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KROUŽEK RUČNÍCH PRACÍ V LIBNÍKOVICÍCH

ŠKOLKA V KNIHOVNĚBYL JEDNOU JEDEN DRAK

PYŽAMOVÝ DEN NA ZŠ ČERNILOV



 
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

Už se zase zelená – a nejen tráva 
nebo větve stromů, ale i Zpravodaj, 
který právě držíte v rukou. V dubnu 
má tradičně zelenou barvu. I když 
tentokrát se jeho vydání kvůli 
velikonočním svátkům o pár dní 
pozdrželo, ke většině čtenářů to 
Zpravodaj v dubnu ještě stihl. Jaro 
patří každoročně k nejnabitějším 
obdobím, co do počtu akcí v našem 
mikroregionu. Aktuální vydání 
proto překypuje pozvánkami. Oproti 
tomu předjaří, které máme právě 
za sebou, příliš událostí nepřineslo. 
Alespoň se to může zdát ze stránek 
Zpravodaje, na nichž rubrika Událo 
se... zaujímá „jen“ čtyři strany. Ale 
třeba se jen někteří autoři zapomněli 
a o některých již proběhlých akcích si 
ještě přečteme.

Skládání Zpravodaje připomíná 
tak trochu puzzle. Jednotlivé texty s 
velmi odlišnou délkou do sebe musí 
zapadnout na stránku - přesněji na 
čtyři strany, což je jeden tiskový arch. 
Když něco přebývá nebo chybí, musí 
se prázdné místo doplnit nebo naopak 
uspořit prostor tak, aby se Zpravodaj 
vešel na menší počet archů. To se stalo 
i v tomto čísle, a proto je zde na místě 

omluvit se libřickým fotbalistům, 
že další pokračování textu Z historie 
SK Slávie Libřice najdou až v příštím 
čísle. Na omezeném prostoru jsme 
tentokrát dali prostor hradeckému 
Českému rozhlasu, který představuje 
nový kabát svého pořadu Habaděj. 
Mimochodem právě rozhlasový 
článek se do vydání nevešel v 
minulém čísle. Teď si jistě říkáte, proč 
článek z rozhlasu? Odpověď je snadná 
- s rozhlasem máme nastavenou 
spolupráci, kdy my zařazujeme do 
Zpravodaje jejich články a oni na 
oplátku vysílají pozvánky na akce v 
našem mikroregionu.

Závěrem mi dovolte už jen krátkou 
zmínku k titulní straně. Jelikož se 
tentokrát žádná ze zaslaných fotografií 
nehodila na titulku, chtěli jsme stejně 
jako vloni otisknout na titulní straně 
snímek ze školní fotografické či 
malířské soutěže. Bohužel ani mezi 
nimi žádný technicky nevyhovoval. 
Proto jsme zvolili neutrální přírodní 
motiv z vlastního archivu. Rada pro 
účastníky fotosoutěží proto zní: foťte 
alespoň v kvalitě 5 megapixelů a 
pořizujte i variantu snímku na výšku.

Tomáš Hejtmánek

EDITORIAL

Redakční rada:

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

Redakční rada neodpovídá za stylizaci 
příspěvků a případné tiskové chyby.

 Uzávěrka příštího čísla: 10. 6. 2017.

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

Příspěvky odevzdávejte a inzerci  
objednávejte na OÚ v Černilově  

nebo na e-mailu:  
zpravodaj@cernilov.eu

Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
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TIRÁŽ

Archiv Zpravodaje Černilovsko

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

ŠKOLKA V KNIHOVNĚ



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,
zasedání OZ 10.4. 

2017 mělo za úkol 
především schválit 
hospodaření roku 2016.  

Protože audit proběhl bez výhrad  
k celoročnímu hospodaření, zastupitelé 
Závěrečný účet Obce Černilov za 
rok 2016  (příjmy 41,385 mil. Kč  
výdaje 34,723 mil. Kč) schválili. 
Všechny dokumenty, vztahující se  
k hospodaření roku 2016, najdete na  
webu obce v sekci Rozpočty. Hospodaření 
skončilo přebytkem 6,662 mil. Kč,  
i když plánován byl naopak schodek 
8 mil. Kč. Důvody jsou dva. Jednak 
při schvalování plánu ještě nemůžeme 
počítat s přislíbenými dotacemi (v té 
době ještě nejsou vydána příslušná 
rozhodnutí) a také jsme v loňském roce 
odložili dvě akce, abychom nepřišli  
o šanci na získání dotací v letošním roce. 
Jednalo se o dopravní opatření při silnici 

II/308 a opravy komunikací penetrační 
metodou.  

Z větších akcí roku 2016 uvádím: 
rekonstrukce chodníků od ZŠ k prodejně 
Vari–Honda za 2,928 mil. Kč, regenerace 
rybníku Dolejšák za 1,138 mil. Kč,  
z toho dotací Královéhradeckého 
kraje kryto 0,4 mil. Kč, dětské hřiště  
v Bukovině za 264 tis. Kč, workoutové 
hřiště ve sportovním areálu za  
150 tis. Kč, hřiště na pétanque 97 tis. 
Kč, betonový plot u bříláku za 193 tis. 
Kč, mulčovač za 88 tis. Kč a největší 
investicí byl nákup nové cisternové 
automobilové stříkačky Tatra za 6,028 
mil. Kč. Také na toto auto byly získány 
dvě dotace, 2,5 mil. Kč od Ministerstva 
vnitra a 1 mil. Kč od Královéhradeckého  
kraje. 

Materiál „Informace o hospodaření 
obce Černilov za rok 2016“ je  
k prohlédnutí na internetových stránkách 
v sekci rozpočet.

OÚ Černilov

Zprávy z radnic4

Výročí v Černilově
V únoru a březnu oslavili 
svá výročí
Josef Šrámek, Zdenka Šípková, Josef 
Pavlík, Růžena Havelková, Jiřina 
Ježková, Josef Vachek, Věra Kotková 
a Josef Dušek

Troufám si říci, že nejdůležitějším 
bodem jednání byla úprava rozpočtu 
letošního roku, která umožní koupi 
potřebných pozemků, aby se mohla již 
dlouho zamýšlená stavba nové školní 
tělocvičny uskutečnit na optimálním 
místě. S paní Dohodilovou jsme na 
podmínkách smlouvy dohodnuti a 
v současné době probíhají práce na 
studii a přípravě kupní smlouvy. Již 
máme k dispozici geometrický plán 
a byl proveden geologický průzkum. 
Předkládám pohled z rozpracované 
studie, který by se již neměl  
moc měnit.

Ing. Stanislav Javůrek, starosta

OBEC DIVEC

Ze zasedání ZO 1. 3. 2017

Zastupitelstvo projed- 
nalo a schválilo přílohu 
1/2017 k vyhlášce 2/2008 
o ochraně nočního klidu 
- prodloužení nočního 
klidu na den 29.7.2017 

z důvodu možného prodloužení oslav 
finále tenisového turnaje Divec Open do 
30.7.2017 01:00 hodin.

ZO schválilo záměr p.Vacka provést 
průzkumný vrt pro zjištění stavu 
podzemních vod na p.č. 54/2 v prostoru 
u západního plotu zmíněného pozemku a 
styku s p.č.54/1.

Byla projednána a schválena oprava 

hasičské stříkačky PS-12 ve vlastnictví 
obce. Starosta informoval o několika 
schůzkách s firmami Stavoka a Tangua 
a komplikacemi, které se v rámci 
přípravných řízení vyskytují.

Ze zasedání ZO 5. 4. 2017

Zastupitelstvo projednalo a schválilo 
nabídku na rekonstrukci plůtku kolem 
křížku na návsi ve stávajícím vzhledu se 
zinkovou úpravou a v černé barvě (ze tří 
předložených nabídek).

ZO schválilo postupné doplnění a 
opravu obrubníků podél levé krajnice 
páteřní komunikace směrem do obce jako 

 

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 středa v měsíci 17:00-18:00

OÚ Divec

poslední krok v realizaci zpracovaného 
projektu dopravního režimu obce.

Starosta informoval o průběhu 
jednání ve věci ČOV Divec.
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OBEC LEJŠOVKA

Ze zasedání ZO 6. 3. 2017

Starosta informoval občany o ukon-
čení prodeje pozemku p.č. 148/22 
odděleného od p.č. 148/11, kde byly 
splněny všechny podmínky prodeje 
požadované zastupitelstvem. Obec 
připravila ve spolupráci s advokátkou paní 
Ing. Kláskovou kupní smlouvu, starosta 
občany ve stručnosti informoval o obsahu 
smlouvy. Vyhotovení smlouvy a vklad na 
katastr nemovitostí hradí kupující. 

Starosta následně nechal hlasovat pro 
uzavření smlouvy (schváleno).

Vzhledem k pokračujícím přípravám 
na výstavbu komunikace pod bytovkou, 
informoval starosta přítomné spoluobčany 
a zastupitele o nutnosti pokácení několika 
stromů, které by bránily výstavbě. Jedná 
se přibližně o 16 stromů, převážně náletů 
na okraji pozemku, které by dle projektové 
dokumentace zasahovaly do tělesa silnice. 
Na pokácení stromů byla vznesena 
poptávka na osobu Martin Hebelka, který 
se kácením stromů profesionálně zabývá a 

 

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

úřední hodiny

ST 19:00-20:00

OÚ Lejšovka

obec s ním v minulosti již spolupracovala. 
Martin Hebelka vyhotovil nabídku na 
kácení a rozřezání stromů za 10.400 Kč. 
Předpokládaná výtěžnost z prodeje dřevní 
hmoty činí cca 15.300 Kč. Minimální 
zisk pro obec je 4.900 Kč. Starosta 
navrhl uzavřít dohodu o provedení práce  
s Martinem Hebelkou na pokácení stromů 
za výše uvedených podmínek (schváleno).

Starosta obce zastupitele informoval, 
že jako každý rok bude proveden nákup 
sypané antuky na místní tenisové kurty, 
kdy se bude jednat o cca 10 tun antuky. 
Dále bude rovněž proveden nákup vápna 
k úpravě hřiště proti mechu (schváleno).

Starosta informoval spoluobčany  
o kladném stanovisku od firmy Matex, 
která se týkala stížnosti paní Součkové 
na znečištěnou fasádu na jejich domě. 
Ke znečištění došlo během výstavby 
komunikace na kopci.

Paní Součková si dále stěžovala 
na znečištění silnice od pana Košťála 
související s výstavbou jeho rodinného 

domu. Ke znečištění od bahna došlo, již 
opakovaně.

Paní Buštová uvedla, že každoroční 
zábava u kurtů, která se konala poslední 
sobotu v srpnu na posvícení, bude letos 
přesunuta na poslední prázdninovou 
sobotu 2. září a bude spojena s dětským 
dnem. Dále uvedla, že je potřeba na tuto 
akci sehnat někoho, kdo by provozoval 
na tyto akce občerstvení. Vznesla dotaz, 
zda by si zajištění občerstvení a obsluhy 
na tyto akce nevzala pod svojí záštitu 
obec.

Michal Reich

OBEC LIBNÍKOVICE
Na veřejném zasedání 

zastupitelstva, které se konalo 
27. 1. 2017, zastupitelstvo 
schválilo:
- na řádnou Valnou hromadu 

VAK HK, která se bude konat 7. 6. 
2017, deleguje Ing. M. Čistého nebo H. 
Klosovou, 

-  nabídku od Ing. Zd. Stránského 
na dokoupení modulu bankovní 
služby, přechod stávajících modulů a 
zasíťování, přechod na ERMS v ceně 
14.823 Kč + DPH,

-  nabídku od firmy CS Praha na 
zakoupení počítače DELL Vostro 3650 
MT z důvodu společného přístupu do 
sítě, cena včetně DPH činí 21.850 Kč,

-  příspěvek pro Hospic A. České  
v Červeném Kostelci 5.000 Kč,

-  příspěvek pro Agenturu domácí péče Z. 
Luňákové v Českém Meziříčí 3.000 Kč,

-  rozpočet na rok 2017 ve výši 2,096.060 
Kč, rozpočtové příjmy a výdaje jsou 
vyrovnané,

-  střednědobý výhled na roky 2018 a 
2019,

-  prodej palivového dřeva vcelku za 
nejvyšší nabídku,

-  zvýšení hodinové sazby na 100 Kč na 
dohodu za práci pro obec,

-  navýšení ceny za pokládku dlažby  
v hasičské zbrojnici o 7.712 Kč

 

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
-  cenová nabídka na zpevnění plochy 

u obecního úřadu včetně pokládky 
zámkové dlažby 215.000 Kč,

-  nákup zrcadla do hasičské zbrojnice  
ve výši 2.300 Kč.

Poslední týden v únoru začaly menší 
stavební úpravy na požární zbrojnici, 
abychom vytvořili pěkný prostor pro návrat 
naší opravené hasičské stříkačky. Během 
března proběhly i úpravy okolí obecního 
úřadu a obecní studny včetně pokládky 
zámkové dlažby. 

V březnu se opět děti začaly scházet 
v prostorách knihovny, aby se mohly po 
zimní pauze opět věnovat ručním pracím 
pod vedením Zdeňky Hatinové.

Helena Klosová

Výročí  
v Libníkovicích

V květnu slaví svá výročí 
Zdeňka Bílková a Václav Chudý



OBEC LIBRANTICE

Z 14. zasedání zastupitelstva  
2. 3. 2017

• V. Koutník poznamenal, že si není 
vědom, že by se schvalovalo umístění 
ČOV u čp. 139, jak je psáno v zápisu ze 
13. zasedání.

• ZO projednalo a schválilo návrh 
rozpočtu na rok 2017: příjmy ve výši 
6 316 000 Kč, výdaje 5 472 000 Kč. 
Rozpočet je schválen jako nevyrovnaný, 
výdaje tvoří splátka úvěru ve výši 844 
tis. Kč.  Za závazné ukazatele stanovuje 
zastupitelstvo paragrafy. Schválený 
rozpočet je vyvěšen na úřední desce. 

• Nejnutnější akcí bude oprava mostku  
u Koutníkových a Kotlantových, které 
jsou v havarijním stavu a dřevěný mostek 
u Vašatů. Budeme také pokračovat  
v rekonstrukci Librantického potoka a je 
rozjednaná dotace na odbahnění rybníka 
Frešle, protože u rybníka Rohlíčky nejsou 
vyřešeny pozemky a nelze zde o dotaci 
na odbahnění žádat. Žádná další velká 
investice na letošní rok není plánovaná. 
V. Koutník poznamenal, že zajištění 
dobré průtočnosti potoka by mělo být 
protipovodňovým opatřením č. 1 i ve 
vztahu k žádostem o dotace na tyto věci. 

• ZO projednalo žádost manželů 
Součkových o odkoupení části pozemku 
p.č. 54/14 o výměře 0,3m2. Zastupitelé 
odsouhlasili prodej části pozemku za 
100,-- Kč/m2. Jedná se o zastavěnou část  

tohoto pozemku. 
• ZO projednalo darovací smlouvu pro ZŠ 

Librantice od firmy Doktor Důlek s.r.o. 
na dar ve výši 30 000 Kč.

• Zastupitelstvo obce Librantice,  
v souladu s § 44,  zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen stavební zákon), schvaluje 
pořízení změny č. 3 územního plánu 
obce ÚPO Librantice (dále jen Z3 ÚPO 
Librantice) z jiného podnětu a zároveň 
určuje starostku Alenu Hladíkovou pro 
spolupráci s pořizovatelem dle § 47 a 
dalších stavebního zákona.

• Zastupitelstvo obce Librantice, v souladu 
s ustanovením § 6 odst. 1c) stavebního 
zákona, schvaluje podat žádost o pořízení 
Změny č. 3 ÚPO Librantice na Magistrát 
města Hradec Králové, odbor hlavního 
architekta, úřad územního plánování.
• Návrh p. Adama Vaškovského na 

zadání změny územního plánu – 
sportovní vodní plocha. Jedná se 
o pozemek p.č. 1649 v k. ú. obce 
Librantice – orná půda. 

• Návrh paní Jany Holmanové a  
p. Dubna o změnu využití pozemků  
u čp. 61.

• ZO projednalo smlouvu o bezúplatném 
převodu pozemků 366/7, 366/9 a 366/10. 
Jedná se o pozemky – trvalý travní porost 
ve vlastnictví Státního pozemkového 

 

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

úřední hodiny

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

OÚ Librantice

Výročí  
v Libranticích

V dubnu, květnu a červnu 
svá výročí slaví

Lukášek Jaroslav, Žabková Marie, Baše 
Vladimír, Kupka Zdeněk, Bortlíková 
Dobromila, Kotlantová Jana, Petrová 
Karla, Dostálová Anna, Šolc Jiří a 
Štandera Jiří 

Zprávy z radnic6

úřadu, které budou bezúplatně převedeny 
na obec Librantice. Jedná se o pozemky 
určené geometrickým plánem, které 
budou s převodem zapsány do KN 
(rozdělení pozemku 366/7). 

• Doplněný bod programu - Strategický 
plán rozvoje obce Librantice. Návrh 

NÁVRHY RODINNÝCH ZAHRAD, TERAS, BALKÓNŮ, VEŘEJNÉ ZELENĚ

atelier zahradní a krajinářské architektury

Ing. Pavlína Kerhartová
www.metaflora.cz

tel: +420 737 058 064
email: kerhartova@metaflora.cz

bezplatná úvodní schůzka

Soukromé senior centrum Nechanice s.r.o. shání pečovatelku. Zájemci hlaste se v kanceláři senior centra nebo 
posílejte životopis na email: info@senior-centrum.cz nebo volejte na telefonní číslo: 603 217 790.

INZERCE
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strategického plánu byl s připomínkami 
odeslán p. ing. Chládkovi, který je 
zapracuje. Následně ho ZO zkontroluje,  
případně upraví. 

• ZO projednalo situaci kolem 
Librantického potoka. Bude připraveno 
výběrové řízení na jeho další rekonstrukci. 
V rámci oprav je potřeba také vyčistit 
koryto na dolním konci mimo zastavěné 
území, které je ve vlastnictví Povodí 
Labe. Dno potoka v extravilánu by 
mělo být níže, než kamenná dlažba 
dna na hranici intravilánu, se spádem  
v celé délce až na hranici katastru obce. 
Starostka zahájí s Povodím Labe jednání. 

• ZO projednalo Smlouvu o zřízení 
věcného břemene s firmou ČEZ 
Distribuce, a. s. Jedná se o pozemky  
č. IV-12-2011993/VB/03.

• ZO projednalo a navrhlo jako delegáta 
na Valnou hromadu VaK a. s., která 
se bude konat 7. 6. 2017, starostku  
A. Hladíkovou.

• Starostka informovala o možnosti 
odsouhlasení Nařízení o podomním 
prodeji. Návrh nařízení bude zaslán 
ke kontrole na krajský úřad a poté 
bude předložen ZO k odsouhlasení.  
V sousedních obcích se již toto nařízení 
nebo vyhláška osvědčily. 

• Starostka seznámila členy ZO a přítomné 

s jednáním o pozemcích pod obchodem 
a kolem obchodu. Návrh je odkoupit 
pouze pozemek pod samoobsluhou 
st.č. 135 a o pozemek p.č. 885, který 
sousedí se st.p. 135  zažádat o bezúplatný 
převod. ZO schválilo zaslání žádosti na 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových.

• V. Koutník upozornil na to, že někde 
k bezúplatným převodům podobných 
pozemků pod stavbami dochází a my 
se se státem stále nemůžeme shodnout 
na řešení. Jedna věc je cena pozemku, 
na které se těžko shodneme, a druhá je 
způsob převodu ze STÁTU na OBEC. 
Pozemek byl kdysi majetkem obce, která 
na něm v akci „Z“ (brigádně občané 
Librantic) postavila samoobsluhu, kterou 
i s pozemkem převedla na spotřební 
družstvo Jednota. Jednota v rámci 
privatizace prodala obchod soukromé 
osobě (Mazura), která zkrachovala a obec 
obchod v dražbě MUSELA KOUPIT, aby 
zachovala pro občany  provoz prodeje 
potravin atd. (určitě ne za to samé, co 
ho převáděla na Jednotu!!!). Pozemek 
PŘIPADL státu. Z pozemku jsme  platíli 
do konce roku 2016  nemalý nájem, asi 
17 tis.Kč/rok, stát tedy již za pozemek 
zinkasoval 149 tis. Kč. V současné 
době nemáme prozatím novou nájemní 

smlouvu uzavřenou. Z těchto důvodů  
V. Koutník nesouhlasí s odkupem za cca 
200 tis. Kč (pozemek st.č. 135) a žádá 
paní starostku, aby se dále pokoušela 
o převod bezúplatný, nebo o odkup 
za symbolickou sumu. Domnívá se 
(Koutník), že ÚZSVM v Hradci Králové 
by v tomto případě mohl podpořit žádost 
obce o bezúplatný převod.

Diskuze:

• J. Sčebel – upozornil na zanesený náhon 
u čp. 103, který by bylo potřeba vyčistit 
včetně  usazovacích jímek. J. Volenec 
– osvětlil situaci kolem Librantického 
potoka. 

• P. Holanec - upozornil, že  na horním 
konci je slyšet pouze znělka a ne hlášení 
místního rozhlasu. - V současné době 
se ještě kontrolují ampliony a dojde  
k  úpravám tak, aby bylo hlášení, pokud 
je to možné, všude dobře slyšet. 

• P. Holanec – jaký je problém s pozemky 
na rybníku Rohlíčky. Jeden pozemek 
na dně rybníku není ve vlastnictví obce,  
s jeho majiteli jsme v jednání, ale situace 
je složitá. 

• J. Chudý – pronájem rybníků Frešle 
a Rohlíčky – rybníky se nyní nepro-
najímají, protože je chce obec odbahnit.  

Milada Bortlíková

INZERCE
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OBEC LIBŘICE

Výročí v Libřicích
Svá výročí slaví

Jaroslav Macháček a Jaroslav Jedlička

V únoru proběhly 
dva audity. Audit 
hospodaření obce za rok 
2016 skončil „bez ztráty 
kytičky“. Ve zprávě  
o výsledku přezkoumání 

hospodaření se uvádí závěr, že nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky, obec nemá 
žádné pohledávky nebo zastavený 
majetek. Další audit provedla firma 
EKO-KOM. Za obec jsme rovněž měli 
vše v pořádku. Zastupitelstvo schválilo  
i zprávu inventarizační komise o výsledku 
inventarizace za rok 2016. Obec podala 
žádost o dotaci na posouzení územního 
plánu z hlediska životního prostředí. Byl 
odsouhlasen záměr obce na odprodej 
pozemku mezi domy paní Formánkové a 
Jakuba Formánka s tím, že veškeré náklady 
hradí kupující. 

V březnu byla na Malé Straně 
provedena výměna dosluhujících světel 
za energeticky úsporná, tzv. ledková. Na 
místo zbourané čekárny se objednala nová, 
která by měla být postavená v květnu. Úřad 
práce nám na naši žádost poskytl dotaci na 
zaměstnávání jednoho pracovníka po dobu 
8 měsíců. V zastupitelstvu byla na základě 
poptávkového řízení na rekonstrukci 
střechy budovy pošty vybrána firma B+L 
střechy. Z důvodu opravy hlavní silnice 
dojde k realizaci  během měsíce srpna. 
Dále byl schválen Dodatek č. 1 ke Smlouvě  
o dílo na dodávku stavby silnice okolo 
okálů, a to z důvodu posunutí termínu 
dokončení stavby způsobené počasím 
i navýšením ceny vyvolané nutností 
vybudování přeložky veřejného osvětlení 
a navýšením ceny asfaltových směsí. 
Na opravě cesty se již pracuje a práce 
postupují v souladu s harmonogramem 
prací. Obec dala provést povinný posudek 
na vyhodnocení budov (pošty, obecního 
úřadu, bývalého obecního úřadu)  
z hlediska energetické náročnosti. Jednání 
o rekonstrukci rozhlasu proběhla s firmou 
Mopos Com. se závěrem, že obec vyčká 
na možnost nové technologie. Při kontrole 
akcií jsme zjistili, že ČSAD BUS Chrudim 
převedla akcie na společnost Nokomis 
SE, čímž došlo k jejich zneplatnění. Akcie 
prostě přestaly existovat, aniž by nám firma 
tuto skutečnost oznámila. Okamžitě jsme 
se proto obrátili s požadavkem na vyplacení 
protiplnění, což se podařilo dotáhnout 
do konce a na obecním účtu již máme 
převedeno 31.900 Kč. Pokud bychom 
svůj majetek nekontrolovali, tak bychom 
legálně o peníze za tyto akcie přišli!!!

Zastupitelstvo rovněž schválilo opravu 
silnice u požární zbrojnice. Obec dostala 

 

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
od občanů 2 žádosti o pokácení stromů. 
Jelikož se jedná i o stromy v lesíku před 
Tláskalovými, požádali jsme Agenturu 
ochrany přírody a krajiny ČR o posouzení 
stavu stromů a žádosti o kácení. Závazné 
stanovisko dostaneme začátkem prázdnin. 

Lipra Pork prostřednictvím hydrogeo-
logické firmy požádala o souhlasné 
stanovisko k projektované studni do 
hloubky 105 m v areálu Lipry. V žádosti 
nebyl doložen vliv odběru 50 000 m3 ročně 
na podzemní vodní zdroje, kterými jsou 
napájené studny v obci. Jelikož hladina 
podzemních vod v obci soustavně klesá 
a odběr Lipry je obrovský, zastupitelstvo 
jednohlasně zamítlo vydat souhlas. Další 
jednání ohledně povolení studny budou 
následovat, protože Lipra podala žádost na 
vodoprávní úřad.

V současné době prožíváme opravu 
cesty po obci. Problémy jsou od samého 
začátku prací na křižovatce. Hodně 
problémů způsobilo odklonění autobusů 
ze zastávky u kostela a stanovení náhradní 
před Boháčovými. Mnozí řidiči nebyli od 
dispečerů informováni, někteří zapomněli, 
jiným to bylo jedno a výsledkem bylo marné 
čekání cestujících na autobus, protože ten 
jel po původní trase. Za obecní úřad jsme 
okamžitě hlásili každé nedodržení na 
oddělení dopravy krajského úřadu, dokonce 
jsme hovořili i s některými dispečery, a 
přesto zase někteří jeli původní trasou. 
Krajský úřad už firmám začal dávat tučné 
pokuty, ale co to bylo platné těm cestujícím, 
kteří se včas nedostali do práce… Hodně 
nás to mrzelo, ale v silách obecního úřadu 
nebylo zjednat nápravu. Od 10. dubna je 
zastávka u Boháčových zrušená a nově je 
před Pánikovými. Obecní úřad raději sám 
dá na všechny zastávky jízdní řády. Další 
informace jsou na nástěnce před prodejnou 
a na webových stránkách obce (www.
obeclibrice.cz). Vše je komplikované 
skutečností, že v Libřicích jsou zastávky 
3 (u Pánikových, Výravská, Lejšovská), 
takže je nutné dávat pozor, odkud autobus 
odjíždí. Pozor dávejte i v Hradci Králové – 
odjezdy jsou z F1 a z J1. Kdo bude cestovat 
do Prahy, tak bude muset jet do HK nebo 
do Jaroměře, přes kterou budou po dobu 
uzavírky „pražáci“ jezdit. Problematické 
bylo i nedodržování dopravních předpisů 
ze strany neukázněných řidičů, kteří se 
vyhýbali semaforům na křižovatce cestou 
přes Malou Stranu. Co někteří „mistři 
volantů“ dokázali dělat za divy, hlava 
nepobrala. Bylo jim jedno, že jsou v obci, 
kde chodí lidé a malé děti, a přesto si hráli 
na jezdce formule 1. Ke zklidnění situace 
přispěla Policie ČR, jejíž hlídky namátkově 

střežily denní i noční provoz. Už jen 
informace mezi řidiči, že „hlídají“, měla 
příznivý dopad.

Od 10. dubna je uzavřená silnice po obci 
od křižovatky až k tabuli okres Rychnov nad 
Kněžnou (směr Králova Lhota) a z Libřic 
do Černilova. Uzavírka je povolená do 9. 
června, ale „ je ve hvězdách“, zda bude 
termín dodržen. Raději se připravme na 
horší variantu – dokončení o prázdninách. 
Stavbu nezařizuje a neplatí obec, ale vše 
je v režii krajského úřadu. Obecní úřad 
se dohodl s firmou Swietelsky, že firma 
osloví obyvatele domů podél silnice  
s informacemi, co se bude dělat a jaká 
omezení z toho vyplynou a po jakou dobu. 
Dále jsme domluveni, že se budou snažit 
o co nejmenší omezení obyvatel. Pokud 
budete mít jakýkoliv podnět nebo budete 
potřebovat s něčím pomoci, obraťte se na 
pana Zilvara nebo na č. tel 723 245 831.

Pokud by nastala nějaká zásadní změna, 
budou občané informováni rozhlasem, 
přes webové stránky, případně letáčkem 
ve schránce. Přejme si, aby firma dodržela 
termín dokončení a život v obci se vrátil do 
normálu. Eva Hynková

INZERCE
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OBEC SKALICE
Jako každým 

rokem, tak i letos 
obec zasílá žádost na 
Úřad práce v HK o tři 
pracovníky v rámci 
veřejně prospěšných 
prací na údržbu 
veřejného prostranství  

s nástupem od 1.5.2017. Uvidíme, jak 
bude naše žádost vyřízena. 

Firma Marius Pedersen a.s. nám zaslala 
rozpis termínu svozu nebezpečného a 
objemného odpadu na den 24.6.2017. Na 
přesné časy mobilního svozu se můžete 
podívat na internetové stránce obce. 
Občané mohou do kontejnerů na objemný 
odpad odložit věci typu: staré koberce, 
gauče, nábytek, křesla, textil, staré lyže, 

boty atd. V žádném případě sem nepatří 
stavební odpad! Do Číbuze na parkovišti a 
Skalice u Holečků byly navíc pořízeny dva 
kontejnery na plastový odpad. Doufám, 
že se tím zlepší okolí kolem kontejnerů 
a nebude tento druh odpadu skladován 
kolem nich.  

Na den 29.4.2017 je naplánován  
v hasičské zbrojnici ve Skaličce Maškarní 
karneval pro děti a hned druhý den 
30.4.2017 tradiční pálení čarodějnic na 
kopci ve Skaličce. Po celou dobu akcí bude 
zajištěno občerstvení. Časové rozvržení 
bude upřesněno před akcí vyhlášením  
v místním rozhlasu.

Tradiční „Skalické pivní slavnosti“ 
se budou konat dne 27.5.2017 na hřišti 
ve Skalici. Všichni občané jsou srdečně 
zváni na tuto akci. Na programu budou 
soutěže typu: pití piva na čas, hod sudem, 
nejrychlejší hostinský. V průběhu oslav 
vám zpříjemní ochutnávku piva jak 
reprodukovaná, tak živá hudba. 

Závěrem znovu připomínám občanům, 
aby odkládali do kontejnerů na bioodpad 
to, co patří do těchto kontejnerů. Na 
konstrukci kontejnerů je vše vysvětleno. 
Jednoduše řečeno: odkládejte do 
kontejnerů jen to, co byste odložili na 
své zahradě do kompostu! Nemusíte 
tak pálit odpad na svých zahradách a 

 

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

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

OÚ Skalice

Výročí ve Skalici
V dubnu, květnu a 
červnuslaví svá životní  
jubilea tito spoluobčané
Zdeňka Hamanová, Ivana Matěnová, 
Libuše Vondráčková, Věra Matušková, 
Marie Kociánová, František Šrámek, 
Iva Havlasová, Zdenka Gnolová a 
Margita Holubcová

obtěžovat hustým štiplavým dýmem své 
sousedy. Větve, dřevo je možné odvést 
na čarodějnice ve Skaličce. Pařezy si 
musí likvidovat každý sám. Kontejnery 
slouží občanům – ne firmám! Ty si musí 
zabezpečit likvidaci odpadu na své 
náklady.    Milan Karpíšek, starosta 

OBEC SMRŽOV
Pro letošní rok je úklid veřejného 

prostranství zajištěn čtyřmi obecními 
zaměstnanci, kdy ke dvěma již 
osvědčeným pracovníkům panu Josefu 
Kvíčerovi a panu Petru Helešicovi 
přibyli dva noví, a to pan David Kopka 
a pan Štefan Čech. Případné podněty 
a připomínky k úklidu veřejného 
prostranství je možo předat obecnímu 
úřadu osobně či  e-mailem. V Hubílese 
i nadále bude úklid zajišťován 
prostřednictvím SDH. Pro jejich činnost 
byla zakoupena v souladu se schváleným 
rozpočtem motorová pila zn. STIHL. 

 

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

úřední hodiny

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

OÚ Smržov

Výročí ve Smržově
svá výročí slaví

Jaromír Šubrt, Marie Řeháková, Jana 
Svatoňová, Vlastimil Vinický, Jaroslav 
Hájek, Marie Vaňková, Jan Cejnar 
(všichni Smržov), Jaromíra Hryzlíková, 
Václav Čáslava, Václav Svíčka a 
Zdeněk Sedláček (všichni Hubíles)
Zemřel

Ladislav Pazderka (Smržov)

Dne 1.4.2017 proběhla úprava 
sportovního hřiště ve Smržově pro 
nadcházející sportovní sezónu.  

Nádále je pokračováno v zajištění  
nového vybavení do restaurace   
ve Smržově. Je plánováno zakoupení 
dalších nových stolů a židlí.

Po náročné zimě byla provedena 
oprava komunikací v obci firmou Zoubek 
s.r.o. K dnešnímu dni není rozhodnuto 
o dotaci na čistírnu odpadních vod a 
kanalizaci. 

Žádáme občany, kteří dosud nemají 
uhrazen poplatek ze psů pro rok 2017, 
aby tak učinili v úředních hodinách. 
Poplatek zůstává stejný tj. 50 Kč za 
každého psa staršího 3 měsíců. 

 Obecní knihovna

Znovu upozorňujeme občany na 
možnost zapůjčení knih z obecní knihovny, 
která je otevřena na obecním úřadě každé 
pondělí od 18.00 do 19.00 hodin. V případě 
zájmu je možno dohodnout i donášku knih 
domů.  Ing. Jan Machát, starosta

VÝKUP NEMOVITOSTÍ

Vykoupíme jakoukoliv 
nemovitost v ČR, 
peníze do 24h na 
ruku.

      777 828 889 

INZERCE



Zprávy z radnic10

OBEC VÝRAVA
Tak už tu máme 

konečně jaro. První 
dubnový víkend bylo 
opravdu nádherné 
počasí, a tak většina 
z nás vyrazila na 
zahrádky anebo 

zahájila úklid „všeho možného“.  
I když neoficiálně, ale zapojili jsme 
se tak do kampaně „Ukliďme svět, 
ukliďme Česko!“. Tato akce vznikla 
letos spojením mezinárodní kampaně 
„Ukliďme svět!“, organizované v ČR 
Českým svazem ochránců přírody již 
od roku 1998, a projektu „Ukliďme 
Česko“, který před třemi lety začal 
organizovat spolek Ekosmák. Cílem 
kampaně je čištění životního prostředí 
a šíření osvěty zodpovědného vztahu 
k přírodě. „Ukliďme svět, ukliďme 
Česko!“ motivuje a zapojuje každý 
rok na tisíce dobrovolníků do úklidů 
veřejných prostranství a přírody v celé 
ČR. Byť letošní ročník této kampaně 
byl oficiálně zahájen v sobotu 8. 
dubna 2017, tak naši dobrovolníci 
z řad místních občanů, ale žádné 
oficiální akce k tomu, aby začali 
konat, nepotřebují. Sešli se totiž už  
v sobotu 1. dubna 2017, a že to nebyl 
žádný apríl, tak o tom se dočtete dále 
v části „co se událo…“. 

A když už máme na programu 
ten úklid, tak musíme připomenout, 
že dle obecně závazné vyhlášky  
č. 2/2016 o poplatku za komunální 
odpad, byl každý plátce poplatku, 
kterým je vlastník nemovitosti v k. ú. 
obce Výrava, povinen do 28. 2. 2017 
uhradit poplatek za komunální odpad. 
Bohužel, ještě je pár takových, kteří 
tak dosud neučinili. Tak, prosím, 
svoje opomenutí co nejdříve napravte. 

Dále připomínám, že od 1. dubna 

 

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

úřední hodiny

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

OÚ Výrava
je opět zpřístupněn kontejner na 
bioodpad v areálu ZD (u Macků), a to 
každou středu a sobotu v čase od 17.00 
do 18.30 hod.. Odvoz objemného 
odpadu již proběhl a v nejbližší době 
obec zajistí likvidaci nebezpečných 
odpadů (barvy, laky, lepidla, léky, 
oleje, akumulátory apod.) a dalších 
odpadů (pneumatiky, monočlánky, 
zářivky, ledničky, televizory, rádia, 
pračky, sporáky apod.). Sběr těchto 
odpadů proběhne formou mobilního 
svozu v sobotu dne 13. května 
2017 na stanovišti v prostoru před 
prodejnou Hruška. Tato informace 
bude oznámena ještě rozhlasem a 
zveřejněna na webových stránkách. 
Rovněž tak jako každoročně, tak i letos 
SDH Výrava zajistila sběr železného 
šrotu a papíru. Akce se konala v 
sobotu 22. dubna 2017 a byla předem 
oznámena rozhlasem a zveřejněna na 
webových stránkách obce.

Jistě jste si už stačili všimnout, 
dalších změn v naší obci.  Před kaplí 
byly pokáceny vzrostlé jehličnany. 
Také je již vyčištěna nádrž na horním 
konci obce. Tam „ruku k dílu“ přiložilo 
ZDV Výrava. Tak děkujeme. 

A na závěr tématu „odpad“ opět 
apelujeme na udržování pořádku 
na místech u kontejnerů a ukládání 
pouze těch věcí, které do příslušného 
kontejneru patří. Připomínáme, 
že kovový odpad, a zejména pak 
plechovky všeho druhu, patří do 
kontejneru pro tento odpad určený. 
Jsou to šedé kontejnery umístěné na 
zpevněné ploše u obecního úřadu.  
V současné době jsou zde umístěny již 
2 tyto kontejnery. Není tedy možné, 
aby se vedle kontejnerů na jiných 
místech nacházely igelitové tašky 
plné plechovek. 

Podrobnější 
informace 
z činnosti 
obce 
naleznete 
na www.
vyrava.cz

Výročí ve Výravě
Svá životní jubilea slaví

Anna Jeřábková, Marie Součková a 
Miroslav Bartoň

Ale abychom stále jen něco 
nepožadovali PO vás, máme také něco 
málo PRO vás. V červnu se uskuteční 
další ročník Výravského TERRA 
CUPu. Bližší informace najdete  
v pozvánce.

Stále máte také možnost přijít si 
každé pondělí a čtvrtek od 18.30 hod. 
na obecní úřad protáhnout své tělo 
na wellness pilátes pod vedením paní 
Kateřiny Šimkové. Cvičit chodí ženy 
několika generací, tak neváhejte a 
přijďte také.

A nyní také ještě něco málo  
„z radnice“

Na zasedání dne 22. 2. 2017 
zastupitelstvo obce schválilo to 
nejdůležitější pro fungování obce, a 
to rozpočet obce Výrava na rok 2017. 
Jde o rozpočet schodkový s příjmy ve 
výši 5 520 000 Kč a výdaji ve výši  
6 947 000 Kč. 

K financování schodku rozpočtu 
obce ve výši 1 427 000 Kč bude použit 
finanční přebytek z hospodaření obce 
v letech minulých. Současně byl 
schválen i rozpočtový výhled na roky 
2018  – 2021. 

 Jana Medková
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KNIHOVNA ČERNILOV
 

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

Výpůjční hodiny

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

Knihovna Černilov
Březen měsíc čtenářů 

První váženou návštěvu a akci, kterou 
bychom už mohli zahrnout do náruče 
akcí BMČ aneb Březena Měsíce Čtenářů, 
byla rozhodně návštěva Klubu maminek 
Dvoreček u nás v černilovské místní 
knihovně. V Černilově sice zrovna „zuřily“ 
jarní prázdniny, a tak jsme očekávali, že na 
smluvenou návštěvu k nám do knihovny 
dorazí jen pár maminek a dětí. Nicméně, 
takové davy už jsme tu opravdu dlouho 
neměli! Plná chodba kočárků vytvářela 
dojem, že se na poště pod námi rozdává asi 
něco zadarmo, ale ono ne - byli to knihchtiví 
návštěvníci knihovny! I pan starosta se 
přišel na vlastní oči přesvědčit, co se to  
o patro výš děje. Málem nebylo v dětském 
oddělení ani místo na stání. Četli jsme si 
(pro děti) pohádku Miloše Macourka a 
pro maminky fejetony Martina Moravce  
z knihy Enter, mami! Vyrobili jsme 
srdíčkové dekorace, protože bylo zrovna 14. 
2., tedy svátek svatého Valentýna, prohlídli 
spoustu knih a časopisů a knihovna získala 

nové zaregistrované čtenáře. Prostě príma 
den! 

Letos jsme se poprvé zkusili zapojit 
do projektu Promítej i Ty! Jde o veřejnou 
projekci dokumentárních filmů z festivalu 
Jeden svět. Filmy jsou zdarma k dispozici 
pro registrované uživatele. To znamená, že se 
za jejich shlédnutí nevybírá žádné 
vstupné, ale také se neplatí 
žádné poplatky za jejich 
promítnutí. Dlouho jsem 
nosila myšlenku „zkusme 
to taky“ v hlavě a trochu se 
obávala kritických hlasů, 
které poukazovaly na to, že 
„na to nikdo nepřijde“, „filmy 
jsou smutné, žádná zábava“ či 
„je to jen pro oko velmi náročného diváka“. 
Nabídka filmů je pestrá, nicméně je třeba 

podotknout, že filmy poskytnuté k veřejné 
projekci se dotýkají vážnějších témat, které 
hýbou společností. Setkáme se tu tedy  
s aktuálně diskutovanou problematikou, 
čímž jsou oblasti věnující se ekologii, 
společenským problémům, světové migraci, 
specifikům menšin, životnímu stylu apod.  
Z bohaté nabídky jsme vybrali film Švédská 
teorie lásky. V instrukcích pro pořadatele 
se píše, že promítač má vybrat spíše menší 
prostor k projekci – nicméně hned na poprvé 
dorazilo do Kulturního a spolkového domu 
v Černilově báječných třicet diváků, takže 
i když jsme měli k dispozici prostor větší, 
byl úplně tak akorát! Film někoho pobavil, 
někoho šokoval, někoho oslovil, určitě 
vzbudil emoce, o což v tomto projektu právě 
jde. Cílem je zhlédnout film a přemýšlet  
o tom, jaké poselství přináší a reflektovat svůj 
individuální život v celosvětovém kontextu. 
Film Švédská teorie lásky nastiňuje, jaký 
dopad na společnost má přílišné zaměření 
na individualitu člověka. Vytváří totiž 
společnost jedinců, kteří žijí izolovaně a 

částo se rodí, žijí i umírají téměř osamoceni. 
Děkujeme moc našemu hostu PhDr. Ireně 
Kuldové za odborné psychlologické 
zhodnocení filmu a komentování bohaté 
divácké diskuze. Ještě asi hodinu po 
shlédnutí filmu jsme bouřlivě diskutovali 
nad předestřenými tématy. Glosovali jsme 
vývoj role rodiny, jednotlivce, možné 

budoucí modifikace partnerského 
a rodinného soužití. Zase někdy 
budeme v promítání pokračovat a 
budeme se na vás těšit.

Nejmladší třídy ze školky 
se v březnu tematicky věnovaly 

pohádkám a tak to byl príma důvod 
se vypravit na návštěvu k nám do 

knihovny. Zavítaly k nám takto postupně 
třídy Kapiček a Sluníček. Cestou od školky 
děti provázela šipkovaná s úkoly, kterou 

jim připravil skřítek Bělovous. Děti měly 
ukázat, jak zlehka našlapují princezny, 
rozpočítávaly, která hlava draka u KSD 
je nejchytřejší, utíkaly před Ježibabou 
z Perníkové chaloupky a ukazovaly 
vodníkovi, jak se plave. V knihovně na ně 
čekal odměnou za splněné úkoly poklad a 
pohádka Překvapení skřítka Modrovouska 
a o Lízátcích pro obry z Hradce Králové  
(z nové knihy Markéty Vítkové). Také jsme 
si představili nejnovější knížky pro menší 
děti, vyrobili jsme jarní ptáčky, prozkoumali 
knižní regály, provedli zátěžovou zkoušku 
domečku v dětském oddělení, paní učitelky 
si pro děti vypůjčily knihy na čtení ve školce 
a pak už čekal oběd ve školce...A my moc 
děkujeme za milou návštěvu!

V březnu se letos vyhlašovala také 
celorepublikově Největší čtenářská 
babička. Kritériem pro výběr té nej-babičky 
byl počet výpůjček v knihovně v roce 
2016 podle čtenářského konta. Rozhodli 
jsme se vyhlásit NČB během BMČ  
v kategorii Periodika a v kategorii Knihy. 
První kategorii vyhrála paní Pěva Jaklová, 
která v roce 2016 přečetla neuvěřitelných 
581 titulů časopisů. V kategorii Knihy 
zvítězila paní Jitka Petrová, která si u nás 
v knihovně vypůjčila 409 knih. Slavnostní 
vyhlášení proběhlo během koncertu 
Irské balady v Kulturním a spolkovém 
domě v Černilově 19. 3. 2017. Protože 
se obě dámy nemohly tohoto koncertu 
zúčastnit, předaly jsme diplomy a kytičku 
paní Jaklové ve zdravotnickém zařízení  
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v Hradci Králové, kde se právě zotavovala 
po zimním úrazu a paní Petrové při její 
pravidelné návštěvě knihovny. Paní Petrová 
je velkou čtenářkou detektivek, a proto 
také dostala jeden autorský výtisk překladu 
anglické detektivky od Věry Kláskové při 
koncertě Irské balady. Moc oběma dámám 
gratulujeme.

Také jsme k 31. 3. 2017 ukončili sběr 
dat z průzkumu veřejného mínění – jak 
jste spokojeni s naší knihovnou. Dotazník 
bylo možno vyplnit buď interaktivně 
na internetu nebo v papírové podobě a 
vhodit do připravené krabice v přízemí 
Obecního úřadu v Černilově. S výsledky vás 
seznámíme v příštím Zpravodaji.

V oddělení pro dospělé u nás v knihovně 

můžete nově následovat na zemi nálepky 
Husovy stopy. Připomínají 12 hodnot, které 
byly pro Jana Husa důležité a stále by měly 
být důležité i pro nás - víra, pravda, čistota 
duše, svoboda, důstojnost, odvaha, úcta, 
pokora, odpuštění, radost, láska a věčnost. 
Více o projektu na www.husovystopy.cz

V březnu jsme zakončili sbírání perel  
v rámci celoroční soutěže Lovci perel. 
Od 1.4. 2016 do 31. 3. 2017 se do soutěže 
přihlásilo v naší knihovně 23 dětí a 21 jich 
uspělo. Děti po celý rok četly a vyplňovaly 
úkolové listy k daným knihám. Celkem takto 
nalovily 177 perel. Největšími lovci se stali: 
na 3.místě Jana Rydlová ulovila 14 perel a 
4 body, na 2.místě Pája Turek se skvělým 
výsledkem ulovených 31 perel a 2 body, 

a už po několikáté vyhrála velká a pečlivá 
čtenářka Anička Turková s neuvěřitelným 
počtem 54 perel a 3 body! Všichni lovci 
byli za odměnu pozváni na letošní Noc  
s Andersenem na Obecní úřad v Černilově. 
Knihovnu samozřejmě všichni dobře 
známe a máme ji okoukanou, a tak jsme 
plnili úkoly, tentokrát se Čtyřlístkem, v pro 
nás nezvyklých částech budovy obecního 
úřadu – v zasedací místnosti, na zahradě, na 
schodech na půdu, za dveřmi do sklepa…a 
slavnostně si užili vyhlášení výsledků ve 
svatební síni. Tentokrát jsme zde zatím 
nepřespali, jako se to během NsA dělává 
po mnoha místech nejen naší republiky, ale 
uvidíme… třeba příště budeme mít všichni 
více odvahy. 

Nové i starší knihy a my se moc těšíme 
na vaši návštěvu. A přejeme vám krásné 
jaro. Jana Žárská

INZERCE

KADEŘNICTVÍ 
EDITA BUCHNEROVÁ – Librantice 213
• nabízí dámské, pánské, dětské kadeřnické služby 

pro všechny věkové kategorie, za příznivé ceny
• pracuji s kvalitní kosmetikou značky Wella
• káva, čaj, vlasové poradenství zdarma
• otevřeno pouze na objednání
• k maximální spokojenosti klientů

Objednávky a informace na 776 205 503
Na vaši návštěvu se těší EDITA BUCHNEROVÁ

INZERCE
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Zápis do 1. třídy ZŠ Librantice
 

Librantice 119
503 46 Třebechovice pod Orebem
tel.: 773 585 677
zslibrantice@seznam.cz
mslibrantice@seznam.cz 

http://www.zslibrantice.cz
http://www.mslibrantice.cz

ZŠ a MŠ Librantice

Letos přišlo k zápisu 11 dětí, z toho byli 
4 předškoláci z Librantic. O odklad školní 
docházky požádali rodiče dvou dětí.

Základní ŠKOLA ČERNILOV
 

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

kancelar@zscernilov.cz
ms@cernilov.eu 

http://www.zscernilov.cz
http://www.ms.cernilov.eu

ZŠ A MŠ Černilov
Jsem rád, že mohu čtenáře Zpravodaje 

v tomto čísle informovat, že započatá 
přestavba nevyužitých prostor na funkční 
zázemí tělocvičny je ke dni uzávěrky téměř 
u konce. Zbývá už jen konečný úklid a šatna 
se sociálním zařízením bude poskytnuta  
k užívání dětem nejen během výuky, ale i  
v rámci odpoledních volnočasových aktivit. 
Vše se podařilo podle plánů a s mini- 
málními dopady na běžný chod školy. 

I když se to nezdá, polovina druhého 
pololetí je za námi. O tom co se událo, se 
jistě dočtete  v nějakém z dalších článků. 

Mgr. David Kubíček, ředitel školy

Pražský hrad …

Místo, které by asi měl každý občan 
navštívit, jsme poznávali se žáky  
7. ročníku. Od rána krásně svítilo sluníčko, 
ale po zdolání Zámeckých schodů a 
důkladné vstupní kontrole do areálu jsme 
cítili, že nahoře na Hradě pořádně fouká.

Ani to nám ale nevadilo a  

s paní průvodkyní jsme důkladně 
prozkoumali prostory Chrámu sv. Víta 
a Starého královského paláce. Pak jsme 
průvodcovské služby převzali do vlastních 
rukou – referáty jsme měli připravené 
už z domu  ! Všechna hradní nádvoří, 
monolit, socha sv. Jiří, Bazilika sv. Jiří, 

Zlatá ulička, Daliborka, Belveder atd.
Sluníčko nám přálo až do odpoledních 

hodin, a tak sláva nazdar výletu, nezmokli 
jsme, už jsme tu, jsme si mohli zanotovat 
po návratu na nádraží v HK.

Mgr. Jana Hofmanová
Mgr. Alice Petrovická
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Díky projektu Robotika Lego  
v Černilově jsme posílili zázemí pro 
polytechnickou výchovu na naší škole 
pořízením šesti robotických stavebnic Lego 
EV3. Tím se jednak zlepšily podmínky 
pro práci kroužku Lego roboti, ale navíc 
nám to umožnilo zařadit práci s robotickou 
stavebnicí do hodin informatiky v 5.- 7. 
ročníku a do výuky volitelných předmětů 
Dobrodružství s vědou a Projekty na PC. 
Žáci se seznámili s tvorbou vývojových 
diagramů a se základními principy 
programování. Svého robota si také podle 
návodu sestavili. Myslím, že práce s roboty 
žáky bavila. A pevně věřím, že do našeho 
robotického týmu získáme další zájemce, 
především dívky. Projekt je realizován za 

finanční podpory Královéhradeckého kraje 
(kód projektu: 16SMV05-0028).

Mgr. Dana Hoffmannová

Zavedení výuky robotiky do hodin Informatiky Geocaching

 Rok se s rokem sešel a žáci naší školy 
vyrazili opět na geocaching. Tentokrát do 
Hradce Králové, kde „lovili“ kešky. Díky 
geocachingu prošli i velkou část starého 
města a podívali se na Bílou věž. Neodradila 
je ani poslední složitější keška, kdy museli 
z výchozího bodu daného souřadnicemi 
pokračovat podle 32 zobrazených bodů. 
Zdárně dorazili na místo uložení kešky. 

Mgr. Dana Vaňková, 
Mgr. Jana Hofmanová

Pyžamový den

V pátek 31. 3. uspořádal žákovský 
parlament naší školy Pyžamový den. Jsme 
moc rádi, že účast byla veliká z řad dětí i 
učitelů. Celý den byl zpestřením všedních 
jarních dnů. Těšíme se na další akce.

Sběr starého pečiva

V úterý 9. května pořádáme kromě 
sběru starého papíru také sběr starého 
tvrdého pečiva. To poté předáme 
zooparku ve Stěžerách. Předem děkujeme 
všem, kteří nám opět ve sběru pomohou!

 Mgr. Jana Hofmanová
 Mgr. Lenka Javůrková

Okresní kolo  
Matematické olympiády 

V úterý 4. 4. se úspěšní řešitelé 
školního kola Matematické olympiády 
z 6., 7. a 8. tříd zúčastnili okresního kola 
v Hradci Králové. Žáci ve všech třech 
kategoriích řešili 3 úlohy, za které mohli 
získat maximálně 18 bodů. 

Nejlepšího výsledku dosáhl Vojtěch 
Vach ze 6. B, který ve své kategorii zvítězil 
s 18 body. Dále v kategorii 6. tříd byla 
úspěšná Karolína Cholastová ze 6.B s 16 
body (7. – 9. místo), Nina Veinhauerová  
ze 6.A s 12 body, Eliška Turková ze 6.B 
s 11 body a Lucie Dohodilová se 7 body. 
V kategorii 7. tříd naši školu výborně 
reprezentovala Natálie Kuttichová, 
která získala 15 bodů (6. – 8. místo) a  
v kategorii 8. tříd Alena Hoffmannová se 
ziskem 8 bodů. Gratulujeme a děkujeme 
za účast. Mgr. Alice Petrovická

V úterý 11. 4. si vybraní žáci 6. ročníku 
vyzkoušeli pro ně zcela novou schopnost. 
Bylo to psaní všemi deseti na klávesnici 
počítače v programu ZAV. Tento program 
umožňuje naučit se rychle a bez sledování 
prstů ovládat klávesnici počítače. Soutěž se 
konala na ZŠ Jiráskova v Hradci Králové. 

Tato škola se stejně jako naše dlouhodobě 
věnuje výuce psaní na klávesnici. Od 
letošního školního roku má již i naše škola 
výukový program ZAV a žáci tudíž stejné 
výukové možnosti. Děkujeme zúčastněným 
žákům za reprezentaci naší školy.

Mgr. Dana Vaňková

Soutěž nových talentů v psaní na klávesnici

INZERCE
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Největší šikula

Dne 23. 2. 2017 se konal na 
naší základní škole již 4. ročník 
dovednostní soutěže Největší šikula. 
Pro žáky prvního stupně a jejich rodinné 
příslušníky vyhlašujeme pravidelně 
soutěž dvojic i jednotlivců, ve které si 
každý vyzkouší, jak umí přišít knoflík, 
povléknout polštář nebo peřinu, zamést 
a roztřídit smetí, složit oblečení, 
roztřídit a složit ponožky, oloupat 
brambory, zatlouct hřebík a správně 
prostřít na stůl.  I letos se přihlásili 
šikulové, kteří si své síly porovnali  
s ostatními.

Kategorie A – děti s rodiči

1. Dominik a Filip Špičkovi s babičkou
2. Martínek Michal s maminkou
3. Venda Hudec s maminkou

Kategorie B – děti 1.-5. třída

1. Anička Pavlová
2. Anetka Petřeková
3. Natálka Šimková

Všem soutěžícím gratulujeme a těšíme se 
na další ročník. 

Mgr. Jana Hofmanová,  
Mgr. Kateřina Blatníková

Noc s Andersenem 

Poslední březnovou noc děti ze 
3. A prožily ve škole. Konala se Noc  
s Andersenem, a to znamená noc 
plná her, čtení, kreslení, luštění nebo 
povídání. Letos jsme se seznámili s 
 pohádkou Císařovy nové šaty a pracovali 
jsme s dobrými kamarády z časopisu 
Čtyřlístek – Fifinkou, Bobíkem, Pinďou 
a Myšpulínem. Děti všechny úkoly plnily  
s nadšením a nakonec je čekala noční hra. 
Velké poděkování patří všem maminkám, 
které nám připravily sladké občerstvení 
na celou noc a ještě na snídani.

Mgr. Dana Filipová

Novopacký slavíček

Letos jsme se opět zúčastnili pěvecké 
soutěže Novopacký slavíček, která se 
konala 5. 4. 2017 v Nové Pace. Žáci naší 
školy se pečlivě připravovali a dosáhli i 
na stupně vítězů. Natálka Bartošová a 
Nikolka Veselovská se umístily ve zlatém 
pásmu v kategorii 1.- 2. tříd. V kategorii 
3. - 5. tříd, kde soutěžilo okolo 70 dětí, 
si Anička Pavlová z 5. třídy odnesla třetí 
místo. Všem zpěvačkám moc děkujeme 
za reprezentaci školy a velké poděkování 
patří i pánům Pavlovi a Urbanovi, že nás 
na soutěž odvezli.  

 Mgr. Alice Kučerová

…drak patří do pohádek o princeznách, 
unáší je, chrlí oheň, bojuje s princem atd. 
Ale ten náš drak (Eliška Marcinková) byl 
úplně jiný!!! Krásný, šarmantní, elegantní 
a hodný!!! 

Král s královnou (Míša Zemánková a 
Jana Rydlová) měli starosti s neposednou 
princeznou Ankou (Nikča Šulcová) a 
největším problémem byl klasicky líný 
Honza (Jířa Šimek), kterého svými 
buchtami vykrmovala panímáma (Domča 
Doudová). Ještěže to trochu razantnějším 
způsobem řešila hraběnka Babáčková 
(Klárka Dunková). 

Celé popletené to měl i pohádkový 
dědeček Habaděj (Kačka Navrátilová), 
který čekal na Honzu s buchtami a  
o všechno, co se dalo, ho obrali loupežníci 
Petrovští (Anička Zítková, Páťa Pešková, 
Dája Scheuerová). Do pohádky nám 
vletěla i čarodějnice Kanimůra (Náťa 
Rejnková) a její kamarád čert Haramáš 
(Náťa Krsková) – velmi hodný čert 
svačinář! Nakonec to všechno dobře 
dopadlo, doufáme, že se naše představení 
divákům líbilo a děkujeme všem, kteří 
nám byli jakkoliv nápomocni.  

 Mgr. Jana Hofmanová 

Byl jednou jeden drak
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Masarykova jubilejní základní škola a 
mateřská škola v Černilově vyhlašuje

na téma

Foto z minulých let: Radka Dušková  

Fotky vlastnoručně vyfocené (nejvíce 6) 
odevzdávejte p.uč.Hoffmannové na USB disku nebo CD 
či DVD nebo pošlete na adresu 
hoffmannova@zscernilov.cz

do 13. 5. 2017
Těšíme se na krásné fotografie!

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola zve na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
v úterý 25. 4. od 8 - 10 hod. a od 14:30 - 16 hod. 

 

Rodiče a další zájemci si mohou projít třídy, pohrát si společně 

s dítětem ve třídě, zúčastnit se dopoledních a odpoledních činností.  

ZÁPIS 
 pátek 5. 5. od 13 - 17 hodin  
sobota 6. 5. od 9 - 10 hodin 

 
Rodiče s sebou přinesou:  
- vyplněnou žádost ke přijetí  
  k předškolnímu vzdělávání 
- rodný list dítěte 

Výsledky školního kola soutěže Matematický klokan

Mezinárodně koordinovaná soutěž 
Matematický klokan byla vytvořena 
podle obdobné soutěže, která byla  
v osmdesátých letech minulého století 
pořádána v Austrálii. Od roku 1991, 
kdy se konal první ročník ve Francii, se 
rozšířila do zemí Evropy a postupně i na 
další kontinenty. 

V roce 2016 se již této soutěže 
účastnilo přes 6 milionů soutěžících  
z více než 60 zemí celého světa sdružených 
v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž 
koordinační centrum je v Paříži. 

V ČR se soutěž Matematický klokan 
konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem 
Klokana v ČR je Jednota českých 
matematiků a fyziků ve spolupráci  
s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou 
algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. 
Ministerstvem školství a mládeže ČR byl 

Matematický klokan zařazen mezi soutěže 
kategorie A – plně hrazené z prostředků 
MŠMT. 

 Zdroj: http://matematickyklokan.net

Kategorie CVRČEK 

max. 90 bodů 
1. Ondřej Skákal, 3.B  80 bodů
2. Vojtěch Bednář, 3.B  69 bodů
3. Adam Scheuer, 3.B  65 bodů

Kategorie KLOKÁNEK 

max. 120 bodů 
1. Ema Horáková, 5.B 110 bodů
2. Hana Jelínková, 5.A 102 bodů
3. Nela Lipavská, 5.B 98 bodů

Kategorie BENJAMÍN

max. 120 bodů
1. Jan Řezníček, 7.tř. 108 bodů
2. Jakub Kracík, 7.tř. 96 bodů
3. Vojtěch Vach, 6.B 89 bodů

Kategorie KADET 

max. 120 bodů
1. Radka Dvořáková, 9.tř. 78 bodů
2. Alena Hoffmannová, 8.tř. 75 bodů
3. Marek Zahradník, 8.tř. 73 bodů

Mgr. Alice Petrovická,
Mgr. Dana Hoffmannová

Okresního kolo 
Matematického Klokana

Zde je „čerstvé“ vyhodnocení soutěže 
Matematický klokan v rámci okresu 
Hradec Králové. Rozhodně jsme se  
ve velké konkurenci chytrých hlaviček 
neztratili a tito naši žáci se dostali do 
skupiny nejlepších řešitelů okresního 
kola:

Kategorie CVRČEK

Ondřej Skákal, 3.B 4. místo

Kategorie KLOKÁNEK

Ema Horáková, 5.B  5. místo

Kategorie BENJAMÍN

Jan Řezníček, 7.tř. 4. místo

Gratulujeme a děkujeme žákům za 
reprezentaci školy.

Mgr. Dana Hoffmannová
Mgr. Alice Petrovická

Aktuální dění 
v černilovské 
základní 
škole sledu-
jte na www.
zscernilov.cz



Den otevřených dveří
7. dubna 2017 uspořádala základní škola 

Den otevřených dveří. V dopo-ledních 
hodinách mohli příchozí nahlédnout do 
dění ve školních lavicích a spolu se svými 
dětmi nebo vnoučaty znovu oživit získané 
vědomosti. Odpoledne od 15 hodin byly 
připraveny různé tvořivé dílny – vyráběli 

se zajíčci, kuřátka, pletlo se z pedigu, 
předvedl se kroužek LEGOROBOTI,  
 v suterénu ve školních dílnách se řezalo, 
pilovalo a tvořilo na hrnčířském kruhu, 
atraktivní bylo aranžování květin, zájem 
byl o práci na interaktivní tabuli a v 
tělocvičně se prohánělo mnoho sportovců.

O neobyčejný sportovní zážitek se 
postarala skupina CREATO a krásně zaz-
píval náš školní sbor. Všem moc děkujeme. 
Během odpoledne byla také otevřena 
„naše kavárna“ na hale školy s malým 
občerstvením. Mgr. Jana Hofmanová

 Mgr. Lenka Javůrková
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Chytrá hlavička 

V prvním březnovém týdnu proběhla 
na naší škole matematická soutěž Chytrá 
hlavička, které se zúčastnilo 74 žáků  
ve třech kategoriích. Žáci řešili 10 úloh, 
za které mohli získat maximálně 10 
bodů.

V kategorii 1. – 3. třída 

Zdeněk Jelen, 3.B  9 bodů
Matěj Kořínek, 2.A  8 bodů
Pavel Turek, 2.B 
Anna Krejčová, 2.A 
Vojtěch Bednář, 3.B  7 bodů

 V kategorii 4. – 6. třída 

Ema Horáková, 5.B  10 bodů
Vojtěch Vach, 6.B
Eliška Turková, 6.B
Karolína Cholastová, 6.B
Šárka Prokešová, 6.B
Vendula Volejníková, 6.B
Lucie Dohodilová, 6.B
Natálie Kvašinská, 6.A 9 bodů

V kategorii 7. – 9. třída 

Václav Sovák, 7. tř.
Martin Vejman, 7. tř.  9 bodů
Natálie Kuttichová, 7. tř.
Alena Hoffmannová, 8. tř.
Martin Šmejsa, 8. tř.
Filip Křížek, 8. tř.
Kateřina Navrátilová, 9. tř.
Aneta Skákalová, 9. tř.
Tomáš Drešer 9. tř.  8 bodů

Děkujeme všem za účast.

Mgr. Alice Petrovická, 
Mgr. Dana Hoffmannová

V úterý 21. 3. se na hale naší školy sešli 
všichni příznivci „hazardu“. V 15 hodin 
se ve třídách rozjely turnaje v deskových 
hrách a kartách. A i když zvítězit může jen 
jeden, věříme, že odpoledne si užili skutečně 
všichni a alespoň na chvíli zapomněli na 
počítače a chytré telefony. Děkujeme za fair 
play a vítězům blahopřejeme!  

 Mgr. Lenka Javůrková
 Mgr. Jana Hofmanová

Vítězové jednotlivých her:

PRŠÍ   1. Jakub Taclík
              2.  Vojta Kašlík
              3. Honza Svíčka
DOOBLE    1. Viktorka Tichá
  2. Náťa Kvašinská
                   3. Simonka Medková

PIŠKVORKY    1. Vilma Čechurová
                         2. Dan Hroneš
                         3. Amálka Pecharová
ŽOLÍKY     1. Vašek Sovák
                  2. Samík Petr
                  3. Kristián Kracík
ČLOVĚČE,  1. Adam Petrikovič
NEZLOB SE  2. Nikola Turečková
  3. Tadeáš Potůček
PEXESO    1. Natálka Šimková
                    2. Vendula Volejníková
                    3. Nela Obstová
DÁMA     1. Prokop Pešek
                2. Tomáš Lelek
                3. Jakub Kvašinský
ŠACHY     1. Adam Svoboda
                  2. Vojta Vach
                  3. Nela Lipavská

Deskové hry

 

ELEKTROSLUŽBY 

• kompletní elektroinstalační práce (zřizování elektroinstalace, 

rekonstrukce, opravy, údržba) 

• instalace elektrického podlahového topení 

• příprava pro přímotopné a akumulační vytápění 

• instalace domácích spotřebičů 

ROMAN VAŇÁSEK  +420 732 720 514 

Libníkovice - Borovice 5 R.Vanasek@seznam.cz 

web: borovicky-dvur.webnode.cz/elektrosluzby 
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Jak se slavilo MDŽ ve Skaličce
Víte, kde vzala televize námět na pořad 

„ Tvoje tvář má známý hlas“? S trochou 
nadsázky by se dalo říct, že ve Skaličce. 
Ale samozřejmě, že to není pravda, jenže 
my se podobným způsobem bavíme už 
několik let.

4. března jsme se opět převtělili do 
našich a zahraničních umělců, abychom 
pobavili ty, kteří se na nás přišli podívat a 
my společně oslavili Mezinárodní den žen.

A letos opět v retro stylu. Tentokrát 
jsme sáhli po popových zahraničních 
písničkách, které nazpívali naši umělci.

Jako první do Skaličky s písní Tentokrát 
se budu smát já, kterou složil náš loňský 
host Stevie Wonder a českým textem ji 
opatřil Vladimír Poštulka, přijela Helena 
Vondráčková. Z Přerova s Nádhernou 
láskou zavítal učitel biologie a tělocviku 
Pavel Novák. Tuto opravdu nádhernou 
melodii složili Italové a to Ricchi e Poveri.

A to už jsme přivítali spoustou generací 
žen milovaného a charismatického 
Waldemara Matušku a ten nám sdělil, že 
Holky já mám všechny rád. Písničku složil 
kanadský písničkář Gene MacLellan a 
český text napsal Zdeněk Borovec.

S Vilémem, který peče housky a má 
ji málo rád, se nám představila rodačka 
z Nové Paky a zdravotní sestra Naďa 
Urbánková. Ve světovém žebříčku s touto 
skladbou kraloval v roce 1960 její autor 
Lonnie Donegan a pro naše česká ouška ji 
upravil Zdeněk Svěrák.

Svou dámu při těle si do naší hasičárny 
přivedl Petr Spálený. Hudbu složil americký 
country a popový zpěvák Barton Lee 
Hazlewood. Pro nás ji otextoval Pavel Vrba. 
Také jsme z daleké Ameriky přivítali hosta, 
a to velkého jazzmana Louise Armstronga 
a ten předvedl své umění hrou na trubku.  
A to už se objevil král svingu Karel Hála 
se skladbou od Traditionalu Hádej Matyldo. 
Do češtiny ji převedl Jiří Štaidl.

V kostýmu jeptišky a v doprovodu 
dalších dvou řádových sester mezi nás přišla 
Judita Čeřovská. Hit Dominiku, Niku, Niku 
proslavily ženy. A to Soeur Sourire a Jiřina 

Fikejzová. Václav Neckář nám oznámil, 
že jeho Brácha má prima bráchu. Skladba 
vznikla v Německu a je od Wernera 
Twardyho. A my ji posloucháme s textem 
Zdeňka Borovce. A dalším zahraničním 
hostem byl britský zpěvák indického 
původu, narozený na ostrově Zanzibar 
nezapomenutelný Freddie Mercury.

Jak je bláznivá její rodina přišla sdělit 
Hana Zagorová se šlágrem Náš dům zní 
smíchem. Složil ji Tony Ritchie a českým 
textem ji obdařil Zdeněk Borovec.

Nakonec se šli všichni účinkující  
v čele s Waldemarem Matuškou, poděkovat 
původně francouzským hitem Slavíci 
z Madridu od Huguese Antoine Jeana 
Auffraye a Ivo Fischera.

Chci jenom podotknout, že písničky 
byly vesměs svižné a s pohybem nám daly 
zabrat. Obdivuji naše zpěváky, že dokáží 
zpívat a zároveň i tancovat.

Osoby a obsazení

Helena Vondráčková - Simona Hamáčková
Pavel Novák - Petr Juran
Waldemar Matuška - Renáta Ferbasová
Petr Spálený - Karel Vandas
Dáma při těle - Nataša Vandasová
Naďa Urbánková - Natálie Firýtová
Pekař Vilém - Jakub Hamáček
Louis Armstrong - Jiří Čihák ml.
Karel Hála - Petr Klimeš
Judita Čeřovská - Monika Karpíšková                                                                           
1. vyšívající řádová sestra - Karel Vandas
2. vyšívající řád. sestra - Miloslav Havlík
Václav Neckář - Jakub Hamáček
Jeho brácha - Jiří Čihák ml.
Freddie Merkury - Viktor Novák
Hana Zagorová - Zdeňka Klimešová
Moderátor - Jaroslav Wild
Hudební doprovod - Milan Karpíšek
Kostýmy - firma Marwil
Spolupráce - Miloš Hofman

Abychom mohli pobavit naše 
spoluobčany, pracujeme a snažíme se 
naučit texty už několik týdnů dopředu. 
Zároveň záleží na každém, jak moc má 
času nebo příležitost do sebe písničku 
nasát.

V sobotu od rána připravujeme všechno 
tak, aby to večer klaplo. Každá žena, která 
přišla dostala rudý karafiát, zákusek a 
chlebíček. Pak přišlo naše vystoupení a 
nakonec až do rána taneční zábava.      

V neděli odpoledne jsme se sešli, 
abychom všechno uklidili.

Zdeňka Klimešová

INZERCE



21Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko  2|2017

Letošním tématem spojujícím jednotlivé 
akce ve Smržově se stal pravěk. Na dětském 
karnevale jsme se tedy vrátili do doby 
ledové, mezi mamuty a svými maskami 
se převtělili do neandrtálců a pravěkých 
krasavic. Dokonce jsme mohli k soutěžím 
využít i velkého kartonového mamuta se 
srstí, konkrétně jsme ho ostřelovali šípy a 
házeli mu kroužky na kly:-). Další dekorací 
byla i prostorná jeskyně, která sloužila  
k vytváření originálních uhlových kreseb. 
Jezdili jsme také na pravěkém vozidle a 
přenášeli po překážkách dinosauří vejce. Za 
zvuku bubnů jsme se naučili bojový tanec 
z doby kamenné. Všechny soutěže byly po 
zásluze odměněny sladkými i nesladkými 
cenami. V pravěku se nám moc líbilo a 
těšíme se na dětský den ve stejném duchu.

Duhová hvězda tvoří fimo

Letošní předvelikonoční dílna byla 
zaměřena na vyrábění z fima. Naučili jsme 
se vytvářet efektivní ozdoby na rukojeti 
čajových lžiček, korále a náušnice. Díky 
speciální silikonové formě jsme vyrobili 
velké množství pěkných barevných 
zvířátek, které využijeme např. jako ceny,  

 
 

 
nebo jako brože, či přívěsky. Hotové 
výrobky se pak upekly v troubě a přestříkaly 
lakem. Za příkladnou trpělivost při výuce 
děkujeme naší vrchní šikulce Alence 
Šubrtové.  Mgr. Ladislava Pozdílková

Připravujeme:

Sobota 24.6. od 14.00 areál u hospody 
U Koupaliště, Pravěký dětský den.

Pravěký karneval spolku Duhová hvězda ve Smržově
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...v Libranitích
V uplynulých měsících proběhly  

v Libranticích tyto akce:

Hasičský ples

3. března jsme mohli navštívit ples 
místního SDH. Naše nová hospoda se 
zaplnila do posledního místa a všichni si 
tento večer náležitě užili. 

Velikonoční dílna

18. 3. se konala velikonoční dílna  
s Terkou Šmatolánovou. Sešlo se nás tolik, 
že nám i hasičská zbrojnice začíná být 
malá. Tentokrát jsme se sešly samé ženy. 
Nejmenší účastnice byly přeškolního 
věku a moc se jim práce dařila. Vytvářely 
jsme slepice ze sena, zdobily květináče 
a závěsné bedýnky. Také těmito výrobky 
jsme se na výstavě pochlubily. 

Divadelní představení

1. dubna jsme se vypravili na 
divadelní představení do Prahy. V Divadle 
Palace jsme viděli komedii s  Petrem 
Nárožným. Za krásného počasí jsme si 
prošli Václavské a Staroměstské náměstí, 
kde jsme se mohli velikonočně naladit 
nakukováním do stánků s velikonočním 
zbožím. Zájezd jsme završili večeří  
v Selské jizbě v Obědovicích. 

Co nás v Libranticích čeká

Začínáme možná zakládat novou 
tradici, protože v neděli 16. dubna byla 
Pomlázková zábava. 30. 4. - tradiční pálení 
čarodějnic a následovat budou turnaje: 
20. 5. už 13. ročník nohejbalového, 3. 6. 
volejbalový (23. ročník) a 24. 6. také 7. 
ročník turnaje v malé kopané. Na všechny 
akce jste srdečně zváni.  

8. a 9. dubna se konala velikonoční 
výstava v ZŠ. Díky místním ženám se 
sešlo velké množství tradičně i netradičně 
zdobených kraslic, věnečků, truhlíků, 
vyšívané ubrusy, obrázky, háčkovaná 
vajíčka  a jiné velikonoční dekorace. Celý 
prostor provoněly hyacinty s narcisy a 
také perníčky, mazanec a velikonoční 
beránek. Během soboty si děti mohly 
ozdobit perníček, sádrový odlitek  
s velikonočním motivem, udělat zápich 

do květináče nebo slepičku z papíru, 
naučit se plést pomlázku nebo ozdobit 
věneček z proutí. Ještě v pondělí výstavu 
navštívily děti Základní a mateřské 
školy Librantice. Na stránkách www.
librantice.cz si můžete naši výstavu také 
prohlédnout. 

Během měsíce dubna jsme také 
uklízeli příkopy na všech příjezdových 
cestách do obce. Letos už třetím rokem. 

Foto na straně 27

Velikonoční výstava

Dětský karneval

25. února se konal dětský karneval 
a místní hospoda praskala ve švech. Na 
zahájení vystoupily místní mažoretky. 
Všechny děti se náramně bavily, jak se 
sami můžete přesvědčit na stránkách 
www.librantice, kde najdete odkaz na 
fotografie.

11. 3. jsme tvořili s Ajkou Petrovickou 
velikonoční dekorace z pedigu. Opět 
se sešli účastníci různých věkových 
kategorií a odnášeli si domů velikonoční 

závěs nebo košík ve tvaru slepičky. 
Tyto práce jsme pak mohli vidět na 
velikonoční výstavě. 

Milada Bortlíková

Tvoření z pedigu
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Úklid okolí obce Výrava

V sobotu dopoledne dne 1. 4. 2017  
pořádalo SDH Výrava ve spolupráci  
s obcí Výrava a občany obce úklid okolí 
naší obce. Úklid byl především zaměřen 
na příkopy v okolí obce, a to na všech 
příjezdových cestách do obce Výrava. 
Akce se zúčastnili členové SDH a několik 
dalších občanů obce (celkem asi 20 lidí). 
Akce trvala cca 3 hodiny.

Bylo posbíráno několik pytlů nepořádku 
různého charakteru (pneumatiky, obaly 
od jídla, pet láhve atd.). Dokonce byla 
nalezena krabice s adresou dotyčného, 
který velkou část odpadků pohodil v okolí 
naší obce. Adresa byla předána na obecní 
úřad k prověření a řádnému prošetření.

Všem účastníkům děkujeme za pomoc 
s úklidem. Autor a foto: Jan Konečný

Již po několikáté uspořádal SDH ve 
Výravě ve spolupráci s obcí poslední 
únorovou neděli pro naše nejmenší 
představení loutkového divadla Kozlík. 
Na programu byla „Vodnická pohádka“. 

Určitě není pochyb, že si děti 
odpoledne strávené s loutkami užily 
a hned tak na ně nezapomenou. My 
zase věříme, že uspořádat představení 
i příští rok nezapomene ani pan 
Jaroslav Hejcman, který je hlavním 
organizátorem této akce a kterému patří 
poděkování za to, že takto myslí i na naše  
nejmenší. Jana Medková, 

 foto: Pavel Vejman

Představení divadla Kozlík ve Výravě

Velikonoce v Újezdě
Konečně se v Újezdě zase něco děje. 

Letošní velikonoční svátky si vzali do své 
režie tatínkové. Už v sobotu 15.4.2017 
uspořádali v místní klubovně pro děti 
malování a zdobení kraslic. Všichni se 
sešli v hojném počtu a do zdobení se 
pustili nejen děti, ale i maminky a dokonce 
i tatínkové. Užila se při tom spousta  
zábavy, dokonce bylo i malé pohoštění 
v podobě grilovaných buřtů. Hlavní 
pořadatel celé akce byl Michal Lovas, za 
což mu patří poděkování. 

Neděle velikonoční byla odpočinková 
a v pondělí to začalo znovu. Tatínkové se 
svými dětmi nacvičili společnou koledu a 
obcházeli domácnosti v Újezdě. Všichni 
společně koledovali, jako jeden úžasný 
sbor. Děti si vykoledovaly spoustu 
sladkostí a tatínkové všude něco tekutého 
na posilnění, protože na odpoledne 
bylo naplánováno fotbalové utkání před 
obecním domem. 

Nejdřív to vypadalo, že na fotbal 
nedojde, protože koleda byla velice 
náročná, ale jelikož újezdští tatínkové 
jsou borci, kteří něco vydrží, tak nakonec 
fotbalové klání proběhlo k všeobecnému 
pobavení všech diváků. I když nakonec 

utkání zakončil déšť, tak se všichni  
přesunuli do klubovny, kde velikonoční 
veselí pokračovalo.

Takže všem újezdským tatínkům patří 
poděkování a budeme se všichni těšit na 
další akce, které připraví. M. Landová

INZERCE
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Dvoreček Černilov
Zimní období bylo pro 

Dvoreček velmi bohaté. 
Navštívili nás zajímaví 
hosté, připravili jsme několik 
vzdělávacích akcí, nejen pro 

sebe, ale i pro veřejnost, a tak se rozhodně 
nedá říct, že by maminky a jejich ratolesti  
v letošní tuhé zimě zahálely.

V pondělí 20. února se promítací sál  
v Kulturním a spolkovém domě naplnil 
maminkami, tatínky, dětmi, bazénkem 
s balónky, klouzačkou a odrážedly. 
Zorganizovali jsme „kurz první pomoci“, 
který vedl pan Zdeněk Voříšek, člen 
Hasičského záchranného sboru v Hradci 
Králové. Přes dvacet maminek a čtyři 
tatínkové bedlivě poslouchali zajímavou 
přednášku, vyzkoušeli si vlastními silami, 
jak by zvládli resuscitaci člověka, a že to 
není nic jednoduchého, museli dát za pravdu 
všichni, kteří si masáž srdce vyzkoušeli na 
trenažeru. Věděli jste, že aby byla masáž 
srdce účinná, musíte ji provádět 2x za 
sekundu, tedy 100-120x za minutu? Podle 
současných poznatků se umělé dýchání  
u dospělých provádět nemusí, stačí masáž 
hrudníku a ihned volat záchranku. 

Dozvěděli jsme se, jaké jsou odlišnosti 
v poskytování první pomoci u dětí. Na 
rozdíl od dospělých, kde je většinou 
příčina kolapsu nemocné srdce, je to u dětí 
překážka v dýchacích cestách. Když se tedy 
dostaneme k bezvládnému nedýchajícímu 
malému dítěti, pomyslíme hned, že mohlo 
vdechnout malý předmět. Viděli jsme 
také, jaké nástrahy číhají na malé děti  
v kuchyních, kde se bohužel stávají úrazy 
nejčastěji. Pozor si budeme dávat na horké 
kávy, čaje a polévky, na ubrusy, které na 
sebe můžou nenechavé ručky strhnout, 
a budeme doufat, že nabyté vědomosti 
nebudeme nikdy v našem okolí potřebovat. 
Velký dík si zasloužil pan lektor, který 
trpělivě odpovídal na dotazy rodičů a 
nenechal se rozhodit všudypřítomnými 
dětmi, které se mimochodem dobře bavily 
s připravenými hračkami, a i ony zvládly 
celý kurz skvěle.

Hned nadcházející den v úterý nás svou 
návštěvou rozptýlila pohodová porodní 
asistentka paní Krátká. Seznámila nás s 
poporodními problémy, poradila cvičení na 
svaly pánevního dna a maminkám pomohla 
určit, která z nich má diastázu čili rozestup 
břišních svalů, a pověděla, co v takových 
případech dělat.

V březnu nás všechny potěšila Markéta 
Vachová, která v minulých letech vedla 
cvičeníčko pro malé děti od dvou let. 
Současné „dvorečkové dětičky“ milou tetu 
neznaly, a tak z ní byly zprvu vykulené, 

avšak Markéta si zanedlouho jejich 
pozornost získala. Kdo by taky odolal 
barevným padajícím kuličkám, padáku, 
opičí dráze a veselým rytmickým říkankám 
a písničkám? I maminky se přidaly a určitě 
i jako já vzpomínaly, když jejich starší děti, 
aktuálně už školkou povinné, skotačily, 
učily se první písničky a nemohly se 
dočkat, až začne „Ahoj, ahoj, tak už jsme 
se sešli, ahoj, ahoj i (doplň si své jméno) 
je tu!

Další dvorečková setkání již plně 
pohltily povinnosti, vycházející z plánování 
karnevalu.

Ten letošní měl název „vodnicko-

podvodnický.“ Připravovali jsme soutěže 
pro děti, napekli dobroty, vyzdobili 
sokolovnu a zábava mohla začít. Na začátku 
nás svými „Černilovskými bleškami“ 
potěšila Jana Horáková, která s dětmi 
nacvičila hudební večerníčkové variace. 
Poté jsme se nechali unášet vystoupením 
taneční skupiny Creato.

Potom už na taneční parket vtrhli 
vodníci, piráti, princezny, berušky, 
rytíři, karkulky a ostatní masky. Děti čile 
soutěžily v netradičních vodníkovských 
disciplínách, tancovaly a nakonec na 
každého čekala odměna. 

Nadcházející jarní Dvorečky byly ve 
znamení jarmarečního vyrábění. Maminky 
se každoročně účastní Velikonočního 
jarmarku. I letos jsme s dětmi vyráběli 
Velikonoční kraslice, multifunkční 
rámeček na poznámky, či fotografie, 
malovali na hrnečky a vyráběli pouzdra na 
papírové kapesníky. Vše bylo možné si na 
jarmarku zakoupit a přispět tak na provoz 
Dvorečku. Nezapomněli jsme ani na jarní 
výzdobu klubovny.

Tradičně jsme s dětmi také zavítali do 
solné jeskyně.

Předposlední dubnový Dvoreček 
navštívila zubní dentistka Romana 
Čiháková, která přednášela o tom, jak 
správně dětem čistit zuby, poradila, jak 
na nespolupracující děti a jaké pasty jsou 
vhodné pro naše nejmenší.

Příští Dvoreček se již budeme věnovat 
přípravám na čarodějnice. Možná jste už 
zaslechli, že se po dlouhé době budou u nás 
v Černilově konat čarodějnice. A na to se 
musíme řádně připravit! Kdo se nezalekne, 
může nás navštívit každé úterý od 9 do 11 
hodin.  Jana Slavíková



25Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko  2|2017

Taneční skupina Creato úspěšně 
zahájila sezonu. V sobotu dne 1. dubna 
2017 se devčata zúčastnila svých prvních 
nominačních závodů, které se konaly 
v Hradci Králové. Soutěžily v různých 
věkových kategoriích celkem s 15 ti 

choreografiemi. Holky se snažily podat 
maximální výkony a bojovaly o postup na 
Mistrovství Čech, které se bude konat 13. – 
14 . května v Trutnově. Výsledky dopadly 
nad jejich očekávání a 14 sestav postoupilo 
na již zmiňované Mistrovství Čech. Všem 

rodičům, babičkám, dědečkům, kamarádům 
a známým děkujeme za skvělou podporu, 
která nám moc pomohla. Nominace nás 
zase motivovala a my budeme nadále 
pilně trénovat a bojovat o další postupy a 
medaile.  Petra Dědková

Taneční skupina CREATO Černilov ovládla Region Cup

Umístění:

1. místo Kadet trio (J. Michálková, K. Šimůnková a M. Hofmanová)
1. místo Kadet minitým (7 děvčat)  – Hra
1. místo Děti trio (Barča Orctová, Hanička Šmídová, Viki Tichá)
2. místo Děti (tým 14 děvčat) – Karlík a továrna na čokoládu
3. místo Kadet (tým 23 děvčat) – Džungle
3. místo Junior trio (N. Halmichová, N. Kvašinská, E. Horáková)
3. místo Děti solo (Hanička Šmídová)
4. místo Kadet trio (A. Pavlová, E. Čechurová, B. Kašparová)
5. místo Kadet minitým (7 děvčat) – Večerníček
5. místo Kadet trio (S. Medková, T. Švestková, E. Lovasová)
5. místo Děti solo (Vendulka Vachová)
5. místo Kadet solo (Kristýnka Šimůnková)
6. místo Kadet solo (Johanka Michálková)
15. místo Kadet solo (Simonka Medková)

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA
4. ROČNÍK 

MEMORIÁLU HÝNI HORÁKA
17. 6. 2017 od 8.30 se již popáté koná turnaj mladších 
žáků na hřišti v Černilově. Turnaje se již tradičně zúčastní 
10 týmů. Přijďte povzbudit černilovské fotbalové naděje! 
Odměnou Vám bude velké nasazení všech hráčů a 
spousta sportovních zážitků.
Pro hráče a eventuálně další zájemce z řad veřejnosti, 
bude připravená celodenní výuka fotbalového freestylu 
a footbagu. V polední pauze předvedou mistři tohoto 
umění svou nezapomenutelnou show.
Letošní novinkou bude turnaj rodičů zúčastněných týmů 
ve stolním lidském fotbale. 
Pro děti budou opět připraveny zdarma dva skákací 
hrady. V areálu bude po celou dobu turnaje zabezpečeno 
občerstvení.
Pokud máte zájem finančně nebo jinak pomoci, volejte 
prosím 603 863 661. Na tomto čísle dostanete podrobné 
informace o formách pomoci a možnostech Vaší 
prezentace. Děkujeme a těšíme se na Vás.

Organizační výbor

Výstava bude otevřena do 31. 8. 2017, Po-Čt 13-18 hod., 
případně dle dohody. Kontakt: Jana Žárská, tel. 777 639 944

Zveme co nejsrdečněji na divadelní představení

O PRINCI BEČKOVI
9. června

v 17.30 hodin

Sokolovna 
Černilov

Vstupné dobrovolné!



Od  května můžete na vlnách Českého 
rozhlasu Hradec Králové opět naladit 
nejoblíbenější pořad Českého rozhlasu 
Hradec Králové – Dopolední Habaděj. 
Proč tomu tak je a co se můžeme těšit, na 
to jsme  se zeptali vedoucí Programu ČRo 
Hradec Králové Lady Klokočníkové.

Tříhodinový proud informací a hudby 
Dopolední Habaděj budeme „v novém“ 
vysílat od prvního května vždy ve všední 
den od devíti do dvanácti hodin. Půjde  
o tzv. proudové vysílání, hodně zaměřené 
na životní styl , zprávy   z regionu, zábavu 
a především servisní informace. Ty se ve 
vysílání objevovaly už teď, ale na základě 
výzkumů Českého rozhlasu v minulém roce 
jsme je na přání posluchačů  vylepšili. 

V čem především bude nová tvář pořadu?

Rádi bychom byli velmi blízko  
k posluchači, tedy budeme se snažit   
o kontaktní rubriky, často i v návaznosti na 
sociální sítě. Do vysílání se  vrací oblíbená  
soutěž Věřte nevěřte, rady dostanou 
posluchači v rubrikách  Vaše hobby a 
také Ptáme se za vás, kterou připravuje 
spotřebitelský rádce Josef Černý. Od pondělí 
do pátku nebude chybět po jedenácté hodině  
Radioporadna. V ní dostanou prostor lékaři 
a další odborníci. Známé osobnosti, které 
navštíví náš region, budeme  oslovovat  
v rubrice Nezavěšujte, prosím!

A co hudba ? 
I tady připravujeme nové playlisty  

ve velké míře zaměřené na českou hudbu, 
abychom naplnili slogan Českého rozhlasu 
– České písničky, které si zazpíváte. Kromě 
známých hitů ale budeme nabízet i hudební 
novinky, především českých autorů. 

V pátek dopoledne vysíláte mezi desátou 
a jedenáctou hodinou z  Radiokavárny  
v Havlíčkově ulici,  budete tam  i nadále zvát 
výjimečné hosty na setkání s posluchači ? 

Ano a nejen mezi desátou a jedenáctou 
hodinou, ale od května to bude už od devíti 
hodin, takže půjde o tříhodinové vysílání 
za účasti posluchačů. Kromě soutěží  a 

 

rozhovorů se známými osobnostmi chceme 
z kavárny nabídnout po jedenácté hodině 
i netradiční Radioporadny, ve kterých se 
hosté v kavárně  budou moci nejen zeptat 
odborníků, ale řadu věcí si budou moci 
vyzkoušet a v případě jídla i ochutnat. 

Na které moderátory se můžeme od 
května těšit? 

Od pondělí do čtvrtka se budou po týdnu 
střídat Lucie Peterková a Jana Kudyvejsová 
a v pátek dopoledne se s posluchači a hosty  
v kavárně budu setkávat já. I tady vycházíme 
z toho, že dopoledne vyhledávají náš 
program především ženy. To ale rozhodně 
neznamená, že bychom nechtěli oslovit  
ve větší míře i muže.

Habaděj je pořad s dlouholetou tradicí,  
i na ní „stavíte“ program?

Určitě. Habaděj  vznikl v roce l990. 
Nejprve to byl pořad víkendový a  pro jeho 
oblibu jsme název a některé  programové 
prvky přesunuli do všednodenního 
dopoledního vysílání. V roce l996 byl 
Habaděj  nejoblíbenější regionální pořad. 
Byli bychom velmi rádi, kdybychom novým 
programem na tuto tradici navázali a kdyby se 
nový Dopolední Habaděj stal pro posluchače 
každodenním přítelem. Tomáš Peterka

Český rozhlas Hradec Králové nabídne Habaděj v novém

Zaujalo nás26
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VELIKONOČNÍ VÝSTAVA V LIBRANTICÍCH

VELIKONOCE V ÚJEZDĚ

VELIKONOČNÍ JARMARK V ČERNILOVĚ



 

Sbor dobrovolných hasičů Libníkovice 
Vás srdečně zve 

na 

SOUTĚŽ JEDNOTEK SDH 
OKRSKU č.2 

která se uskuteční 17. června 2017 od 9 hodin 
na loukách osady Borovice 

 
Kromě klasických hasičských disciplín se můžete těšit 

na bohatý doprovodný program. 
Občerstvení zajištěno. 

_________________________ 

Po vyhodnocení hasičské soutěže neodcházejte, připravujeme  

DĚTSKÝ DEN S IZS 
předpokládaný začátek v 15 hodin 

_________________________ 

V podvečer pokračujeme 

POSEZENÍM K OSLAVÁM  
135 LET OD ZALOŽENÍ SBORU 

Těšíme se na Vás! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota 3.6.2017 
 

Loutkové divadlo z Třebechovic p.O. 
Černilovské Blešky – Truhla kovaná                            
Folkové duo Brigita & Štěpán 
Víťa Marčík - divadelní představení Sněhurka a sedm trpaslíků 
Kapela Bezevšeho  
Kapela Nina trio 
Vesna  – Slovanské bohyně ve fascinující hudební show  
 
Průběžně: Výstava Krajiny Islandu, workshopy,  občerstvení 
 

Aktuální program a časový rozpis sledujte na www.cernilov.eu, www.ulitacernilov.webnode.cz a na 
facebookovém profilu Kulturní a spolkový dům v Černilově  

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov 
srdečně zve všechny rodiče na seminář

Mgr. Vladimír Vácha vystudoval sociální 
pedagogiku na FF UK v Praze. Jako lektor 
primární prevence pracuje od roku 1995. 
Svými přednáškami oslovil bezmála sto 
tisíc žáků a studentů. Od roku 2012 
působí též jako externí lektor Národního 
centra bezpečnějšího internetu.

Masarykova jubilejní základní škola v Černilově

Vás co nejsrdečněji zve na

DĚTSKÝ DEN
1. června 2017 od 15 hodin 

NEBEZPEČÍ HRANÍ ON-LINE
  HER, ZÁVISLOST DĚTÍ NA
  MOBILECH A TABLETECH

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov 
srdečně zve všechny rodiče na seminář

Mgr. Vladimír Vácha vystudoval sociální 
pedagogiku na FF UK v Praze. Jako lektor 
primární prevence pracuje od roku 1995. 
Svými přednáškami oslovil bezmála sto 
tisíc žáků a studentů. Od roku 2012 
působí též jako externí lektor Národního 
centra bezpečnějšího internetu.


