůstal 
pořádný kus povedené práce. Ani letos 
nebudeme zahálet, a tak bych Vás už teď 
chtěla pozvat na dvě velké akce letošního 
roku, které plánujeme. Dne 30.5. se 
bude konat jubilejní 10. ročník Pivních 
slavností ve Skalici a dne 15.8. to budou 
oslavy 140. výroční založení našeho 
sboru. Jistě se budete mít na co těšit!

Děkuji všem hasičům z našeho sboru 
za jejich mimořádnou píli a ochotu během 
celoročních brigád, pořádání kulturních 
akcí a za jejich nasazení v hasičských 
soutěžích. Loňský rok byl poměrně nabitý, 
tak ještě jednou veliké DÍKY za váš volný 
čas, který jste našemu sboru věnovali.

Bc. Jana Grošková

Sbor dobrovolných hasičů Skalice
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ZPRáVA O ČinnOSti SDH  
ZA ROk 2019

V jarních měsících jsme vyčistili 
les a koryto potoka v blízkosti kapličky, 
vykáceli náletové dřeviny, natřeli zábradlí 
na schodech a zábradlí chodníčku přes 
potok. Na dětské hřiště u koupaliště 
jsme instalovali novou houpačku, v obci 
rozmístili nové odpadkové koše, včetně 
košů na psí exkrementy. 

V dubnu jsme realizovali sběr 
železného šrotu, zaštítili organizačně i 
sběr nebezpečného odpadu. Největší akcí 
bylo čištění koupaliště, které proběhlo 
27. 4. Od podzimního čištění jsme pro 
nedostatek vody a nepříznivou předpověď 
počasí raději upustili. 

V průběhu celého roku jsme pečovali 
o záhonek na návsi, kde bylo po zimě 

a hlavně předešlém velmi suchém létě 
potřeba část rostlin obnovit.

Na podzim jsme demontovali retardér 
na obecní silnici, který vzhledem 
ke stavebním pracím v souvislosti 
s kanalizací přestal plnit svou úlohu.

7.9. jsme pořádali a organizovali 
Posvícenskou zábavu s tombolou.  

První adventní neděli jsme pro 
spoluobčany rozsvítili vánoční strom 
na návsi, společně za doprovodu kytary 
zazpívali koledy, popili horký punč a čaj 
a pojedli sladké dobroty od žen hasiček.

V letní sezóně jsme poctivě trénovali 
a účastnili jsme se závodů v hasičském 
sportu. V červnu se konala Okrsková 
soutěž u nás ve Smržově, muži obsadili 
2. místo a ženy bez konkurence dalšího 
týmu dokončily a odnesly si pohár za  
1. místo.

V červenci jsme se zúčastnili 
Okrskové soutěže ve Skaličce, kde jsme 
ve velmi smíšené, nesecvičené, tak říkajíc 
prázdninové sestavě uzavřeli posledním 
místem tabulku.

V srpnu se pořádaly závody 
v Rasoškách, kde se muži po problémech 
na sání umístili na 4. místě, chuť si poté 
spravili 2. místem v tzv. čtyřkách. Ženy 
se výborně zhostily role obhájkyň prvního 
místa z loňského roku a podařilo se jim 1. 
místo v konkurenci 5ti týmů udržet.

Nejcennějšího a nejméně očekávaného 
úspěchu jsme dosáhli v září na Libřickém 
poháru, kde se nám ve smíšeném družstvu 
(ženy na koši a sání) podařilo získat 
neuvěřitelné 2. místo za účasti 17 týmů 
z celého kraje.  

 Mgr. Klára Němcová,
starostka SDH Smržov 

SDH Smržov

Krásná budova Kulturního a 
spolkového domu v Černilově patří svou 
důstojnou nádherou k rodinnému stříbru 
obce. Budova bývalé evangelické školy 
zde stojí od roku 1864, tedy úžasných 
156 let. Od roku 2008 funguje jako 
multifunkční prostor pro nejrůznější 
obecní, spolkové, kulturní, zájmové a 
další aktivity v obci, pro uživatele všeho 
věku.  Ohlédněme se, co se v Kulturním 
a spolkovém domě v Černilově dělo 
ve stopětapadesátém roce života této 
historické dámy, tedy v roce 2019. 

Během školního roku se zde konaly 
tyto pravidelné kurzy, kroužky, setkání či 
programy:

Kurz paličkování pro děti, kurz 
paličkování pro dospělé, Kurz 
patchworku, Kurz háčkování, výuka 
hry na kytaru, cvičení pro nejmenší 
děti a rodiče, Veselá rytmika pro děti, 
taneční kroužek Černilovské blešky pro 
děti, Černilovské blechy pro starší děti, 
Hrátkování – pro školkové děti a rodiče, 
Kondiční jóga, pilates, setkávání Klubu 
maminek Dvoreček, setkávání Klubu 
dobré pohody – klubu seniorů,  odpolední 
družina pro žáky Masarykovy jubilejní 
ZŠ, křesťanské bohoslužby (Adventisté 
S.D., Českobratrská církev evangelická).

Kromě toho se zde uskutečnily tyto 
jednorázové akce (výčet je dle časové 
posloupnosti během roku):

Zázemí pro koledníky koledníky a 
doprovod charitní Tříkrálové sbírky, 
Setkání klubu patchworku, Cestopisná 

přednáška Estonsko, Dopravní výchova 
- program Masarykovy jubilejní ZŠ 
pro žáky,  Ekumenická bohoslužba 
v rámci Týdne za jednotu křesťanů, 
hudební  pořad pro družinu ZŠ Černilov, 
Písničková kytarová dílna, Kurz šití (5x), 
Kurz vedoucího Ten Singu ( YMCA 
DAP), Zasedání obecního zastupitelstva 
(5x),  Vítání občánků a představení 
projektu Bookstart, Cestopisná 
přednáška Santorini, Promítání filmu 
Nerodič z festivalu Jeden svět,   setkání 
fotopartičky, Jarní keramická dílna, 
Beseda a promítání – Pákistán, Divadelní 
přednáška Senior bez nehod, Přednáška 
Achitektura v královéhradeckém kraji 
ve službách 1. republiky ředitele NPÚ 
Josefov Jiřího Balského, Cestopisná 
přenáška Sýrie  - P.Chlum, P.Kvarda, Jarní 
bazárek oblečení, obuvi, sportovních 
a dalších potřeb,  Jak vychovat odolné 
dítě - přednáška PhDr. Ireny Hrabincové 
pro rodiče,  Velikonoční jarmark,  
Svatba (3x), Pálení čarodějnic – sraz 
průvodu masek,  Volby do Evropského 
parlamentu, Festival Černilovský 
dvůr,  Pasování prvňáčků na čtenáře, 
příměstský tábor hudebně-dramatický, 
příměstský tábor výtvarně-dramatický,  
Bylinkové povídání o bylinkách proti 
nachlazení s Helenou Voborníkovou, 
Cestopisná přednáška Senegal, Podzimní 
bazárek, Ten píše to a ten zas tohle - 
Miloň Čepelka a Josef Pepson Snětivý, 
Konvent Královéhradeckého seniorátu 
Českobratrské církve evangelické,  

Strašidýlková noc pro děti, Mezinárodní 
večeře Asociace zahraničních studentů - 
AFS Hradecko a Pardubicko, Cestopisná 
přednáška Zanzibar - P. Chlum a P. 
Kvarda, Průvod světýlek k uvítání 
adventu, Adventní trh,  Kytarová dílna 
žáků Hany Medkové a Zpívání koled s 
betlémským světlem. 

Chodbová galerie G.A.U.Č. (Galerie 
Amatérského Umění Černilov) hostila 
v roce 2019 tyto výstavy:

Fotografie Evropa v rozmanitosti 
(soutěžní výstava mladých fotografů, 
zapůjčeno od centra Eurodirect HK), 
Výstava obrázků dětí z MŠ Černilov, 
Architektura ve službách první republiky 
v Královéhradeckém kraji (zapůjč. 
od Národního památkového ústavu 
ÚOP Josefov), Výstava autorských 
prací Patricie Peškové, Cena kakaa – o 
pěstování kakaa, výstava na stromech, 
zahrada KSD, Férové pěstování kávy (od 
Na Zemi, z.s.) Havel v kostce – fotografie, 
texty - zapůjč. Knihovna Václava Havla, 
Projekt Adopce na dálku – vzdělávací 
projekt Diecézní Charity HK v Indii.

Aktuální dění můžete najdete na 
webové stránce www.ksdcernilov.
simplesite.com či na facebookovém 
profilu Kulturní a spolkový dům 
v Černilově. Těšíme se na další pestrý 
život v této stále mladé, otevřené a 
přívětivé krásce – trpělivé staré škole. 
Tak ať se tu všem hezky pobývá i v roce 
2020!

Jana Žárská 

kulturní a spolkový dům v Černilově v roce 2019
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Úspěšná sezona mushera 
Matěje Lovase

Je za mnou druhá úspěšná sezona 
a já mám spoustu nových kamarádů a 
zážitků. Ty se týkaly převážně závodů 
v ČR a Maďarsku. Mistroství České 
republiky se konalo v Abertamech, kde 
se mi podařilo znovu stát na nejvyšším 
stupni vítězů „Zlatý“. 

V zahraničí ME FISTC 
Magyarpolany, kde jsem obhájil 
stříbrnou medaili. Za sebou mám i 
menší závody, kde jsem byl třikrát 
zlatý. Půlrok strávený cestováním byl 
náročný a je úspěšně za námi. Nakoplo 
nás to více trénovat a tento rok máme v 
plánu se zúčastnit více závodů. Těším 
se na další sezonu v roce 2020 s Arou 
a Aschli.

Matěj Lovas

Slečna Miroslava Pikolová, roč. 1994, 
která je vnučkou rodáka z Černilova č.p. 
170 Františka Pikoly (roč. 1932), se stala 
24. ledna 2020 na mezinárodní soutěži 
Nejkrásnější dívkou Evropy. Získala titul 
QUEEN of EUROPE 19/20 a současně i 
cenu popularity. 

Krátce před touto soutěží se 
účastnila soutěže Top Model of the 
World 2020, ve které se dostala mezi 20 
nejkrásnějších dívek na světě. V roce 2016 
získala titul Miss Princess of the World 
2016. V Česku se Miroslava Pikolová 
stala 3. vicemiss Czech Republic 2019 a 
Miss Czech Press 2017.

Otec Miroslavy Pikolové JUDr. Ing. 
Pavel Pikola Pavel, Ph.D. je advokátem, 
jehož pobočka je umístěna v obci Újezd 
č.p.2.

Pavel Pikola

královna evropy s kořeny v Černilově

Vážení občané Mikroregionu 
Černilovsko! Dodatečně bych vám chtěl 
všem popřát za hasiče obce Lejšovka 
hodně zdraví a štěstí do roku 2020. Přáním 
pro nás všechny je, abyste potřebovali 
hasiče co nejméně, co se zásahů týče. 

Ve zkratce bych naznačil priority, které 
jsme si naplánovali na blízkou budoucnost. 
Na VVH spolku 29. 11. 2019 byl zvolen 
nový výbor a starosta SDH. Loučící se 
starosta, p. Václav Kutík, se chce více 
věnovat funkci okrskové, proto již odmítl 
dále kandidovat. Na dalších pět let jsem 
se rozhodl převzít administrativní a 
zastřešovací úkoly spolku, akční působení 
zajistí parta v čele s p. Ivo Kovačevitym. 
Tímto bych rád poděkoval odstupujícímu 
výboru s tím, že se budeme snažit udržet 

spolek aktivní, zároveň přátelský, spolek, 
kam se budou hrnout nové generace 
chtivých a sportovně založených chlapců 
a děvčat.

Činnost spolku bude korespondovat 
s tím, proč hasiči vlastně fungují už více 
než sto let. Tento cíl a účel hasičů podtrhl 
také v dopise hejtman Královéhradeckého 
kraje, p. PhDr. Jiří Štěpán, PhD.  
Poděkoval všem sborům okrsku za 
„celoroční činnost ve prospěch našich 
obcí. Vaše činnost v jednotlivých obcích 
je nezastupitelná, vzhledem k tomu, 
že jste nejen garanty bezpečnosti, ale i 
společenského a kulturního života obcí.“ 

V Lejšovce jsou dva členové výboru 
současně funkcionáři obecního úřadu, 
takže mají možnost plánovat akce podle 

schopností a sil složek v obci působících. 
Kulturu zajišťují spíš členové kulturní 
komise obce, na fyzicky náročnější akce 
jsme připraveni nastoupit my, hasiči. 

Obec Lejšovka letos oslaví 125 let 
fungování sboru a při té příležitosti 
jsme dostali za úkol uspořádat dne 30. 
5. 2020 Okrskovou soutěž. Proběhne 
na sportovním areálu od 10.00 hodin. 
Dovoluji si vás všechny pozvat.

Je mým přáním, aby nám stále 
nevyzpytatelnější počasí, nebo 
nezodpovědní spoluobčané nepřidělávali 
starosti a nehrozily havárie a škody na 
životech a majetku.

Tak ať je tento rok podle našich 
představ! Vladimír Raška,

starosta SDH Lejšovka

SDH Lejšovka
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SOBOTNÍ YOGOVÉ TÉMA v Libranticích

Srdečně Vás zveme, cvičící i necvičící, na nepravidelné sobotní lekce yogy:

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

14.března - Zkruty, flexibilita a zlepšení metabolizmu

21.března - Jarní yogové plynutí

4.dubna - Shaant Man, hluboké uvolnění těla i mysli s živou relaxační hudbou I. 

18.dubna - Silná ramena, pohyblivý a flexibilní hrudník, cviky zaměřené na uvedené partie

2.května - Objevme sílu středu a těla

16.května - Uvolňování, otevírání kyčlí a rotace 

6.června - Shaant Man, hluboké uvolnění těla i mysli s živou relaxační hudbou II.

20.června - Cviky na protažení a uvolnění nejen do tělocvičny

PILATES

Pondělí: 18:00 - 19:00

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ pro zdravá záda a funkční tělo

Pondělí: 19:10 - 20:10

PILATES a YOGA s pomůckami

Úterý: 18:00 - 19:00 a 19:10 - 20:10

HATHA YOGA - pomalá relaxační yoga

Středa: 18:00 - 19:00 a 19:10 - 20:10

POWER a VINYASA YOGA - dynamičtější yoga, 
yogové plynutí

Čtvrtek: 18:30 - 20:00

Sobota: 9:00 – 10:30 

SOBOTNÍ YOGOVÉ TÉMA

KURZY zima-jaro 2020

Rezervace kurzů a lekcí: Online na našich stránkách

Více informací najdete na: www.cvicmezdrave.cz

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

www.cvicmezdrave.czRezervace lekcí: Online na našich stránkách

Šárka, A
neta,

Vlasta, T
omáš a P

avel

Těšíme se na Vás! 

YOGA
PILATES

FITNESS

in
ze

r
c

e



Zaujalo nás38

Začátek nové-
ho roku vybízí 
k ohlédnutí za 
rokem uplynulým. 
Rádi bychom se 

s Vámi podělili o to, co se v minulém roce 
v naší organizaci událo.

Posláním MAS NAD ORLICÍ 
o.p.s. je podpora rozvoje venkovského 
regionu, zejména činnostmi ve 
prospěch obcí, neziskových organizací, 
drobných podnikatelů a dalších subjektů 
působících v území Královéhradeckého 
a Pardubického kraje. Nabízíme služby 
především v oblasti operačních programů 
Program rozvoje venkova, Zaměstnanost, 
Integrovaný regionální operační program 
a Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem je 
získat finanční prostředky pro region.

K 31.12.2019 jsme schválili přidělení 

dotace pro 40 projektů v Programu rozvoje 
venkova. Podpořeny byly projekty 
z oblasti zemědělské a lesnické techniky, 
podnikání, výstavba odpočinkových, 
naučných a fitness hřišť. Finanční podpora 
pro tyto projekty byla 14,5 mil. Kč

V oblasti sociálních služeb a 
zaměstnanosti byly schváleny 2 projekty. 
Velmi pěkným projektem byly příměstské 
tábory  Prázdniny s NAD ORLICÍ, o.p.s.. 
Tento projekt byl zaměřen na pomoc 
zaměstnaným rodičům, pečujícím o děti 
předškolního a školního věku v době 
jarních a letních prázdnin. V roce 2019 
se zrealizovalo 39 turnusů příměstských 
táborů, které využilo 683 dětí. 

Integrovaný regionální operační 
program - k 31.12.2019 bylo zrealizováno 
a proplaceno 13 projektů s celkovou výši 
dotace 15,4 mil. Kč. Dalších 18 projektů 

je již schváleno a po úspěšné realizaci se 
mezi ně rozdělí 21,5 mil. Kč. Jde o projekty 
zaměřené na dopravní infrastrukturu, 
sociální služby a podporu vzdělávání. 
V obci Černilov byly realizovány odborné 
učebny pro základní školu a chodník v 
místní části Újezd. 

Dalším zajímavým projektem, kterým 
jsme v roce 2019 navázali na předchozí 
úspěšné období, je Místní akční plán 
vzdělávání (MAP). Cílem tohoto projektu 
je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských 
a základních školách. Snažíme se 
propojovat školy, veřejnost i radnice 
a probudit zájem o vzdělávání našich 
dětí. V projektu MAP II. Kostelecko, 
Třebechovicko a Černilovsko je zapojeno 
celkem 22 základních a mateřských 
škol. Vznikl tak prostor pro vzájemnou 
výměnu zkušeností, sdílení praxe a 
vytváření společných aktivit. V roce 
2019 proběhlo 21 seminářů určených 
pro odbornou i laickou veřejnost, setkání 
žákovských parlamentů nebo studijní 
pobyt pedagogů ve Finsku. V  letošním 
roce na tyto aktivity navážeme dalšími 
semináři. Největší událostí první poloviny 
roku bude Festival vzdělávání, který 
proběhne v termínu 31.3. – 2.4.2020 na 
zámku v Kostelci nad Orlicí. 

V letošním roce budou vyhlášeny nové 
výzvy ve výše uvedených operačních 
programech. Těšíme se na spolupráci a 
věříme, že se projekty podaří zrealizovat. 
Hodláme podporovat spolky, obce a lidi, 
kterým není veřejný a kulturní život 
lhostejný. Více o naší činnosti se dozvíte 
na našich www stránkách, facebooku 
nebo nás osobně kontaktujte.

Společně chceme, aby se nám v našem 
regionu žilo dobře, neboť je to místo, kde 
jsme doma. 

 Petra Čejková

POZVánkA nA kOnFeRenci

Srdečně Vás zveme na konferenci 
s názvem Festival vzdělávání, kterou 
pořádáme při příležitosti 350 let od úmrtí 
J. A. Komenského ve dnech 31. 3. - 2. 
4. 2020, v Novém zámku v Kostelci nad 
Orlicí. 

Hlavní program obsahuje 7 
témat, která vychází z Komenského 
nedokončeného díla Obecná porada o 
nápravě věcí lidských, kde je nazývá 
hybateli společnosti  (Podnikání, Média, 
Rodina, Vzdělání, Politika, Spiritualita, 
Kultura).

Jan Kučera, 
manažer projektu

Zprávy z MAS nAD ORLicí, o.p.s. 
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PEKÁRNA LUNÍČEK SLAVÍ  

2. VÝROČÍ OTEVŘENÍ 
  

V květnu to budou 2 roky, kdy rodina Pavelkových otevřela v Černilově svou 
pekárnu s farmářskou prodejnou. 

Byly to 2 roky opravdové dennodenní usilovné práce, která však přinesla 
viditelné výsledky. 

 
Pro naše pečivo jezdí lidé z širokého okolí a jednomu našemu produktu se 

loni doslalo ocenění Ministerstva zemědělství v rámci značky Regionální potravina. 
Je jím celožitný chléb s dýňovým pyré a ořechy naloženými v medu. Tento 

chléb je vskutku regionální záležitost. Dýně pochází z Libřic od pana Zilvara, mouka 
z horákových Předměřických mlýnů a med od včelaře pana Piňose z Lejšovky. 

Mimo to u nás můžete nakoupit velmi oblíbený celožitný chléb a neméně 
oblíbený chléb podmáslový. Kromě nich pečeme i několik speciálních chlebů, jako 
jsou proteinový, bezlepkový, celozrnný se záparou a pšenično-žitný Luníček. Ten je 
dvoukváskový, tj. z pšeničného i žitného kvasu doplněný pivním sladem a jemně 
okořeněný anýzem a kmínem.  

Chodí se k nám také pro rohlíky. Vyrábíme výborné tmavé pšenično-žitné 
s příznačným názvem černilovské a také louhované rohlíky, které můžete najít i na 
hokejovém stadionu hradeckého Mountfieldu.  

Pekařský sortiment ještě doplňujeme různými bagetami, ciabattami, hamburgerovými bulkami a jinými ručně 
vyrobenými specialitami. 

Na snídaně se u nás můžete zastavit pro obložené bagety a bagely či výborné šneky z listového těsta.  
Ze sladkého pečiva jsou nejoblíbenější moravské a farmářské koláče, brownies, coockies, celozrnný koláč a 

různé řezy (linecký se slaným karamelem, perníkový, ořechový, špaldový atd). 
 

 
 

Samostatnou kapitolou je výroba a rozvoz pizzy. Jsme velmi rádi, že věhlas její kvality překračuje hranice kraje. 
K ní si můžete u nás dát výbornou nefiltrovanou dvanáctku Klenot z hradeckého Měšťanského pivovaru. 
 

V našem obchodě naleznete nejlepší regionální výrobky. Například kvalitní uzeninu výravského řezníka pana 
Hojného a mléčné a masné výrobky farmy Sokol z Rampuše z Orlických hor. 

 
Všechny tyto dobroty si můžete vychutnat za krásného počasí na naší zahrádce či je k dispozici salónek 

s kapacitou 30 míst. Otevřeno máme denně do 19:00. 
 
Ohlédneme-li se tedy na tyto dva prošlé roky, jsme velmi hrdí, že můžeme naší prací zviditelnit Černilov.  
 
Vám děkujeme za přízeň, kterou nás zahrnujete a doufáme, že si ji i nadále udržíme. 
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Z historie Sk Slávie Libřice - pokračování
Rok 1992 

23. leden – výborová schůze Slávie. 
Hodnotil se fotbalový podzim žáků – 
trenér Kalenda, mužů – trenér Rulf, který 
převzal trenérské žezlo po Jiřím Budinském 
starším, kterému se ne vždy podařilo 
nalézt společnou notu s hráči, a tak si chtěl 
odpočinout. K tomuto datu je na našem 
účtu 42.500 Kč. Dostali jsme 5.000 Kč od 
JZD Smržov, 8.000 Kč od tělovýchovných 
orgánů okresu a 30.000 Kč. Požádali jsme o 
příspěvek podnik Lipra Libřice, bez odezvy! 
Hospodářem klubu je Milan Drobný. Byla 
otevřena diskuze k výstavbě občerstvovacího 
zařízení u fotbalového hřiště.

Zimní fotbalový turnaj dospělých, který 
pořádal OFS HK pod názvem Memoriál 
Jaroslava Petra – zajímavé výsledky: Slávie 
– Třebeš A 0:3, Malšovice – Slávie 9:0, 
Černilov – Nepolisy 7:1, Slávie – LOKO 
HK 2:3, Malšovice – Dohalice 16:0, 
Černilov – Prasek 2:0. Slávie – Skřivany 2:2 
(Mates 2), Černilov – Slávie 1:0, Slávie – 
Nepolisy 2:1 (vlastní, Budinský), Dobřenice 
– Slávie 7:0, Třebeš B – Slávie 2:3 (Bubela 
2, Budinský). Turnaj vyhrála Třebeš A, pátý 
Černilov, na 11. místě Slávie, poslední 14. 
Nepolisy. Turnaj byl celozimní přípravou 
na jarní sezonu. Jasně prokázal nedostatky 
ve fyzické kondici našich hráčů, hodně 
chyb v taktice boje, psychickou labilitu a 
technickou nevyzrálost! V turnaji startovali 
tito borci: Šereš, Dostál, Samek, Macháček, 
Fajčík, Bubela, Kvíčera, Štrajt J., Ličman, 
Hrubý, Budinský, Mates, Formánek, Forst, 
Saučuk, Gajdoš A., Pavlát, Holý, Rydel, 
Nagy.

29. únor – výroční členská schůze 

Slávie za účasti 44 členů a tří hostů. Zprávu 
o činnosti v roce 1991 přednesl J. Jedinák. 
Roční výdaj činil 29.000 Kč, příjem 30.000 
Kč. V diskuzi se hlavně debatovalo o situaci 
v kolektivu mužů.

13. – 14. – 15. březen – pobyt na chatě 
Sokola Černilov v Deštném. Počasí nás po 
příjezdu do Deštného šokovalo – lilo jako z 
konve! Cesty beze sněhu, takže proviant se 
nedal přepravovat na saních a pekáčích, ale 
pěkně v rukou a na zádech. Sud piva musel 
předseda Kalenda koulet po cestě, čímž budil 
zaslouženou pozornost kolemjdoucích! 
Po úmorné cestě na chatu jsme měli 
pochopitelně žízeň, ale „rozklektaný“ sud 
jsme se báli narazit, takže jsme vzali zavděk 
čaji s rumem. 21 dětí kvůli dešti bylo na 
pokojích, kde hráli karty, stolní tenis atd.

K večeři připravilo kuchařské trio ing. 
Kvíčera, Ivan Kovačevitý a Josef Jedinák 
gulášovou polévku, k dispozici byla 
škvarková pomazánka, tlačenka, chleba, 
čaj, pivo, rum. Ráno jsme se probudili a 
všude bílo, hustě sněžilo, takže se dalo 
lyžovat. K obědu jsme připravili krupicovou 
polévku a bramborové špalíčky s uzeným 
a zelím. Jen se po nich zaprášilo! Po obědě 
uklidili a umyli pánové Jan Hejcman a 
Petr Forst, zatímco Standa Špatenka, ing. 
Krapinec a předseda Kalenda vyrazili s 
dětmi lyžovat. Po večeři šli odvážlivci na 
večerní sjezdovku, ostatní se zabavovali na 
pokojích.

V neděli po snídani děti lyžovaly, 
uklízelo se a po obědě, který sestával 
z hovězí polévky a bramborové kaše s 
párky, se provedl konečný úklid, vypnul se 
elektrický proud a vyrazili jsme k hotelu 

Praha, kde na nás čekal autobus JZD Smržov 
s řidičem Rosťou Pařízkem, aby nás odvezl 
domů. Akce se všem zúčastněným líbila!

Jarní mistrovské zápasy mužů: s 
Lovčicemi 1:1 (Bubela), v Dohalicích 2:2 
(Bubela, Kvíčera), remíza 0:0 se Lhotou 
pod Libčany, prohra v Novém Bydžově 
2:1 (Bubela), vítězství nad Kratonohy 2:1 
(Forst, Budinský), vítězství nad silným 
týmem ze Stěžer 5:3 (1:2), když naše góly 
stříleli Mates 2, Saučuk, Hrubý, Budinský. 
Soupeř i přes porážku postoupil do OP, naši 
skončili na čtvrtém místě. Výsledky žáků 
v OP: senzační vítězství nad vedoucím 
týmem v Předměřicích 1:0 (Kovačevitý), 
remíza s Kobylicemi 2:2 (L. Jedinák), 
prohra ve Smiřicích 0:2, remíza v Hoříněvsi 
1:1, vítězství v Chlumci n. C. 2:1, nad 
Stěžerami 2:1 a nad Třebší 2:1. Umístění 
nezaznamenáno.

Zpráva ze současnosti: 9. prosince 2019 
se konal v Hradci Králové turnaj v sálové 
kopané. Slávii reprezentovali tito borci: 
David Voltr, Daniel Zumr, Petr Ličman, 
Kamil Králik, David Volter, Petr Hejzlar, 
Václav Plíva a Michal Šmied.

Výsledky Slávie: s AC Aero B 1:0 
(Volter), s Blasters 4:1 (Volter 2, Králik, 
Šmied), s Meteorem 6:0 (Šmied 2, Králik 
2, Hejzlar 2), s AC Aero A 5:1 (Hejzlar 2, 
Králik, Šmied, Zumr). Slávie turnaj vyhrála 
a získala pěkný pohár.

Od letošního roku startují někteří 
naši borci pod hlavičkou Slávie Libřice 
v sálovém turnaji v Jaroměři. Startovné 
uhradil podnikatel Jan Špatenka.

pokračování příště
Josef Jedinák, kronikář Slávie Libřice
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Jarní bazárek

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

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

www.kmdvorecek.webnode.cz

26. – 27. 3. 2020
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 26.3. 15–19 hod.
Prodej: pátek   27.3. 15–19 hod.
Finanční vyrovnání a výdej neprodaných věcí: 
pondělí 30.3. 16–18 hod. nebo dle dohody

Příjďte na 
DĚTSKÝ ZVÍŘÁTKOVÝ KARNEVAL

V  neděli 15. března 2020 
od 15 hodin

do černilovské Sokolovny

Soutěže – občerstvení – překvapení

Rodinné vstupné : 50 Kč
Jednotlivé vstupné : 30 Kč

Kostýmy vítány
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Proč chceme v Hubilese otevřít lesní mateřskou 
školku? 

Minulý rok v Jaroměři skončila Skřítkova lesní školka. Větrem se 
k nám doneslo, jestli bychom spolek nechtěly převzít a pokračovat 
v jeho činnosti. Vzhledem k tomu, že jsme dvě matky na mateřské 
dovolené plné nadšení, odhodlání a předchozích zkušeností v 
tomto oboru, řekly jsme si "Pojďme do toho"! Na vesnici nám chybí 
dávno zapomenuté tradice, které chceme znovu s dětmi prožívat, 
oslavovat je a poukazovat na jejich důležitost. Chceme propojit 
okolní vesnice a města. Zapojit je do našich aktivit. Vybudovat 
prostor, kde se lidé budou navzájem učit a inspirovat se svou 
tvorbou, znalostmi a zkušenostmi. Chceme vytvořit bezpečné a 
smysluplně uspořádané zázemí, kde se budou děti cítit jako doma. 
Takové místo nám tu chybí.

Děti zde naleznou:
• respektující přístup a podporu ve schopnostech jedince 
• maximalní podporu v seberozvoji
• zdravé prostředí
• zdravé jídlo
• cit k přírodě
• rozvoj empatie 
• spoustu radosti a legrace  
• soběstačnost
• zodpovědnost k sobě samému
• zodpovědnost k Matce Zemi 

Co je náš cíl?
Rády bychom vybraly co nejvíce finančních prostředků 

na uskutečnění našich snů. Tím hlavním je, zakoupit dětem 
maringotku, nebo nechat postavit zahradní domek, který bude 
sloužit k celoročnímu obývání. Uvnitř dětem vybudujeme místo 
na polední odpočinek v podobě dřevěného patra na spaní. 
Nainstalujeme zde vestavěné stolky a lavice s úložným prostorem, 
které budou vyrobeny na míru, abychom měli v prostoru co nejvíce 
místa. Zakoupíme kamna, která budou vhodná na rychlé vytopení 
celého prostoru, zejména pro zimní období. V zázemí bude 
kuchyňský koutek pro uskladnění nádobí. Nebude chybět malá 
šatna s lavicemi a s věšáčky na náhradní oblečení a přezůvky. Na 
stěny bychom chtěly nechat vyrobit dřevěné police, které pojmou 

Skřítkova lesní škola bude od září v Hubílese

řadu knih, her a vyúkových prvků do školky. Celé zázemí 
bude nezbytně nutné pokrýt tepelnou izolací. Dalším 
velkým snem je zastřešená terasa přilehlá k zázemí, 
oplocení celého pozemku a venkovní prvky pro děti 
(hmyzí domek, blátivá kuchyňka, informační nástěnky 
pro rodiče, klády na lezení apod..). Chceme dát dětem 
možnost prožití každého dne naplno. Vytvořit jim 
nezapomenutelné dětství plné zážitků ze školky, která 
se neděje za okny budovy. 

Kdo jsme?
Nikola se bude do Hubílesa brzy stěhovat a ráda 

by zde uplatnila své zkušenosti z předchozích lesních 
školek, kde působila jako aktivní průvodce. U dvou 
školek stála od samého zrodu. Zkušenosti má také ve 
vedení lesních družin, táborů, škol v přírodě a hlídání 
dětí. Přednost dává přirozenosti, kreativitě a radosti 
ze života. Všechna roční období a jejich cykly prožívá 
nejraději s dětmi v přírodě. 

Šárka v Hubílese prožila s kamarády krásné dětství 
v přírodě mezi zvířaty. Již od útlého věku jezdí na koni a 
věnuje se jezdectví, tréninku jezdců a chovatelství. Myslí 
si, že kontakt zvířete s člověkem dnešním dětem chybí, 
a proto by jim ho chtěla dopřát v naší lesní školce, kde 
se děti budou moci setkat s různými druhy zvířat, jako 
jsou například miniprasátka, slepice, králíčci, bělobřichý 
ježci, želva, africký šneci, agama, had a koníci. Chceme 
vybudovat školku, kde budou děti šťastné, samy sebou, 
budou námi přijímány a plně respektovány.

Proč to děláme?
Protože díky Vaší pomoci může vzniknout nové 

místo, kde budoucí generace najde smysl a cit pro to, 
jak se zodpovědně chovat k Matce Zemi. A to je v dnešní 
době snad nejdůležitější.
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kARneVAL V LiBřicícH
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DůVtiP LiBRAntice

MAŠkARní PLeS LiBRAntice SiLVeStROVSké utkání V ÚJeZDě



tříkRáLOVá SBíRkA V ÚJeZDě tři kRáLOVé V LiBřicícH

tři kRáLOVé V LiBRAnticícH

tři kRáLOVé V LeJŠOVce

tříkRáLOVá SBíRkA V HuBíLeSe tříkRáLOVá SBíRkA Ve VÝRAVě


