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fotostřípky ZŠ Černilov2

SeDMáci ZŠ ČeRniLOV nA ekOLOgickéM POBytu

PROJektOVé Dny nA ZŠ ČeRniLOV

Vítání OBČánků ČeRniLOVMAŠkARní kARneVAL Ve VýRAVě



 
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

Podle kalendáře byl nedávno 
první jarní den. Když se však 
podíváte z okna, na jaro to venku 
moc nevypadá. Spíš se zdá, že 
příroda si v posledních letech řekla, 
že jaro přeskočí a rovnou pozve 
do našich zahrad, luk a polí léto. 
Sluníčko přímo láká k procházkám. A 
že je kudy se procházet. V posledních 
letech vznikl v našem mikroregionu 
bezpočet zajímavých míst, které 
lákají k drobnému výletu. Nemusí 
jít přímo o atrakci typu libníkovické 
rozhledny (ta je samozřejmě 
starší) nebo větrného mlýna či 
pestrobarevných úlů na horním 
konci Černilova. K procházce do 
přírody láká i celá řada opravených 
polních cest, které díky kvalitnímu 
povrchu lákají také třeba bruslaře 
nebo cyklisty. Někdy tak člověk jde 
do polí a najednou potká rybník. I 
taková překvapení na vás čekají, 
když se vydáte do neprozkoumaných 
koutů našeho mikroregionu. projít se 
také můžete kolem nově vysázených 
alejí ke studánce v Černilově nebo 
již o něco starší aleje ke křížku z 
Černilova na Libřice.

Můžete však narazit i na zklamání. 
Mě například při procházkách v 
přírodě vždy srazí náladu pohled 
na množství odpadu, kterého se v 
Čechách stále ne a ne zbavit. A přece 

se to zase jednou za rok podařilo. 
U příležitosti Dne Země vyšly do 
okolí skupiny lidí, kterým není okolí 
našich obcí lhostejné. Do pytlů 
tito dobrovolníci sbírali to, co jiní 
vyhodili z auta či cíleně vyvezli do 
přírody. Jednu takovou skupinu jsem 
zahlédl z auta před ostrou zatáčkou 
mezi Libranticemi a Třebechovicemi. 
Do lesa přijela i s vozíkem. Tolik 
nepořádku tam bylo, že by to v pytli 
nepobrali.

Dost často slýcháme, že bychom 
chtěli vyšší mzdy jako na Západě, 
kratší pracovní dobu nebo kvalitnější 
potraviny. Měli bychom ale začít u 
toho, aby to u nás nejprve jako na 
Západě vypadalo. Dost možná, že 
nám k tomu nyní pomohou nové 
kompostéry. Díky nim každý může 
výrazně snížit množství svého 
odpadu a snad už pak nebude mít 
potřebu ten zbytek odvážet do lesa. 
A když už ho odveze, snad zamíří 
alespoň na sběrný dvůr. Proto ho 
snad máme.

Věřím proto, že až se zase půjdu 
projít do přírody, už mě množství 
papírků, igelitů a dalšího nepořádku 
nezaskočí. Doufám, že ani vy se s 
nimi nebudete muset nadále potkávat. 
O úklidových brigádách se dočtete 
i zde ve Zpravodaji, přeji vám tedy 
příjemné čtení.

Tomáš Hejtmánek

eDitORiAL

Redakční rada:

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

Redakční rada neodpovídá za stylizaci 
příspěvků a případné tiskové chyby.

 Uzávěrka příštího čísla: 10. 6. 2018.

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

Příspěvky odevzdávejte a inzerci  
objednávejte na OÚ v Černilově  

nebo na e-mailu:  
zpravodaj@cernilov.eu

Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
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tiRáŽ

Archiv Zpravodaje Černilovsko

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



OBec ČeRniLOV
 

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

úřední hodiny

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

Vážení čtenáři,
před několika dny 

16.4. proběhlo zasedání 
OZ, přináším tedy aktuální 
informace. Stěžejním 

bodem bylo projednání hospodaření 
za minulý rok 2017. Tomu předcházel 
úspěšný audit a zveřejnění všech 
příslušných ekonomických výkazů. 
Celoroční hospodaření obce, tj. Závěrečný 
účet za rok 2017 s celkovými příjmy 
42,864 mil. Kč a výdaji 46,699 mil. Kč, 
bylo schváleno. Na webových stránkách 
obce je uveřejněna v sekci rozpočet v roce 
2017 Zpráva o hospodaření, která je velmi 
podrobná a dokonce obsahuje i vývoj 
v letech 2010 – 2017. Tuto zprávu pečlivě 
sestavila účetní obce Ing. Jana Horáková, 
velmi ji za to děkuji. 

Dále zastupitelstvo schválilo nákup 
pozemků náležících k sokolovně za 
1,9 mil. Kč. Zbývá ještě schválení této 
smlouvy nadřízenou složkou Tělocvičné 
jednoty Černilov – ČOS Praha. Tím 
dojde k narovnání stavu, kdy obec vlastní 
budovu sokolovny a TJ Sokol vlastní 
pozemky. Důležité jsou i návaznosti této 
transakce. Získané prostředky využije 
TJ Sokol Černilov na rekonstrukci své 

chaty v Deštném a obec zcelí pozemky po 
demolici čp. 183 a areálu sokolovny, které 
svou polohou jsou předurčeny k záměru  
postupného vybudování kulturního centra 
obce. Schváleny byly i příslušné smlouvy, 
podle kterých obec získá příslušné pozemky 
a finanční příspěvky na vybudování veřejné 
infrastruktury v lokalitě U Říhů.

V diskusi jsme řešili především 
nedobrý stav, kdy dochází k parkování 
osobních aut na travnatých plochách 
veřejného prostranství. O tomto nešvaru 
psala v minulém čísle paní Jana Medková 
z Výravy. Takové chování je skutečně 
přestupkem proti veřejnému pořádku podle 
§5 zákona č. 251/2016 Sb., jak pro fyzické, 
tak pro právnické osoby. Je mě jasné, že 
řidiči budou argumentovat nedostatkem 
parkovacích stání, ale mnohdy se jedná 
pouze o lenost, otevřít si doma vrata. 
V současné době je trend takový, že každý 
máme mít na svém pozemku dvě parkovací 
místa a veřejná parkoviště jsou především 
pro návštěvy. Jsme také přístupni si 
v konkrétních případech odsouhlasit 
způsob zpevnění parkovacího místa na 
veřejném prostranství. Doufám tedy, že 
řidiči na tento apel zareagují a nebudou nás 
nutit k sankcím.

OÚ Černilov

Zprávy z radnic4

Poslední projednávaná záležitost se 
týká možnosti pořídit pro domácnosti nejen 
v Černilově, ale v celém Mikroregionu, 
kvalitní domácí kompostéry. Článek o 
bioodpadech je na samostatném místě. Celá 
akce se zorganizuje v případě dostatečného 
zájmu a je dotovaná ze SFŽP z 85%, zbytek 
doplatí příslušná obec. Do domácnosti 
je kompostér zapůjčen zdarma na 5 let, 
potom se stává vlastnictvím občanů. Do 
projektu se přihlásíte vyplněním přiložené 
ankety a jejím odevzdáním na svůj obecní 
úřad nebo vyplněním ankety na webu své 
obce. 

 Ing. Stanislav Javůrek, starosta

OBec LiBníkOVice

Ze zasedání ZO 26. 2. 2018

Zastupitelstvo obce 
projednalo a schválilo: 
- dodatek smlouvy s firmou 
Osvětlení a energetické 
systémy a.s. o navýšení 

ceny za veřejné osvětlení a slavnostní 
osvětlení o 0,215,--Kč/1kWh,

-  doplnění licencí a úpravu licenční 
smlouvy s TRIADOU spol. s r.o. na 
informační systém Munis,   

-  finanční příspěvek ve výši 2.000 Kč 
pro Agenturu domácí péče Mgr. Z. 
Luňákové v Českém Meziříčí,

-  Rozpočet na rok 2018, kdy příjmy 
a výdaje jsou vyrovnané ve výši 
2,122.353 Kč, 

-  příspěvek pro Mikroregion 
Černilovsko ve výši 3.200 Kč, při 
počtu obyvatel 160 a 20 Kč na osobu,           

-  plán rozvoje obce včetně úprav na 
roky 2018 – 2020, doplnit o opravu 
místního rozhlasu a zvoničky, zkusit 
požádat OPŽP o dotaci na výměnu 
truby pod silnicí vedle Dinkových,

-  střednědobý rozpočtový výhled na 
roky 2019 - 2021,

-  změnu územního plánu na pozemku č. 
897, včetně dvou zástupců pro jednání 
s úřady Ing. M. Čistého a L. Preclíka.
Stále hledáme nové místo na pálení 

čarodějnic. V letošním roce se dětem 
zapálí pouze táborák na Horním Černilově 
u rybníku Na Bělkách. 

Ke konci letošní blátivé zimy konečně 
umrzlo a naši hasiči mohli pro děti 
na zamrzlém rybníku opět uspořádat 
Karneval na ledě. Akce se vydařila a příště 
prosíme více masek.  

Další akcí pro děti bylo Velikonoční 
tvoření v pátek 30. 3. 2018 a je nám 
moc líto, že na tuto 
akci přišlo málo dětí. 
Doufáme, že příští rok 
bude větší účast. 

Na valné hromadě 
mikroregionu dne 
9 4. 2018 byla 
přednesena nabídka 
na nákup zahradních 
kompostérů pro 
domácnosti, kdy 85% 
nákupní ceny hradí 
dotace z EU a 15 % 

 

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

hradí obec. V nejbližší době v obcích 
mikroregionu proběhnou ankety o 
vyjádření zájmu ze strany občanů.

Helena Klosová



5Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko  2|2018

OBec LeJŠOVkA
Ze zasedání ZO 29. 3. 2018

Účetní a starosta obce seznámili 
zastupitele s rozpočtovými opatřeními č. 
1 a č. 2. Zastupitelstvo následně vzalo tato 
rozpočtová 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.

Závěrečný účet obce Lejšovka za rok 
2017 ve výdajové části činil 3 036 845,15 
Kč oproti plánovaným výdajům 5 524 
000,00 Kč. Účet obce Lejšovka za rok 
2017 v příjmové části činil 3 380 490,99 Kč 
oproti plánovaným příjmům 3 048 000,00 
Kč. Součástí závěrečného účtu je zpráva 
o výsledku přezkoumání hospodaření za 
rok 2017. Výsledek zprávy zní: „nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky“. Účetní zisk 
za rok 2017 činí 1 576 362,24 Kč

Ze strany rodiny Váchových, jako 
nových vlastníků nemovitosti čp. 41, byla 
na obecní úřad doručena písemná žádost 
o odkup obecního pozemku p.č. 256/16 
o výměře 217 m2, který  tvoří přístup na 
pozemek k nemovitosti čp. 41. Hlavním 
důvodem žádosti byl zájem vybudovat 
zpevněnou příjezdovou cestu k jejich 
nemovitosti. Pod obecním pozemkem 
p.č. 256/16 jsou vedeny rozvody plynu, 
vody a na pozemku je také umístěn sloup 
s elektrický vedením. Jelikož obec musí 
kvůli uloženým sítím takovýto pozemek 
řádně spravovat a zajistit v případě nutnosti 
opravy přístup na pozemek, rozhodly 
zastupitelé, že žádosti o odkup pozemku 
p.č. 256/16 nevyhoví a nadále ho ponechají 
ve vlastnictví obce Lejšovka.

V minulosti byla již několikrát vznesena 
žádost rodiny Pařízkových o pokácení 
vzrostlé túje na obecním hřbitově u jejich 

 

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

hrobu, kde kořenový systém poškozuje 
hrob. Na základě toho není možné provést 
rekonstrukci hrobu. (usnesení: pro 4)

Starosta obce seznámil spoluobčany 
a zastupitele s novou povinností obce. 
Pokud člen zastupitelstva obce zároveň 
vykonává pro obec pracovní činnost, musí 
být taková pracovní smlouva schválena 
zastupitelstvem. Starosta tedy sděluje, že 
s Josefem Fabiánem bude uzavřena nová 
pracovní smlouva (dohoda o provedení 
práce) na odborné technické práce, jako 
je oprava obecní techniky a podobné věci. 
Hodinová sazba bude 125 Kč.

Starosta obce seznámil spoluobčany 
s možností získat od Mikroregionu 
Černilovsko dotaci na pořízení kompostérů 
pro jednotlivé občany, buď o objemu  
1 nebo 2 m3. V nejbližší době bude mezi 
občany distribuován anketní lístek, který 
bude mít za cíl zjistit, zda by o kompostéry 
byl mezi občany zájem (anketa je i zde ve 
Zpravodaji).

Starosta obce seznámil spoluobčany  
o tom, že šest svítidel veřejného osvětlení 
v okolí obecního úřadu, bude osazeno 
novými led svítidly. Tato svítidla budou po 
dobu zápůjčky na vyzkoušení poskytnuta 
prodejcem zdarma. Poté se bude obec moci 
rozhodnout, zda nová led svítidla pořídí.

inzerce

OBec DiVec
Ze zasedání ZO 7. 3. 2018

Zápis a usnesení z 
minulého zasedání byly 
bez připomínek a staly 
se tak právoplatnými, 
předložený program byl 
schválen.

Byla projednána a schválena 
předložená finální verze „Smlouvy o 
právu k provedení stavby“ s firmou 
Tangua na lokalitu „Poďousov“.

Svoz nebezpečného odpadu

Společnost Marius Pedersen provede 
v Divci svoz nebezpečných odpadů. 

Stanoviště bude u obecního úřadu v 
soboru 19. května od 12:25 do 12:55 
hodin. 

Vybírané nebezpečné odpady:  
oleje a nebo tuky, barvy, lepidla, 

pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, 
hydroxidy, fotochemikálie, detergenty, 
odmašťovací prostředky, staré léky, 
pesticidy, akumulátory (i plné)

Další odpady, které odebereme:
 pneumatiky (osobní), monočlánky, 

elektropřístroje, ledničky, mrazničky, 
televizory, zářivky, výbojky

Elektropřístroje, monočlánky 
a zářivky budou odebírány jako 
zpětný odběr, proto je nepoškozujte a 

 

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

neodebírejte žádné součásti.
Jiné odpady než ze seznamu 

neodebíráme! Odpady nenechávejte na 
stanovišti bez dozoru!
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OBec LiBRAntice
Ze zasedání ZO, 1.3.2018

Byl schválen rozpočet na rok 2018. 
Východiskem pro sestavení rozpočtu 
jsou skutečné příjmy a výdaje r. 2017, 
aktuální finanční situace obce, zohlednění 
aktuálního vývoje ekonomiky a opatření 
v oblasti veřejných financí. Rozpočet je 
sestaven jako nevyrovnaný. Příjmy ve 
výši 7 711 181 Kč, výdaje 7 580 289 Kč. 
V roce 2018 proběhne poslední splátka 
úvěru ve výši 130 892 Kč. Rozpočet je 
přílohou tohoto zápisu a je k nahlédnutí 
na stránkách obce nebo na OÚ.

ZO bere na vědomí rozpočtové 
opatření na zvýšení rozpočtu o částku 
22 981,- Kč s účelovým  určením na 
úhradu výdajů v souvislosti s volbou 
prezidenta ČR. 

V příštím roce jsou naplánované 
tyto větší akce: rekonstrukce části 
Librantického potoka a rybníka a částečná 
rekonstrukce budovy OÚ. 

ZO projednalo záměr prodat pozemek 
p.č. 390/2 v obci a k.ú. Librantice. Jedná 
se o pozemek u hlavní silnice na Výravu 
za Vojtěchovými. Jako zájemce se 
přihlásil p. Jiří Stejskal.  O ceně pozemku 
proběhne jednání.

ZO projednalo dodatek č. 1 ke 
smlouvě o nájmu majetku s ÚZSVM. 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových vyměřil nájemné z pozemku 
okolo obchodu ve výši 17 893 Kč. Podáme 
odvolání a znovu žádost o bezúplatný 
převod. P. Koutník navrhuje, pokud tento 
postup nedopadne, aby byla smlouva 
vypovězena. 

ZO projednalo smlouvu o zřízení 
věcného břemene s VAK Hradec Králové, 
a.s. Jedná se o vodovod pro víceúčelovou 
sportovní halu a prodloužení vodovodu za 
rybníkem u Kmoníčkových.

ZO pověřilo p. starostku A. Hladíkovou 
k účasti na řádné Valné hromadě VAK 
HK, a.s., která se koná 5. 6. 2018

ZO projednalo sazebník úhrad 
nákladů za poskytnuté služby dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím. Sazebník je k nahlédnuté 
na stránkách OÚ a na obecním úřadě.

ZO stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů kompetenci 
starosty k provádění jednotlivých 
rozpočtových opatření v následujícím 
rozsahu: do výše 100 000 Kč včetně na 
straně výdajů a na straně příjmů neomezeně 
a dále v těchto případech: rozpočtového 
zapojení účelově přidělených finančních 

prostředků z jiných rozpočtů na straně 
příjmů i výdajů nebo jsou-li vyvolaná 
organizačními změnami. Rozpočtová 
opatření v částkách vyšších může starosta 
obce samostatně provádět jen v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově 

přidělených finančních prostředků 
z jiných rozpočtů na straně příjmů i 
výdajů (dotace)

b) jsou-li vyvolaná organizačními 
změnami, pokud tyto změny 
nevyvolávají další nároky na finanční 
prostředky obce.
Rozpočtová opatření v částkách 

vyšších může starosta obce samostatně 
provádět jen v případech:
a) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný 

výdaj na zajištění chodu obce, 
v případě havárií nebo stavu nouze 

b)  úhrady pokut, penále z rozhodnutí 
nadřízených orgánů a dohledů a 
další nutné výdaje, kdy schválení 
rozpočtového opatření je nezbytné a 
má jen formální charakter, protože 
výdaj musí být realizován.
 ZO si vyhrazuje provádět rozpočtová 

opatření mimo rozsah stanovený starostovi 
obce a být informováno o schválených 
rozpočtových opatřeních starostou obce 
na nejbližším veřejném zasedání. 

ZO projednalo a schválilo přijetí 
finančního daru pro Základní školu 
Librantice ve výši 9 000,- Kč od firmy 
ALIEN TECHNIK, s.r.o.

ZO projednalo nabídku p. Šestákové na 
směnu pozemků – jedná se o pozemky na 
tzv. Fryntově louce. Záměr bude vyvěšen 
na úřední desce a projednán na příštím 
zasedání. P. Šestáková bude informována 
o dalším postupu. Bude nutno oslovit 
ČEZ, stavební úřad a finanční úřad a zjistit 
bližší informace pro další postup. 

Diskuze:

p. Holanec – jaký záměr má p. Stejskal 
s pozemkem – plánuje zde vybudovat 
výrobnu čokolády

p. Holanec – chtěl bližší informace 
k pozemkům okolo obchodu – pozemek 
pod obchodem je už ve vlastnictví obce, 
ve smlouvě s ÚZSVM se jedná o pozemky 
kolem obchodu, včetně přístupové cesty.

J. Volenec seznámil přítomné 
s informací o rekonstrukci mostku v tzv. 
esíčku před obcí směrem na HK. Při 
rekonstrukci bude napřímena silnice. P. 
Koutník navrhuje směnu nebo odkup 
pozemku od p. Součka. 

p. Pavlát – dotaz jestli existuje studie 
průtočnosti mostků po obci a studie 

 

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

odtokových poměrů – studie odtokových 
poměru je zpracována

p. Dufka – upozornil na nutnost údržby 
zrekonstruované části Librantického 
potoka 

p. Dufka – jestli obec neuvažuje o 
vybudování nějakého zádržného zařízení 
vody na dolním toku Librantického potoka 
– vodu zadržují rybníky nad obcí i v obci 
a o vybudování dalších se neuvažuje 

p. Lukášek – co se bude opravovat na 
rybníku u Andrových – žádost o dotaci se 
podávala na odbahnění, opravu hráze a 
vyčištění břehů

J. Volenec informoval přítomné, že 
jsou k dispozici pytle na písek, které se 
dají použít v případě povodně

Milada Bortlíková
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OBec LiBŘice

Výročí v Libřicích
Své výročí slaví

Jedlička Jaroslav

Zastupitelstvo obce 
si na letošní rok vyty-
čilo poměrně dost 
úkolů. Je před námi 
výstavba skladovacích 
prostor na zemědělskou 

techniku, připravujeme pasport místních 
komunikací, jednáme o přechodech pro 
chodce, administrativně připravujeme 
další naplánované akce. Za námi je již 
oprava místního rozhlasu, při které byla 
vyměněna celá ústředna a opraveny nebo 
přeinstalovány ampliony.

Jak jste si mohli všimnout, v obci 
proběhlo kácení většího počtu stromů. 
Žádný strom nebyl pokácený z rozmaru, 
ale z nutnosti. V polovině loňského roku 
proběhlo Agenturou na ochranu přírody ČR 
posuzování zdravotního stavu všech stromů 
v obci. Na základě závěrů došlo k pokácení 
stromů, u kterých hrozilo nebezpečí pádu 
nebo které ohrožovaly majetek. Každý 
strom byl posuzován individuálně. Stalo se, 
že strom, který jsme hodnotili jako zdravý, 
byl napadený houbami nebo byl vevnitř 
shnilý. Nebezpečné stromy byly pokáceny, 
u některých proběhla pouze prořezávka 
suchých větví. Plánuje se výsadba nových 
dřevin. Budeme jednat s odborníky, 
protože ne každý strom je vhodný a může 
způsobovat problémy. Příkladem můžou 
být stromy od pohostinství k prodejně, 
které se musí stále ořezávat, protože 
jinak by větve zasahovaly až do prostoru 
chodníku a těžko by se pod nimi chodilo. 

Čekají nás dokončovací práce na 
územním plánu obce. Po 7 letech od 

 

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
schválení vypracovat nový územní 
plán je naděje, že zhruba do roka dojde 
k závěrečnému schválení. V současné době 
se připravuje odevzdání dokončeného 
návrhu na Magistrát Hradce Králové, 
následovat budou společná jednání obce 
a zodpovědných úředníků. Poté budou 
s návrhem seznámeni občané, a to jak 
na internetu, tak i v písemné podobě na 
obecním úřadu. Občané mohou návrhovou 
verzi připomínkovat. Následovat bude 
veřejné projednání územního plánu. 
Pokud nikdo nevznese návrh na zásadní 
změnu, může dojít ke schválení územního 
plánu. Pokud by ale měla nastat podstatná 
změna, celé schvalovací kolečko by se 
opakovalo. Aby se tomuto předešlo, byla 
veřejnost před započetím prací oslovena 
se žádostí o podávání požadavků. Všechny 
požadavky byly zapracovány nebo bylo 
žadatelům vysvětleno, proč nejde provést 
změna (viz obchvat obce plánovaný 
krajem - neradujme se – je pouze na 
papíru, ale realizace ve hvězdách, přesto 
brání rozvoji obce směrem k Výravě). 
V obci jsou vytipována i území vhodná 
pro novou zástavbu. Problém je ale v tom, 
že jde o soukromé pozemky a pokud 
majitelé nebudou chtít půdu prodat, nikdo 
jim to nařídit nemůže. Další omezení jsou 
formou stávajících zákonů, které stanovují 
hranice, co lze přeměnit a co již ne.

V květnu obec opět zajistí odvoz 
velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu. Velmi nás mrzí, že se mezi námi 
stále nacházejí takoví občané, kteří nehodí 
papír nebo plastovou lahev do koše, ale 

klidně ji vyhodí tam, kde právě jsou. 
Rozmnožily se u nás i poházené „vajgly“. 
Zastupitelstvo se snažilo zachovat co 
nejnižší poplatky za komunální odpad, 
nezvýšily se oproti minulému roku. 
Z obecních peněz se platí i velkoobjemový, 
nebezpečný a biologický odpad. Míst 
na odložení odpadu je dost a každý má 
možnost nedělat po vsi nepořádek. Proto 
nás zaráží, že někteří jedinci nejsou ke 
svému okolí ohleduplní. Stále více občanů 
si na obecním úřadu stěžuje na nešvar 
řidičů neparkovat doma na dvorku, ale 
na travnatých plochách, před vjezdovými 
vraty sousedů, těsně za křižovatkou, na 
chodnících a jiných dalších místech, kde 
spoluobčanům překáží nebo kde i ničí 
majetek. Obracíme se na vás s prosbou, 
abyste zvažovali, kam svoje auto 
zaparkujete.   

V obci proběhlo další kolo měření 
hladiny vody v 10 studních a ve studních 
Lipry.  

11. března proběhl v hostinci U 
Špatenků tradiční dětský karneval, který 
se opravdu vyvedl a na dětech bylo vidět, 
že si ho bezvadně užívají. Přes úřad práce 
zaměstnáváme na pracovní poměr od dubna 
1 zaměstnance a od června se chystáme 
přijmout dalšího.

Připravujeme se také na zajištění 
povinnosti ohledně GDPR.

Máme za sebou přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2017 se závěrem, 
že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
V rozpočtu ke konci roku činí pohledávky 
(např. předplatné) 0,06%, závazky (např. 
mzdy zaměstnanců, faktury k přelomu 
roku) 1,77%  a zastavený majetek 0,00%. 

Bylo konstatováno, že hospodařením 
obce nevznikají do budoucna žádná  
rizika. 

Eva Hynková, starostka

inzerce

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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OBec SkALice
Koncem roku 

2017 jsme podali 
žádost o dotaci na 
pořízení herních prvků 
do všech třech částí 
obce v celkové částce 
500 000 Kč. Jedná 
se o herní prvky pro 

všechny věkové kategorie dětí. V průběhu 
měsíce dubna, nebo začátkem května se 
dozvíme, zda bude tato dotace kladně 
vyřízena. Kontrola a oprava veřejného 
osvětlení a rozhlasu proběhne na přelomu 
měsíce dubna a května. Povodí Labe s.p. 
Hradec Králové bude dále pokračovat na 
čištění Černilovského potoka. Místa, která 
byla v minulosti vydlážděna, či zpevněna 
kamenem, budou znovu obnovena. Část 
potoka protékající Skalicí bude celá 
vydlážděná. Obec bude dále pokračovat 
v opravách částí chodníků, které v loňské 
roce započala. V současnosti probíhá 
příprava zadávacích podmínek, které budou 
sloužit jako podklad pro výběrové řízení.  
Našimi pracovníky byla zrekonstruována 
původní obecní pumpa vedle obecního 
úřadu. Letos chceme tím samým způsobem 
obnovit studnu ve Skaličce na kopci. Jedním 
z nešvarů, který neustále přetrvává je 
plnění kontejneru na hřbitově komunálním 
odpadem, který si má občan likvidovat na 
své náklady. Jak se vyveze kontejner, hned 
je naplněn. Naposled jsme z něho museli 

odstranit starý mrazák. Naopak u kontejnerů 
na bioodpad se situace zlepšuje. Občané do 
nich vkládají bioodpad, který tam skutečně 
patří. Jednoduchá poučka: odkládej do 
kontejnerů jen to, co bys odložil na své 
zahradě do kompostu! V rámci veřejně 
prospěšných prací na údržbu veřejného 
prostranství jsme podali žádost na Úřad 
práce v HK o 2 pracovníky s nástupem 
od 1.5.2018. Dotazník spokojenosti 
s životem v obci Skalice je vyhodnocen 
a bude ke konci měsíce dubna zveřejněn 
na internetových stránkách obce Skalice. 
Tímto děkuji paní Agátě Havlíkové za 
jeho zpracování, které prováděla ve svém 
volném čase.  

Firma Marius Pedersen a.s. nám zaslala 
rozpis termínu svozu nebezpečného a 
objemného odpadu na den 28.4.2018. Na 
přesné časy mobilního svozu se můžete 
podívat na internetové stránce obce. 
Zároveň Obecní úřad Skalice vyhlašuje na 
den 28. dubna brigádu na úklid veřejného 
prostranství. Proto žádám všechny občany, 
aby se zúčastnili v co největším počtu. Sraz 
účastníků brigády bude v 9:00 hodin, a to 
ve Skaličce před hasičskou zbrojnicí, ve 
Skalici před obecním úřadem a v Číbuzi 
na parkovišti. Nezapomeňte s sebou vzít 
pracovní rukavice a vesty s výstražným 
označením z důvodu pohybu osob na 
komunikaci. 

Krátké připomenutí konání nejbližších 

 

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 červnu 
slaví svá životní jubilea
Anna Hořejšová, Marie Vlková, Josef 
Havlík a Jaroslav Novotný

kulturních akcí: 30. dubna pálení čarodějnic 
ve Skaličce na kopci, 5. května dětský 
maškarní karneval v Hasičské zbrojnici 
ve Skaličce, 26. května Pivní slavnosti ve 
Skalici, 16. června Letní hasičský ples ve 
Skalici a 23. června oslavy založení 95 
let SDH Skalička. Posvícení ve Skaličce 
je naplánováno na 25. srpna.  Proběhne 
v duchu oslav 100. výročí založení 
republiky a konce první světové války. Při 
této příležitosti bude provedena bojová 
ukázka ze západní fronty 1. světové války.
 Milan Karpíšek, starosta

OBec SMRŽOV

Z jednání ZO dne 15.2.2018:

-  ZO projednalo  informaci  o riziku 
navýšení nákladů obce na odpadové 
hospodářství, v případě prosazení  
nevládní novely zákona o odpadech 
obsahující násobné zdražení 
skládkovacích poplatků

-  schválilo výběr dodavatele 6ks  
nástavců skříní do místností OÚ 

-  schválilo prodej traktoru A18/AGRIC 
-  schválilo uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě se společností ČEZ Distribuce, 
a.s. o zřízení práva věcného břemene 

-   schválilo uzavření směnných smluv dle 
zhotovených geometrických plánů pro 
účely vybudování nového biocentra

-  schválilo nákup zásahových rukavic 
pro SDH  Hubíles a SDH Smržov  

-  delegovalo starostu na Valnou hromadu 
spol. VaK. Příští jednání je 10.5.2018.

Dění v obci můžete sledovat na webu 
obce nebo na facebooku Obec Smržov

 

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
V dubnu, květnu a červnu

Aixnerová Zdeňka, Šubrt Jaromír, 
Řeháková Marie, Pavlovičová Libuše, 
Komínková Lada, Vaňková Marie, 
Hušáková Ludmila, Kupková Jiřina 
(všichni Smržov), Martincová Růžena,  
Hryzlíková Jaromíra,  Hejcmanová Jiřina 
a Dubánek Ladislav (všichni Hubíles)

Splatnost poplatků

Obecní úřad žádá občany, kteří dosud 
neuhradili splatné nájemné za pronájmy 
obecních pozemků a poplatky ze psů, aby 
tak učinili nejpozději do konce května.

Úklid a údržba obcí

I v letošním roce bude údržba veřejného 
prostranství v Hubílese zajišťována 
především SDH. Dubnový úklid byl již  
proveden. V místí části Smržov budou 
údržbu provádět především zaměstnanci 
obce. Obec získala pro letošní rok příspěvek 
od úřadu práce na 2 zaměstnance.  

I v letošním roce budou pro potřeby 
občanů 2x zajištěny kontejnery pro svoz 
objemného domovního odpadu. 

ČOV

Ke dni zpracování příspěvku nebylo 
známo rozhodnutí MZe, zda bude obci 
poskytnuta dotace na ČOV a kanalizaci.

 Dagmar Klásková
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OBec VýRAVA
Není to tak dávno, co 

jsme čelili docela krutým 
mrazům a nyní se počasí 
tváří, že místo jara 
vkročíme přímo do léta. 
Což o to, sluníčka bylo 
poskrovnu, takže to určitě 

všichni vřele vítáme. Horší, je co nám na to 
„řekne“ příroda… 

Většina proto již vyrazila na zahrádky 
anebo zahájila úklid „všeho možného“. 
V souvislosti s úklidem musíme 
připomenout, že dle obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2016 o poplatku za komunální 
odpad, byl plátce poplatku, kterým je 
každý vlastník nemovitosti v k. ú. obce 
Výrava (bez ohledu na svůj trvalý pobyt), 
povinen do 28. 2. 2018 uhradit poplatek 
za komunální odpad. Stále ovšem je ještě 
pár jednotlivců, kteří tak neučinili. Takže 
je tímto vyzýváme, aby své opomnění co 
nejdříve napravili.

Dále v souvislosti s úklidem a 
odpady obecně připomínáme, že je opět 
zpřístupněn kontejner na bioodpad v areálu 
ZD (u Macků), a to každou středu a sobotu 
v čase od 16.30 do 18.00 hod.. V minulém 
čísle Zpravodaje jste byli informováni o 
upozornění obecního úřadu na poškozování 
veřejného majetku prostřednictvím vozidel 
parkujících na veřejném prostranství. Jak 
je zřejmé z aktuálního stavu, kdy k žádné 
nápravě nedošlo, tak dotčeným osobám 
je asi dodržování právních předpisů na 
hony vzdálené. Ovšem smutné na této 
skutečnosti je to, že na jedné straně se obec 
snaží svým občanům jejich nejbližší okolí 
zvelebovat a na druhé straně někteří z nich 
jí to oplácí absolutním nerespektování 
základních pravidel. Co k tomu více 
dodat…

pár informací „z radnice“  

Ze zasedání ZO dne 5. 2. 2018:
Zastupitelstvo schválilo návrh podat 

žádost o poskytnutí dotace na akci 
„Oprava místní komunikace v obci 
Výrava od čp. 71 po čp. 82“ z programu 
rozvoje Královéhradeckého kraje: 
18POVU1 „Komplexní úprava veřejných 
prostranství a místních komunikací a 
pořízení, oprava a údržba místní technické 
a dopravní infrastruktury".

Zastupitelstvo schválilo na základě 
žádostí občanů místní části Dolní Černilov 
záměr na prodloužení veřejného osvětlení 
podél místní komunikace směrem ke 
křižovatce s II/299 Librantice – Výrava. 
Důvodem dodatečného nasvětlení 
křižovatky je nepřehlednost místa pro 
odbočení z hlavní silnice po setmění.

 

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
Ze zasedání ZO dne 19. 3. 2018:
Jak všichni víte, na konci loňského 

roku došlo k uzavření místní maloobchodní 
prodejny, kterou provozovala společnost 
Hruška spol. s r.o. Objekt prodejny je ve 
vlastnictví společnosti CPI Reality, a.s. 
se sídlem v Praze. Tato společnost má se 
společností Hruška spol. s r. o. na pronájem 
objektu uzavřený dlouhodobý nájemní 
vztah. Přesný termín jeho ukončení však 
obci i přes několik dotazů na pronajímatele 
(zůstaly bez odpovědi) není dosud znám, z 
dostupných jiných zdrojů se má snad jednat 
o rok 2020. Z tohoto důvodu obec zadala 
studii k vyhodnocení současné situace po 
ukončení činnosti místní prodejny a návrh 
řešení pro zajištění maloobchodní prodejny 
s potravinami při využití současné budovy 
obecního úřadu s čp. 116 a další obecní 
budovy – budovy bývalé školy s čp. 104. 
Tato studie proveditelnosti má tedy za cíl 
vyhodnotit toto zadání a nabídnout vhodné 
a ekonomické řešení při zohlednění dalších 
potřeb obce, potažmo obecního úřadu vč. 
propočtu nákladů navrženého řešení. Na 
základě této studie zastupitelstvo obce 
záměr zajištění maloobchodní prodejny s 
potravinami včetně realizace stavebních 
úprav v čp. 116 schválilo. V současné době 
běží poptávka na dodavatele projektové 
dokumentace.

Zastupitelstvo obce dále schválilo:
• podnět Povodí Labe, s. p. na pořízení 

změny Územního plánu Výrava 
spočívající v umístění suchých poldrů 
na Výravském a Libníkovickém potoce

• nákup herních prvků na obnovu 
dětského hřiště

• finanční dar spolku CREATO Černilov

Vzhledem k tomu, že obecní úřad v 
současné době nedisponuje aktuálními 
údaji o zásobování obce pitnou vodou 
a údaji o likvidaci splaškových vod 
produkovaných fyzickými a právnickými 
subjekty působících v katastru obce, bude 
do jednotlivých domácností a objektů 
podnikatelských objektů distribuován 
dotazník, který bude podkladem k 

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

Výročí ve Výravě
Vítáme do života
Lucie a Lukáš Trnkovi

Zemřeli
Anna Jeřábková

aktualizaci údajů o vodním hospodářství. 
Získaná data budou vyhodnocena a 

závěry poslouží pro rozhodnutí o budoucí 
likvidaci splaškových vod produkovaných 
na celém území obce. Bez těchto dat 
nelze přistoupit k objektivnímu plánování 
modernizace způsobu likvidace odpadních 
vod, odkanalizování obce nebo k případné 
změně Plánu rozvoje vodovodů a 
kanalizací Královéhradeckého kraje. 

Jak jste si také při průjezdu obce mohli 
všimnout, tak byla již zahájena výstavba 
VI. etapy chodníků podél komunikace 
III/2992. Po jejím dokončení bude tak 
možné vyrazit na procházku z dolní části 
obce na horní, a to po chodníku až k čp. 31. 
Myslím, že toto zejména uvítají maminky 
s kočárky, které si tak budou moci 
prodloužit „bezpečnou“ trasu procházky. 
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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
Jaro nejen mezi knihami

Milí čtenáři Zpravodaje,
přejeme vám moc krásné jarní dny 

(jako že letos opravdu jsou!) a přidáváme 
pár řádků o tom, co se u nás, v Místní 
knihovně v Černilově, dělo od posledního 
vydání Zpravodaje. 

Kromě běžného provozu knihovny 
a oblíbeného lednového vyplňování 
statistiky za minulý rok pro Ministerstvo 
kultury, jsme se v únoru připojili 
k Mezinárodnímu dni darování knih. Ten 
se slaví 14.2. a má být zaměřen především 
na děti. Někteří naši návštěvníci darovali 
knihy do otevřené knihovničky na chodbě 
před knihovnou (děkujeme – už našly nové 
majitele). My jsme vyhlásili soutěž, že 11. 
dítě, které si ten den přijde k nám vypůjčit 
knihu, nějakou novou od nás dostane. 
Vítězem se stal Vašík Kubař a z nabízených 
titulů si vybral knihu Ladislava Špačka 
Dědečku ještě vyprávěj (o etiketě pro děti 
- jak se správě chovat v divadle, restauraci, 
ve školce, v hotelu…). Tak doufáme, že 
Vašíkovi udělala kniha radost. 

Hned ten stejný týden probíhal také 
Národní týden manželství. Letos jsme 
připravili pro čtenáře malou výstavu 
knižních tipů pro pěstování partnerského 
vztahu. 

A už tu byl březen a na ten si musí 
knihovníci pořádně namastit svaly. Březen 
měsíc čtenářů bývá totiž plný událostí navíc, 
tak aby si to to čtenáři i další návštěvníci 
pořádně užili! BMČ jsme začali velkolepě, 
nultým ročníkem projektu Bookstart. 
Projekt Bookstart je mezinárodní, česky 
by se dal přeložit asi nejlépe jako „S 
knihou do života“ nebo „S knihou od 
kolébky“. Cílem projektu je přivést děti 
ke knihám úplně od narození. Podle 

psychologických výzkumů se totiž zjistilo, 
že děti, které vyrůstají s knihami, příběhy 
a básničkami/říkadly, se mnohem lépe 
vyvíjejí, mluví i dosahují později lepších 
studijních výsledků. Projekt Bookstart 
byl v České republice odstartován 1.3. 
2018 a my jsme už v sobotu 3.3. při Vítání 
občánků v Kulturním a spolkovém domě 
v Černilově rozdávali balíčky s materiály. 
Moc děkujeme za vstřícnost, že jsme 
se, jako knihovna, směli této slavnostní 
chvíle zúčastnit a vybavit nové černilovské 
občánky „studijními materiály“. Děti 
dostaly deníček pro zaznamenávání jejich 
dobrodružství s knihami během prvního 
roku života.  Deníček ilustrovala Markéta 
Vydrová, která tu v Černilově před pár 
lety byla naším hostem v programu pro 
žáky ZŠ.  Děti dále dostaly malé leporelo, 
poukaz na stažení audioknihy s pohádkou 
čtenou Aňou Geislerovou, pozvánku 
do černilovské knihovny a možnost 
zaregistrovat se do 6 let věku u nás 
zdarma a další materiály. Moc se těšíme na 
spolupráci s novými nejmenšími čtenáři a 
jejich blízkými. 

V knihovně jsme pokračovali hned 
následující úterý návštěvou Klubu 
maminek Dvoreček u nás v knihovně. 
To vám bylo zase narváno! Do dětského 
oddělení jsme se vešli tak, že já jsem 
třeba stála na jedné noze :-o.  - koberec 
byl totiž plný knížek pro děti, hraček, a 
hlavně dětí a maminek. Povídali jsme si 
o projektech knihovny, o jejích službách 
a akcích, letošních historických výročích, 
a především o nejnovějších knihách pro 
nejmenší děti a pro rodiče. Bylo to moc 
príma.

S Hanou Adamcovou z Týniště nad 
Orlicí jsme se setkali již na podzim při 
workshopu o bylinkách. Tentokrát jsme 

jí pozvali v pondělí 12.3. jako lektorku 
semináře s názvem Ekologický úklid a 
praní. Dozvěděli jsme se, jak k těmto 
činnostem lze vhodně a levně využívat 
sodu, kyselinu citronovou, jádrové mýdlo, 
jak si vyrobit domácí osvěžovač vzduchu, 
jak prát s mýdlovými ořechy a tak dále. 
Byla to velice zajímavá inspirace k tomu, 
abychom více pečovali o naše životní 
prostředí a hledali co nejšetrnější cesty 
k jarnímu úklidu.

Další pondělí bylo kino. Promítali jsme 
film dokumentární a potěšující. Letos jsme 
vybrali z festivalu Jeden svět film Život 
začíná po stovce. Film vypráví o Švédce 
Dagny Carlssonové, která se narodila 8.5. 
1912. V 99 letech se přihlásila na počítačový 
kurz a stala se nadšenou bloggerkou. Píše 
pod přezdívkou Bojan každý den svůj 
příspěvek na blog (schválně se podívejte 
na http://www.123minsida.se/Bojan/, je 
to tam! Učí seniory pracovat s počítačem, 
posílat e-maily, defragmentovat disk…a je 
optimistická, veselá a chtěla by najít přítele 
a zatančit si. Ve filmu se jí to skutečně 
podaří. Když se jí ptá moderátor, jak se lze 
dožít vysokého věku, odpovídá: mít dobré 
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geny a zvídavost. Myslím, že jsme všichni 
odcházeli z projekce s úsměvem na rtech 
a povzbuzením, že se má člověk stále těšit 
na to, co přijde a nebát se zkoušet nové a 
nové věci. 

V rámci Března měsíce čtenářů se 
po celé republice vybíral také Nejmenší 
největší čtenář. U nás jsme slavnostně 
ocenili Danečka Kočince. Daneček je 
pravidelným nadšeným návštěvníkem naší 
knihovny a takovému zvídavému čtenáři je 
radost knihy půjčovat. Daník od nás dostal 
knihy o dinosaurech a přírodě v džungli 
a předala mu je, na dvoře Kulturního 
a spolkového domu v Černilově, paní 
místostarostka Obce Černilov, Pavlína 

Hofmanová. Bylo to v pátek 23.3., kdy se 
zde konal Velikonoční jarmark a po celé 
zemi také Noc s Andersenem.

V dubnu jsme uvítali v knihovně 
žáky třetích tříd Masarykovy jubilejní ZŠ 
v Černilově. S „béčáky“ jsme se při návštěvě 
věnovali 100.výročí vzniku republiky a 
objevovali společně módu, architekturu, 
symboly, spisovatele… této doby. Psali 
jsme přání republice k narozeninám a 
některá jsou opravdu velmi trefná. Vybraná 
přání můžete zhlédnout na schodišti před 
knihovnou. Inspirací k besedě nám byla 
nové kniha Lenky Pecharové Po stopách 
stoleté dámy. Se třídou Á jsme se věnovali 
zase novým knihám určeným pro jejich 

věkovou kategorii a děti tu se svou paní 
učitelkou realizovaly čtenářskou lekci.

V květnu 2018 si u nás můžete 
zakoupit žluté kvítky v rámci Českého dne 
proti rakovině (16.5.) a navštívit výstavu 
ilustrátora Miroslava Šaška v obřadní 
síni naproti knihovně. Jsme podpisovým 
místem petice na podporu nezávislosti 
veřejnoprávních médií – České televize a 
Českého rozhlasu. Můžete tedy u nás svým 
podpisem tuto petici podpořit. 

Stále pro vás přibývají nové knihy, 
časopisy a společenské hry, tak si přijďte 
něco vybrat.

Krásné knižní jaro vám přeje
Jana Žárská

Základní škola Černilov
 

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

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

ZŠ A MŠ Černilov

V průběhu prosince a února mohli 
fotografové školy „lovit“ snímky na 
doslova vánoční téma. A jak soutěž 
dopadla? První místo vybojovali se 
svými fotkami Terezka Dohodilová (viz 
snímek) a Tomáš Lelek, hned za nimi se 
umístil Honza Feifer a jako třetí nejlepší 
porota vybrala fotky Lucky Konečné. 
Gratulujeme a těšíme se na další 
fotoúlovky! Mgr. Dana Hoffmannová

Fotografická soutěž na téma kouzelný třpyt

chytrá hlavička

V posledním únorovém týdnu proběhla 
na naší škole matematická soutěž Chytrá 
hlavička, které se zúčastnilo 93 žáků ve 
třech kategoriích. Žáci řešili 10 úloh za 10 
bodů.  Mgr. Alice Petrovická

Nejúspěšnější řešitelé:

kategorie 1. – 3. třída
Matěj Kořínek, 3.A  10 bodů 
Anna Krejčová, 3.A, 
Pavla Kořínková, 1.A 9 bodů
Žofie Horáková, 3.B, 
Tomáš Zikmund, 3.B  8 bodů

kategorie 4. – 6. třída
Nela Lipavská, 6.B, 
Sabina Šulcová, 6.B, 
Anna Hejcmanová, 6.B  9 bodů
Tereza Dohodilová, 5., 
Adam Svoboda, 5., 
Tomáš Hrdina, 6.B 8 bodů

kategorie 7. – 9. třída
Alena Hoffmannová, 9. 10 bodů 
Vendula Volejníková, 7.B 9 bodů
Šárka Prokešová, 7.B, 
Patricie Pešková, 7.B 8 bodů

těšíme se do školy

V měsíci březnu se každou středu 
potkávali předškoláci ve třídách základní 
školy se svými budoucími učitelkami. Na 
setkáních si děti vyzkoušely sezení pravých 
školních lavicích, zkusily si počítat, zpívat, 
poznávat geometrické tvary, seznámily se s 
některými písmenky a vyrobily si záložku 
do knížky a velikonoční přání. Někteří 
předškoláci měli poprvé trochu strach, ale 
dnes už se jistě všichni těší na září, kdy už 
bude všechno doopravdy. 

 Mgr. Lenka Javůrková,  
Mgr. Martina Cachová
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nocování s Andersenem

Po roce jsme s dětmi čtvrtých tříd 
opět nocovali ve škole. Byla totiž Noc 
s Andersenem. Tentokrát s knihou 
Josefa Čapka – Povídání o pejskovi a 
kočičce. Děti si osvěžily příběhy pejska 
a kočičky -  jak spolu hospodařili, četly, 
poslouchaly, řešily křížovky i sportovaly 
a vařily. Prostě, užily si celou Noc  
s Andersenem. Mgr. Dana Filipová

Zpívali jsme v Aldisu

Minulý týden proběhla akce, na kterou 
jsme se pečlivě připravovali. Od pana 
prof. Skopala jsme dostali “Jarní směsku 
lidových písní“. Pečlivě jsme se písničky 
naučili a na pozvání jsme odjeli do Aldisu, 
abychom si spolu se sborem Jitro písničky 
zazpívali. A nebyli jsme sami. Bylo nás 
přes tisíc a bylo to moc hezké.

Mgr. Dana Filipová

Vychytané počasí

Větru a dešti neporučíte, to je stará 
známá pravda. A přání je prý otcem 
myšlenky! My jsme si 15. března ve čtvrtek 
všichni přáli, aby na nás při naší exkurzi 
na Pražský hrad sluníčko přece jen trochu 
vykouklo. Dopadlo to! Celý den byl jako 
malovaný a my jsme prozkoumali prostory 
Pražského hradu velmi důkladně.Zámecké 
schody, Matyášova brána, Vladislavský sál 
se všemi přilehlými prostory, Zlatá ulička, 
Daliborka.....Katedrála sv. Víta bodovala 
nejvíce. Tohle všechno jsme stihli! Děti 
měly připravené průvodcovské referáty a 
získané poznatky zapisovaly do pracovních 
listů. Celý den nám hrozně rychle uběhl. 

Mgr. Jana Hofmanová

Žáci 6. tříd se v dějepise učili o 
mumifikaci ve starověkém Egyptě. A 
protože vidět mumie na vlastní oči není 
zcela běžná věc, vydali jsme se do Prahy 
na ojedinělou výstavu ,,Mumie světa". 
Expozice nezklamala. Spousta informací, 
nejrůznější typy mumií opravdu z 
celého světa, krátké tematické filmy na 

obrazovkách a komu se nechtělo zrovna 
číst,ten čerpal a vstřebával vědomosti 
z půjčených ,,mluvítek". Dle ohlasu - 
vydařená exkurze, děti se sice trochu 
polekaly obdržených pracovních listů,ale 
i to zvládly na jedničku!!

Mgr. Jana Hofmanová,  
Mgr. Hana Šimková

Mumie světa

V pátek 9. března se  žáci 4. A 
vypravili do našeho krajského města 
na exkurzi. V muzeu si rozšiřovali 
informace o pravěku, viděli pazourek 
a jeho použití, zkusili si brousit kámen 
jiným kamenem a prohlédli si obrázky 
E. Štorcha.

Na Bílou věž jsme se těšili, protože 
bylo krásné počasí a my jsme v dálce 
zahlédli i Orlické hory a Krkonoše. 
Nejvíc jsme však obdivovali nádherný 
model věže z broušeného skla.

Mgr. Dana Filipová

exkurze do Muzea vých. Čech a na Bílou věž

I když je v sobotu v naší škole 
obvykle zavřeno, 17. března to bylo 
úplně jinak! Naopak!!! Dveře v celé 
škole byly otevřené všem návštěvníkům! 
Zahájení se ujaly děti školního sboru se 
svými písničkami. Ve třídách byly tvůrčí 
a výtvarné dílničky, aranžování květin a 
pletení z pedigu, někde si mohli nejen 
děti, ale i dospěláci vyzkoušet  práci 
na interaktivní tabuli. V tělocvičně se 
cvičilo, v počítačové učebně vládly 
legoroboti, pilně se pracovalo také v 
dílnách a u keramické pece. Příjemné 
bylo i posezení v naší malé kavárničce 
a čilý ruch vládl i ve školní kuchyni! 

Celé sobotní dopoledne zde vládla milá 
a přátelská atmosféra.                                                                                   

Mgr. Jana Hofmanová, 
Mgr. Lenka Javůrková

Den otevřených dveří                                                                                                                                       
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Matematický klokan

V pátek 16. 3. se žáci naší školy 
zúčastnili mezinárodně koordinované 
matematické soutěže pořádané Jednotou 
českých matematiků a fyziků ve spolupráci 
s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou 
algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. 

Soutěžilo se v kategoriích: Cvrček (2. 
- 3. třída ZŠ), Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), 
Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. 
třída ZŠ). 

Ve všech kategoriích soutěžící řešili 
soubor testových úloh ve stanoveném čase, 
přičemž vybírali jednu z pěti nabízených 
možností řešení. V kategorii Cvrček mohli 

získat maximálně 90 bodů, v ostatních 
kategoriích 120 bodů.

Nejúspěšnější řešitelé školy:

Cvrček
1. Anna Krejčová  3. A 79 bodů
2. Václav Hudec  3. A 76 bodů
3. Tomáš Táborský 2. A 69 bodů

Klokánek
1. Martina Hofmanová 5. 91 bodů
2. Vojtěch Bednář   4. B 87 bodů
3.-4. Ondřej Skákal 4. B 81 bodů
3.-4. Lukáš Hrivňak 4. A

Benjamín
1. Eliška Turková  7. B 90 bodů
2. Vojtěch Vach  7. B 86 bodů
3.-4. Matouš Fibír 7. A 83 bodů
3.-4. Daniela Scheuerová 7. A

Kadet
1. Alena Hoffmannová 9. 83 bodů
2. Martin Svoboda 8. 73 bodů
3. Jan Řezníček  8. 68 bodů

Mgr. Alice Petrovická, 
Mgr. Dana Hoffmannová

Halová kopaná

Dne 20. 3. 2018 čekala na naše žáky 
první sportovní soutěž v roce 2018. Konal 
se turnaj v halové kopané pro žáky 8. a 
9. tříd. Jeli jsme na ZŠ Štefánikova, kde 
na nás čekalo pět zápasů. Z těchto zápasů 
se nám podařilo získat čtyři body za 
jednu výhru a jednu remízu. Výsledek 
stačil na konečné 5. místo v turnaji. ZŠ 
Černilov reprezentovali: Michal a Vojta 
Hovorkovi, Dominik Hroneš, Matěj 
Urban a Matyáš Štandera. Všem děkuji za 
vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jiří Havlas

Školní parlament

V úterý 20. 3. se zástupci žákovského 
parlamentu naší školy zúčastnili již 
druhého setkání parlamentů ZŠ. Tentokrát 
se setkání konalo naZŠ v Kostelci nad 
Orlicí. Děti si zde opět vyzkoušely pod 
vedením lektora některé komunikační 
techniky, hry a dozvěděly se, jak by 
správný parlament školy měl fungovat. 
Další setkání by mělo proběhnout na 
podzim.

Mgr. Lenka Javůrková, 
Mgr. Jana Hofmanová

V úterý 27. března 2018 se na naší 
škole konal seminář ohledně bezpečného 
používání mobilního telefonu (Ne)
bezpečný mobil. Seminář vedl Mgr. Jiří 
Průša ze společnosti CZ.NIC, z. s. p. o. 
a byl určen žákům 8. třídy. Informace 
sdělené na semináři jsme využili i na 
proškolení žáků 6. a 7. tříd. Akce byla pro 
děti velkým přínosem, přednášející měl 
příjemný způsob sdělování informací. 
Děti se zde dozvěděly např. ideální 
způsob zabezpečení mobilu, jak pracovat 
s hesly a jak si je chránit, jaké informace 

je a není vhodné sdílet na sociálních sítích, 
jak mohou pracovat s fotografiemi, jaké 
fotografie je a není vhodné v prostředí 
internetu sdílet, na co si mají dávat při 
komunikaci největší pozor.

Akce navázala na předchozí akce s 
podobným tématem.  Minulý školní rok 
si např. mohly děti vyslechnout přednášku 
Mgr. Vladimíra Váchy o bezpečném 
chování na internetu a nebezpečí 
kyberšikany. Rodičům pak byl nabídnut 
seminář na téma Nebezpečí závislosti na 
mobilních zařízeních.

Žáci naší školy se také pravidelně 
účastní soutěže Kraj pro bezpečný 
internet. Na stránkách www.kpbi.cz  lze 
nalézt také mnoho informací a rad pro  
pedagogy, rodiče, seniory, ale hlavně 
žáky. Mgr. Dana Hoffmannová

Seminář (ne)bezpečný mobil

28. března před Velikonocemi byl 
školní den pro žáky 2. stupně úplně 
jiný. Byl to totiž den zaměřený na téma 
husitství. Žáci jednotlivých tříd měli 
už předem zadané úkoly - každý ročník 
pracoval na jiné téma.

Šesťáci se zabývali osobami Jana 
Husa a Jana Žižky, sedmáci zpracovávali 

husitské bitvy, osmáci "stavěli" a 
popisovali město Tábor a deváťáci 
vyráběli a popisovali husitské zbraně a 
husitské korouhve.

Všechna témata jsme si pak společně 
představili na hale školy a sestavili 
výstavu všech prací.

Mgr. Jana Hofmanová

 Projektový den
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Ve dnech 3. 4. - 7. 4. sedmé třídy vyrazily 
na pětidenní pobyt do ekologického centra 
Sever v Horním Maršově. Lektoři pro nás 
měli po celou dobu připravený intenzivní 
a velmi pestrý program. Vyzkoušeli jsme 
si podnikání v rybářských firmách i jak 
to dopadne, když místo obnovy ryb je 
ihned všechny vylovíme pro rychlý zisk. 
Také jsme prováděli biomonitoring řeky 
Úpy, kdy jsme ve speciálních oblecích 
v řece lovili žijící živočichy a určovali 
je podle klíče. Zdolali jsme zasněžený 
krkonošský hřeben Rýchory, diskutovali 

o právech zvířat a globálních problémech, 
poznali, jaký byl dříve v Krkonoších 
život - vyzkoušeli si tkalcovský stroj a 
zpracování lnu a zjistili, jak se dříve těžilo 
v Krkonoších dřevo i s jakými následky 
trvajícími dodnes. Příběhy z historie 
Krkonoš jsme na konci týdne ztvárnili 
jako divadlo v zapůjčených rozmanitých 
kostýmech. Po celou dobu jsme třídili 
odpad do mnoha různých druhů košů a 
hlavně jsme si užili spoustu zábavy. 

Mgr. Alice Kučerová, 
Mgr. Kateřina Blatníková

7. třídy na ekologickém pobytuZpívání na jarmarku

Pěvecký sbor naší školy vystoupil na 
Velikonočním jarmarku v Černilově s 
písničkami, básničkami a malým sólem 
na flétničku. Dětem se vystoupení moc 
povedlo  a doufám, že jsme přispěli k milé 
jarní atmosféře.  Mgr. Dana Filipová

novopacký slavíček

Ve středu 4. dubna se žáci naší školy 
zúčastnili pěvecké soutěže Novopacký 
slavíček, která probíhá již 23. rokem a 
konkurence je opravdu veliká. Zpívají 
zde žáci nejen z různých základních škol, 
ale i ze základních uměleckých škol. Tím 
více nás těší, že i letos jsme byli úspěšní. 
Velké poděkování patří Lucii Herzánové 
z 8. třídy za úspěšnou reprezentaci, dále 
Natálii Bartošové ze 3. třídy, která si mezi 
50 dalšími dětmi vyzpívala 3. místo. A ve 
zlatém pásmu se umístily dvě zpěvačky, a 
to Zuzana Vondráčková z 1. třídy a Nikol 
Veselovská ze 2. třídy. Nikol ohromila 
porotu natolik, že si dokonce odnesla i 
speciální cenu poroty za svůj pěvecký 
výkon.  Mgr. Alice Kučerová 

Pythagoriáda – školní kolo

Ve čtvrtek 5. 4. a v pátek 6. 4. 
proběhlo pro žáky 5. – 8. tříd školní 
kolo Pythagoriády. V této soutěži se řeší 
15 úloh, úspěšnými řešiteli jsou ti, kteří 
uvedou správný výsledek alespoň u 
10 úloh. V 5. třídě se to podařilo Anně 
Turkové (12 bodů), Martině Hofmanové 
(11 bodů), Anně Lorencové (10 bodů). 
V 6. B Tomáš Hrdina získal 10 bodů 
a v 7. ročníku 11 bodů získaly Nina 
Veinhauerová (7. A), Daniela Scheuerová 
(7. A), Karolína Cholastová (7. B), Eliška 
Turková (7. B). Mgr. Alice Petrovická

6. třídy: tvoření bajek

 Páv a myš
Natálie Halmichová, Anna 

Hejcmanová, Ondřej Kotlant, Štěpán 
Šůstek

 
Jednoho krásného rána šla myška 

s pávem na procházku. Myška povídá 
pávovi: „Páve, slyšela jsem, že se bude 
volit nový král  na zámku. A lev mi řekl, 
že bych se měla přihlásit, že jsem chytrá. 
Co ty na to?" Páv se zamyslel a odpovídá: 
„Říkáš král a na zámku, jo? Ty bys na to 
neměla. Je to nesmysl, pokazilo by to 
naše přátelství! A jenom, kdy se to bude 
volit?" Myška smutně odpoví: „Aha, máš 
pravdu, pokazilo by to naše kamarádství, 
neměla bych na tebe moc času a to bych 
nechtěla. Ty volby jsou zítra, proč to chceš 
vědět?" Páv neodpověděl a odešel. Myška 
ho nechápala, a tak také odešla. Když lev 
uslyšel, že páv řekl myšce, že na to nemá 
a přesvědčil myšku, aby nekandidovala, 
tak se naštval a zakřičel: „Jestli on bude 
kandidovat, tak já též!" Druhý den proběhly 
volby a protože všechny myšky měly rády 
myšku, která se kamarádila s pávem, tak 
volily to stejné jako myška, tudíž páva. 
Páv řekl: „Aby ti to nebylo líto, budeš mojí 
služkou, alespoň se budeme moct vidět!" 
Myšce se to moc nelíbilo, ale kývla na 

to. Ale když už páv měl všechno, na co 
si vzpomněl, tak si v duchu říkal: „Ted už 
myšku nepotřebuji!" A tak páv dal myšce 
za úkol, ať jde ke lvovi a vytrhne mu zub. 
Ale myška se otřásla a odpověděla: „Ale 
to bych musela jít přes bažiny!?" Páv měl 
hlavu nahoře a zakřičel na ubohou myšku: 
„Jdi!" Tak myška šla. Když se dostala k 
bažinám, bála se, ale sklouzla se do bažiny a 
začala se topit. Lev uslyšel křik a zachránil 
ji. Myška mu vše řekla a on rozzlobeně 
řekl: „Ten si nezaslouží vládnout ani být na 
světě." A tak lev šel a páva snědl.

Ponaučení: Nemáme svým cílem 
ohrožovat život blízkých.

Páv a myš

Sabina Šulcová, Johana Michálková, 
Tomáš Hrdina, Petr Sovák

 
Královský páv se pyšnil svoji krásou. 

A nedával zvířatům dostatečnou potravu. 
Nevěděl však, že na zámku sídlí i skromná 
myška, která vše, co našla, rozdala. A 
když už měla pořádný hlad, tak si kousek 
nějaké té dobroty vzala. Páv se to za 
chvíli dozvěděl a inu, co jiného se hodí 
na nafoukaného a namyšleného páva, 
než aby se s myškou začal přít i o malý 
drobeček.
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Myška si jednoho dne zašla ven, že 
najde něco k snědku. V tu chvíli uviděla 
zářící sýr a bohužel i páva. Myška i 
hrozný páv se na sebe podívali a bylo 
jasné, co chtějí - zářící sýr. Oba se k němu 
rozeběhli, jako kdyby jim šlo o život, ale 
páv byl rychlejší a myška kmitala, co to 
šlo, ale byla pořád pomalejší než páv. Páv 

vzal sýr do své hamižné ruky a povídá: 
„Ten sýr teď sním a ty se na to budeš muset 
koukat, nezávidím ti to ha, ha, ha………
to je ale dobrota.“

Podivil se páv, protože najednou 
vypadal jako oteklá švestka. Vyletěl do 
vzduchu a uletěl pryč. Letěl přes řeky a 
letěl pořad dál a nikdo neví, kde skončil. 

Když už myška chtěla odcházet, všimla si, 
jak na zemi leží jeho koruna, nasadila si 
ji a jiná myška ji pozorovala zpoza keře a 
řekla: „Staneš se novou královnou místo 
páva, kterého nikdo neměl rád, souhlasíš?“

A tak se stala myška královnou.
PONAUČENÍ: Buďte skromní a 

nejezte myší sýry.  

Moje oblíbená postava ze Selekce

Můj jednoznačný výběr padl na 
Ameriku, dívku, která se ze dna dostala 
na vrchol. Ze všech třech dílů jsem ji 
dokázala poznat a jsme si v některých 
ohledech podobné.      

Amerika je štíhlá jako laň, průměrně 
vysoká a neskutečně krásná. Na hlavě jí 
jako oheň žhnou rudé vlasy spoutané do 
úhledného drdolu, avšak pár jich uniklo. 
Zářivé oči v barvě průzračného moře nás 
bedlivě pozorují zpoza dlouhých řas. Pod 
drobným nosíkem se zlehka usmívají plné 
a svůdné rty v barvě čerstvých malin. Na 
špičatých uších se houpe pár decentních 
stříbrných náušnic s tmavě modrými 
kamínky.

Na krku visí řetízek se stříbrnou 
vlaštovkou od jejího otce. Pro dnešní 
večer zvolila tmavě modré šaty až k zemi. 
Aby nebyly tak obyčejné, sem tam se jako 

hvězda zaleskne flitr. Hrdě si to vykračuje 
ve stříbrných lodičkách, které doplňují 
dojem noční oblohy.

Povahou je tvrdohlavá, trošku sobecká 
a drzá, ale taky spravedlivá, laskavá a 
tak nějak rázná. Stojí si za svými názory. 
Mluví třemi jazyky. Hraje na housle, 
klavír a nádherně zpívá. Ráda čte knihy a 
miluje jídlo.

Vybrala jsem si ji, protože její příběh 
mě dojal i rozesmál. Takéa proto, že je 
neskutečně silná a byla pro mě inspirací. 
Díky ní jsem si uvědomila věci, na 
kterých opravdu záleží. Zkrátka Amerika 
má podle mě úchvatný charakter, který 
stojí za to poznat.   

 Patricie Pešková          

Údaje o knize:
Kiera Cass: Selekce. CooBoo Praha, 2014.

Moje oblíbená knižní postava

Pro tuto slohovou práci jsem si vybrala 
svou nejoblíbenější knižní, ale i seriálovou 
detektivní postavu, a to Hercula Poirota, 
puntičkářského belgického detektiva 
pocházejícího z pera spisovatelky Agathy 
Christie.

Hercule má nepříliš velkou postavu 
zakulacených tvarů. Na hlavě mu mezi 
nepřirozeně černými vlasy bez šedin 
vykukuje pleška, kterou zakrývá buřinkou. 
Čeho si všimne jen málo lidí jsou jeho 
hnědé šibalské, ale i přes to vážné oči. 
Jeho charakteristickým rysem je černý, 
nalakovaný a  především pečlivě upravený 
knírek. Hercule chodí oblečen ve velmi 
luxusním oblečení a většinou s sebou nosí 
i vycházkovou hůl.

Hercule Poirot se vždy chová jako 
gentleman, až na chvíle, kdy pokládá až 
vtíravé otázky. Ovšem i v těchto chvílích se 
snaží být co nejzdvořilejší. Nikdy nenadává, 
pouze v případě, kdy je dopálen, vykřikne 
francouzsky "sacrebleu" a plynulou 
angličtinu nahradí francouzština. Hercule 
má několik zásad, které striktně dodržuje, 
ať se děje, co se děje. Mezi tyto zvyky patří 
například popíjení čaje, pravidelné jídlo a 
upravování si knírku.

Utrpením pro Hercula jsou věci, které 

postrádají řád. Nezvládne pohled třeba 
na rozházené knihy či talíř s rozmanitým 
a neuspořádaným vzorem. Co dalšího 
ho dokáže uvést do rozpaků, je špatné či 
těžké jídlo. Za žádnou cenu by nepožil 
alkohol, snad jen cherry. Nevyhledává 
špinavé prostředí, jak už je vidět, Hercule je 
náročnost sama. Jelikož se živí v detektivní 
branži, poznal mnoho lidské zkaženosti. 
Nenávidí tudíž lži, pošetilost, závist a 
pomstychtivost.  Co mu však doopravdy 
dokáže pohnout žlučí je, když ho někdo 
nazve Francouzem či Frantíkem. Po tomhle 
výroku se vždy urazí, neboť se cítí hrdý na 
to, že je Belgičan.

Zločiny, které řeší, rozmotává celkem 
neobvyklým způsobem. Pokládá zdánlivě 
hloupé a nepotřebné otázky, ze kterých však 
dokáže  zjistit vše, co potřebuje. Díky jeho 
smyslu pro detail a jeho "šedým buňkám 
mozkovým" si všímá i maličkostí. Případy 
řeší rychlostí blesku díky  jeho schopnosti 
číst v lidech. Jeho činy a závěry, které jsou 
vždy bezchybné, udivují nejen Scotland 
Yard, ale i okolí.

Mezi jeho blízké přátele patří kapitán 
Haistings, Ariadna Oliverová, která je 
spisovatelkou detektivních románů se 
Svenem Hjersonem inspirovaným Poirotem 

(v knihách ani filmech nic takového 
nezaznělo, soudím tak z jistých podobností 
mezi Poirotem a Hjersonem), nebo komisař 
Japp, unáhlený policista ze Scotland 
Yardu. Z dřívějších sérií se přátelí i s jeho 
bývalou sekretářkou slečnou Lemonovou 
a komorníkem Georgem. V seriálu má i 
manželku, paní Poirotovou, která se však 
ani jednou neobjevila ve filmu osobně.

Spousta lidí z vyšších vrstev si myslí, 
že Hercula Poirota dokáží podplatit nebo 
přetáhnout díky svému vlivu na svou stranu. 
To se však mýlí! Hercule Poirot nezná nic 
než pravdu a čestnost. 

Nina Veinhauerová

Nejznámějším filmovým představitelem 
Poirota je britský herec David Suchet
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Mistrovství kraje v psaní na Pc klávesnici
V úterý 10. 4. se družstvo naší školy, 

složené ze žáků sedmého a osmého 
ročníku, zúčastnilo Hradeckého víceboje 
neboli Mistrovství Královéhradeckého 
kraje v psaní na PC klávesnici. Soutěžilo 
se hned na několika úrovních. Jako první 
se psala Talentová soutěž, následoval Opis 
textu 10 minut s penalizací 10 úhozů za 
chybu, Opis textu 10 minut s penalizací 
50 úhozů za chybu, soutěž Aritmetická 
zběhlost, práce v sestavě Česká gramatika 
a hra „Houbař“.

Naši soutěžící dosáhli vynikajících 
výsledků. Patří nám první místo v soutěži 
družstev. Ani jednotlivci však nezůstali 
pozadu.

Největší gratulace patří Martinu 
Svobodovi, kterému patří celkově první 
místo v soutěži mezi jednotlivci, dále 
pak první místo ve hře „Houbař“ a hned 
tři druhá místa (v České gramatice, v 
Opisu textu 10 minut s penalizací 10 

úhozů za chybu a v Opisu textu 10 minut s 
penalizací 50 úhozů za chybu) a třetí místo 
v Talentové soutěži. Dalším úspěchem je 
třetí místo Jany Rydlové v soutěži Česká 
gramatika, druhé místo Jiřího Slezáka v 
Talentové soutěži, páté místo Bronislava 
Kotyzy v celkové soutěži jednotlivců, ke 

kterému přidal i čtvrté místo v Aritmetické 
zběhlosti a páté místo ve hře „Houbař“. 
K úspěchu družstva přispěli i Vilma 
Čechurová a Vojtěch Vach.

Všem účastníkům soutěže 
gratulujeme!!!

 Mgr. Dana Vaňková

Ve dnech 13. a 14. dubna se konal zápis 
budoucích prvňáčků. Děti přišly vyzkoušet 
své dovednosti a znalosti, seznámily se s 
prostředím školy, poznaly paní učitelky a 
za odvahu si odnesly domů dárečky, které 

pro ně připravili budoucí starší spolužáci.
K zápisu dorazilo 56 dětí. 43 dětí 

bylo přijato, u 13 žádají rodiče o odklad 
školní docházky. V těchto případech bude 
rozhodnuto po dodání požadovaných 

dokladů. 
Rozhodnutí o přijatých uchazečích je v 

sekci Dokumenty - úřední deska. 
Na všechny budoucí prvňáčky se už 

těšíme!!!!

Zápis do prvních tříd

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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Oslavy MDŽ ve Skaličce
Už delší dobu se nás spoluobčané 

ptali, co jsme si pro ně letos na oslavy 
MDŽ připravili. Jelikož je to letos sto let, 
co vzniklo samostatné Československo, 
tak jsme ani my, dobrovolní hasiči ze 
Skaličky, nechtěli zůstat pozadu. Na 
sobotu 10. března jsme připravili průřez 
českými a slovenskými písničkami, které 
nás od vzniku republiky provázejí. A my 
jsme se do některých interpretů převtělili.

 Všechny přítomné přivítal moderátor 
celého večera Jaroslav Wild.

 Určitě si všichni vzpomenete na film 
Kristián, kde Oldřich Nový nazpíval 
„Jen pro ten dnešní, stojí za to žít“, s 
textem herce Josefa Grusse, hudbu složil 
Sláva Eman Slováček. U nás v hasičské 
zbrojnici jsme toto slyšeli v podání 
Ondřeje Havelky a Melody Makers. Této 
role se na výbornou zhostil Míla Havlík. 
Dámský doprovod mu dělala Monika 
Karpíšková a Zdena Klimešová. 

Myslím si, že u nás není nikdo, kdo 
by neznal předválečného hudebního 
skladatele Karla Hašlera. Nataša a Karel 
Vandasovi to pěkně rozjeli s písničkou 
„Pepíčku začni, mé srdce lační“. Ale 
my jsme slyšeli Josefa Beka a Ljubu 
Hermanovou. Textem tento šlágr opatřil 
slovy Václav Milota – Špilar. 

A abychom si připomněli dobu 
poválečnou, vyslechli jsme několik taktů 
budovatelské písně.

Následně Terezka Klimešová 
přednesla část lyrické básně „Máj“ a 
Rozárka Horáková moc pěkně  zazpívala 
„Skákal pes přes oves“.

To už jsme se dostali do let šedesátých. 
V Divadle Semafor se vystřídala 
plejáda herců a muzikantů, došlo tam 
na spolupráci českých a slovenských 
umělců. Monika Karpíšková, Jiří Čihák 
ml. a Míla Havlík předvedli velice známé 
dílo autorské dvojice Suchý – Šlitr 
„Tak abyste to věděla, já vás miluju“ a 
v originále ji nazpívali Hana Hegerová, 
Waldemar Matuška a Karel Gott.

My jsme přivítali Tomáše Vachka, 
který byl už najednou v letech 
sedmdesátých a předvedl  nemotorného  

Pavola Hammela. Marně se snažící 
„Učitelku tanca“ ztvárnila Marcela 
Nekulová.

Jedním z nejznámějších česko-
slovenských hitů osmdesátých let autorů 
Jiřího Zmožka a Zdeňka  Rytíře  byly 
bezesporu „Zvonky štěstí“. Téměř 
autenticky roli Darinky Rolincové 
zvládla Nikola Juranová a Karla Gotta si 
bezvadně vystřihl Miloš Hofman.

Dalším slovenským interpretem, 
jehož hudba byla slyšet, byl Jožo Ráž 
a jeho skupina Elán s písní „Zaľubil sa 
chlapec“.  Textem ji opatřil Boris Filan. U 
nás se tohoto úkolu zhostil Petr Klimeš, 
doprovod mu dělali Jakub Hamáček a 
Jaromír Vašíček.

Je vidět, že Zdeněk Rytíř po sobě 
zanechal hodně děl. Nezapomněl ani na 
našeho velice laskavého country zpěváka 
Michala Tučného. „Když si báječnou 
ženskou vezme báječný chlap“ báječně 
předvedl Jaroslav Srba mladší a opět ho 
doprovodily dámy Monika a Zdena.

Slovenský duet „Nespalme to krásné 
v nás“ složil a s Marikou  Gombitovou 
nazpíval Miro Žbirka.

Tyto dva umělce imitovala dvojice 

Zdeňka Klimešová a Miloš Aixner.
Jak by asi vypadali a zpívali slavné 

„Knoflíky lásky“ po padesáti letech Iveta 
Bartošová a Petr Sepéši, předvedly Jindra 
Juranová a Božena Paclíková. Tento 
nestárnoucí hit otextoval Jan Krůta.

To už jsme dospěli do konce. Dostali 
jsme se do roku 2017. Se skupinou 
Chinaski jsme opět vyslechli česko-
slovenský duet, v podání Michala 
Malátného a Báry Hosnedlové, ale nám to 
ukázali Petr Juran a Simona Hamáčková.

Postupně se k nim přidávali ostatní 
účinkující, aby se poděkovali. Odměnou 
za vyloženou námahu byl velký potlesk 
a slova jedné divačky. „Máte to rok od 
roku lepší a taky nápaditější“. A k tomu 
už není, co dodat.

Kostýmy jsme měli zapůjčené od 
firmy Marwill. Hudbu namixoval a 
pouštěl Milan Karpíšek.

Námět, scénář a režii měli především 
na svědomí Božena Paclíková, Jaroslav 
Wild, Karel Vandas a někteří z nás si také 
něco přisadili.

Zábava trvala až do ranních hodin. My 
byli rádi, že se nám zase něco povedlo.

Zdeňka Klimešová                               
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Vysázení třešňové aleje ke studánce
V sobotu 14. dubna proběhla brigáda 

na výsadbu ovocných stromků podél 
záhumení cesty v lokalitě A U hřiště, 
„Třešňová alej ke studánce“. Bylo 
vysázeno 18 ks výpěstků třešně ovocné 
v kultivarech. Počasí nám přálo. Na 
místě byl připraven potřebný výsadbový 
materiál, v předstihu vyhloubeny 
výsadbové jámy. Pro zúčastněné bylo 
k dispozici potřebné nářadí. Sešlo se 
25 občanů všech věkových kategorií, 
18 dospěláků a 7 dětí. „Svůj“ strom si 
vysadil právě čerstvý padesátník. Na 
místě práce koordinovala Ing. Simona 
Šafránková, která pro obec Černilov 
zajišťuje odbornou péči o zeleň. 

Akci pořádala Obec Černilov ve 
spolupráci s Mysliveckým spolkem 

Černilov – Újezd. Výsadbu podpořila 
nezisková organizace Sázíme stromy, z.s.

Děkuji všem dobrovolným 
pomocníkům, kteří se této akce zúčastnili 
a podpořili ji.

Do konce dubna bude podél záhumení 
cesty v lokalitě B Od remízku u letiště k 
bývalému statku vysázena alej, tvořená 
jírovci maďaly (7 ks), duby letními (5 ks) a 
javory babykami (10 ks). V parku u bývalé 
restaurace „Pod Borovicí“ budou vysázeny 
3 ks javoru babyka, 2 ks buku lesního 
červenolistého, 1 ks dubu letního a 2 ks 
hlohu červeného plnokvětého. U ordinace 
praktického lékaře budou vysázeny 2ks 
okrasné jabloně červenoplodé. Tuto 
výsadbu provedou zaměstnanci obce.

Pavlína Hofmanová

Velikonoce v Újezdě

Na letošní Boží hod velikonoční 
odpoledne se  v Újezdě v Klubu sešli 
děti i dospělí, aby se společně naučili 
plést pomlázky, zdobily se kraslice a 
vyráběly se  různé velikonoční dekorace, 
pod vedením obětavého tatínka  Michala 
Lovase, který to všechno připravil a 
zorganizoval, za což mu patří velké 
poděkování.

Navečer byla pro všechny připravena 
výborná živáňská pečeně, dobré pivečko 
a k tomu samozřejmě patří i dobrá nálada.

Velikonoční pondělí si vzali opět do 
své režie tatínkové, nacvičili s dětmi 
krásnou koledu a společně obcházeli 
celou vesnici. Děti si vykoledovaly 
spoustu sladkostí a tatínkové něco na 
posilněnou, protože odpoledne je čekalo 

už tradiční fotbalové utkání, kde se 
všichni tatínkové předvedli v celé kráse, 
za všeobecného veselí a za vydatného 
fandění maminek a dětiček. Večer byl 
opět zakončen v klubovně.

Takže máme za sebou velmi vydařené 
Velikonoce a těšíme se na další akce, 
které připravuje Spolek přátel Újezda.

M. Landová

ukliďme Česko
V sobotu 7. dubna jsme se připojili k akci Ukliďme Česko. 

Dvacet ochotných obyvatel od předškolního do důchodového 
věku uklidilo přístupové cesty k Libranticím. Přestože se zdálo, 
že v nich není moc odpadu, nasbíralo se 28 pytlů. Jako každým 
rokem to byly hlavně plastové lahve, plechovky, krabičky od 
cigaret a kelímky od kávy. Všem, kteří uklízeli, patří velký dík. 
A těm, kteří jsou nepoučitelní a stále vyhazují odpad do přírody, 
bych ráda něco vzkázala. Ale protože věřím, že mezi čtenáři 
tohoto Zpravodaje nikdo takový není, nebudu se dále rozepisovat. 

V sobotu také proběhl v obci sběr starého železa, který 
zorganizovali členové SDH.  Milada Bortlíková



Co se událo...20

Posezení s harmonikou
Dne 16. března obec Skalice pro 

všechny důchodce uspořádala „Posezení 
s harmonikou“. Pozvali jsme také spolek 
„Duhová Hvězda“ ze Smržova.

S dospělými přijely také tři holčičky. 
Ty předvedly, co a jak umí hrát na hudební 
nástroje. Mezi jednotlivými výstupy paní 
Alena Šubrtová poutavě vypravovala, 
jak vznikly velikonoce a co znamená 
pojmenování dnů před těmito svátky.

Potom děvčátka velice pěkně 
zatancovala tanec, který se sama naučila.

Když „Duhová Hvězda odjela domů“ 
přijel harmonikář a od osmnácté až do 
dvaadvacáté hodiny hrál lidovky, country 
a ještě jiné žánry. Prostě pro každého něco.

Někteří jedinci ještě po odjezdu 
muzikanta poseděli.

Poděkování za uskutečnění této akce 
patří obci Skalice, dobrovolným hasičům 
ze Skaličky, Sestrám Chalupovým, 
Duhové Hvězdě a všem, kteří se zúčastnili 
a tuto akci tím tak podpořili.

Zdeňka Klimešová

Maškarní karneval ve Výravě
Na druhou březnovou sobotu 

odpoledne připravila pod záštitou obce 
skupinka maminek, pod vedením Lenky 
Valentové, pro naše nejmenší maškarní 
karneval. Kromě různých her a soutěží 
probíhala také výtvarná dílnička, 
kterou zastřešovala Radka Hamplová. 
Všichni zúčastnění jistě prožili příjemné 
odpoledne, a tak doufáme, že akce bude 
mít opakování i v roce následujícím. 
Organizátorkám patří velký dík. 

 Jana Medková

Představení divadla  
kozlík

Jako v předchozích letech, tak i letos 
uspořádal SDH ve Výravě ve spolupráci 
s obcí v neděli 18. 3. 2018 pro děti 
představení loutkového divadla Kozlík. 
Určitě není pochyb, že si děti odpoledne 
strávené s loutkami užily a hned tak na ně 
nezapomenou. 

I v tomto případě věříme, že 
organizátoři budou na naše dětičky 
pamatovat i do budoucna.

Jana Medková

kuželkářky  z Librantic oslavily 40. narozeniny
My jsme holky kuželkářky v 

nejrůznějším věku, scházíme se každou 
středu v místním kuželníku... a když 
tenhleten den přijde.. vdaná nechá plavat 
prádlo, svobodná i rande...

To jsou první verše z jejich 
kuželkářské hymny. Každou středu!! 
Už 40 let. Rok má 52 týdnů. Za 40 let je 
to 2080 střed. Úctyhodné číslo. Místní 
kuželník už nestojí, na památku zůstala  
jen zeď s nápisem "VŠECH  DEVĚT". 

Ale holky kuželkářky se svého koulení 
nevzdaly a zajistily si koulení v kuželníku 
v Třebechovicích p. O. 7.3.2018 oslavily 
svoje kulaté výročí v místní hospůdce.
Setkání těch, které byly na samém začátku 
i těch, které byť jen krátkou dobu, ale 
byly účastnice. Setkání bylo milé, veselé a 
dojemné zároveň. Promítaly se fotografie 
ze samých začátků, vzpomínalo se na ty, 
které mezi námi už nejsou. 40 let, to je 
kus života. Z mladých děvčat jsou zralé 

dámy. Plné elánu a sportovního ducha.
Dámy, které vědí, že ve středu je koulení. 
Byla jsem jednou z těch zakládajících žen 
a jsem jednou z těch, která nevydržela. 
Proto smekám pomyslný klobouk zejména 
před dvěma čtyřicátnicemi, paní Květou 
Volencovou a Věrou Vachkovou. A přeji 
jim a nejen jim, ale všem kuželkářkám  
- doping, ten tam nesmí chybět, hodně 
pelechů, málo pudlů a do dalších let 
hlavně pevné zdraví.  Věra Koutníková

776 676 866
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SDH Černilov
Velmi příjemně uvítal rok 2018 místní 

jednotku dobrovolných hasičů. Ta pozvala 
své spoluobčany v pátek 19. ledna 2018 na 
svůj tradiční Hasičský společenský ples, 
konaný v místní sokolovně. Účast na plese 
byla vysoká a nás těší vzrůstající zájem o 
ni. Ples byl zdařilý, s bohatou tombolou a 
za doprovodu živé hudby se všichni dobře 
bavili. Už teď se těšíme na další ples, který 
bude oproti rokům předchozím tematicky 
zaměřen na módu dvacátých let minulého 
století. 

Do dnešních dní místní jednotka SDH 
zasahovala ve třech případech, kde bylo 
zapotřebí asistence hasičské jednotky. V 
měsíci únoru se jednalo o dopravní nehodu 
dvou osobních automobilů na silnici II. 
třídy mezi Slatinou a Černilovem. Nehoda 
si vyžádala jedno lehčí zranění. Závěrem 
února 2018 byla naše jednotka opět 
aktivována KOPIS Královéhradeckého 
kraje k asistenci při otevření uzamčených 
prostor v Černilově, kde se nacházela 
starší osoba, vyžadující pomoc.  Třetí 
výjezd jednotka absolvovala na začátku 
dubna, kdy vyjížděla k menšímu požáru 
do Slatiny, zapříčiněném spadlým 
elektrickým vedením a následným 
vzplanutím okolního porostu. 

Výčet výjezdů místní jednotky 
prozatím není příliš rozsáhlý, což je na 
jednu stranu dobře, ale na stranu druhou 
jednotka nezahálí a intenzivně se věnuje 
výcviku a školením jejich členů. Důkazem 
toho je například výcvik likvidace 
lesních polomů, který členové výjezdové 
jednotky absolvovali o lednovém víkendu 

po dohovoru se správcem hradeckých 
Lesů ČR. Díky zásahu přírody si mohli 
členové jednotky pod vedení zkušeného 
velitelského sboru vyzkoušet různou 
obtížnost a techniku likvidace polomů 
a práce s motorovými pilami. Noví 
členové výjezdové jednotky úspěšně 
absolvovali kurzy na obsluhu motorových 
pil a dýchacích přístrojů, které jsou při 
„ostrém“ zásahu velmi často nezbytným 
vybavením pro řešení mimořádné události. 
Teoretickou přípravu absolvují hasiči v 
pravidelných čtrnáctidenních cyklech v 
místní hasičské zbrojnici. Nezbytné je i 
ošetřování výjezdové techniky a materiálu, 

které musejí být vždy ve stoprocentním 
stavu a připravené ihned k použití. 

Kromě výše uvedeného výčtu akcí 
se jednotka také věnuje dobrovolné 
činnosti, směřované k místním občanům. 
Jednou z těchto akcí je i pravidelný sběr 
železa a jeho odvoz. Letos se tak stalo o 
březnovém víkendu. Tímto členové místní 
JSDH děkují za aktivní přístup občanům 
a finanční výtěžek z této akce bude využit 
pro na modernizaci techniky jednotky, 
výcvik a činnost sboru. 

Vzhledem k jarnímu času a přípravám 
zahrádek na letní sezonu místní hasiči 
upozorňují na ostražitost při pálení větví 
a suchého listí na zahrádkách. Upozorňují 
také na plošný zákaz vypalování travního 
porostu podél vlastních pozemků či cest, 
který je zákonem zakázaný a jeho porušení 
může být sankcionováno. Z preventivního 
hlediska lze využít k nahlášení pálení listí 
a větví webových stránek Hasičského 
záchranného sboru Královéhradeckého 
kraje (http://www.hzscr.cz/hzs-
kralovehradeckeho-kraje.aspx). Na těchto 
stránkách najdete obrázek „pálení klestí“ 
a při kliknutí na něj, budete přesměrováni 
na zadání potřebných údajů. Nahlášení 
pálení je bezplatné, možné bez registrace. 
Lze tím předejít zbytečnému výjezdu 
hasičských jednotek, v případě nahlášení 
možného požáru. Evidence pálení slouží 
v případě nahlášení požáru k ověření, zda 
je pálení záměrné a pod Vaší kontrolou či 
se jedná o neřízený a nekontrolovatelný 
požár, vyžadující zásah. 

Michal Potáč, starosta SDH Černilov

Dvoreček Černilov
Na jaro a přicházející 

léto má Dvoreček v plánu 
spoustu aktivit. Začátkem 
března navštívily maminky 
s dětmi místní knihovnu, 

kde bylo připraveno pohoštění, princezna 
přečetla dětem ukázku z pohádkové 
knížky a děti si mohly v knihovně pohrát. 
Následoval karneval, který měl hojnou 
účast. Konal se v sokolovně, kde se sešlo 
mnoho různých masek. Děti ze Dvorečku 
měly malé vystoupení a maminky zase 
připravily různé slané či sladké dobroty. 
Paní Vlčková, která do Dvorečku jedno 
úterý zavítala, učila maminky, jak péct 
výborné koláčky s různými náplněmi. Také 
byla domluvena přednáška o bylinkách 
od paní Voborníkové. Maminky se 
dozvěděly, jaké bylinky jsou nejlepší na 
dětské nemoci a neduhy. V těchto dnech 

připravují maminky ze Dvorečku (a dílem 
i tatínkové) čarodějnice, které se budou 
konat 30.4. od 16:30 hod.Sejdeme se v 
KSD, kde bude připraven program a pak 
se průvodem přemístíme na letiště, kde 
začne čarodejnický rej.  Děti si jistě užijí 

opékání buřtů na ohníčku. Následně je v 
plánu putovní výlet a také pro velký úspěch 
zopakování loňského výletu do mini ZOO 
v Častolovicích. Dvoreček nebude zahálet 
ani o prázdninách a program pro děti bude 
připraven i o nich. Michaela Kapuciánová
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Spolek Duhová hvězda
KARNEVAL

Letošní karneval se nesl v duchu 
Divokého západu. Příběhem o boji Indiánů 
proti bělochům nás prováděl indiánský 
náčelník, šerif a krásná zpěvačka Tornado 
Lu. Za zvuku indiánských melodií 
jsme si představili všechny masky, a šlo 
se soutěžit. Projeli jsme si dráhu, jen 
místo koně nám posloužil nafukovací 
balonek mezi koleny. Předávali jsme si 
dýmku míru a v bitvě nám Indiáni zajali 
šerifa. Se značnou škodolibostí byl šerif 
pevně přivázán k vyrobenému totemu a 
nemilosrdně odstřelován šípy (přežil:-)). 
Naučili jsme se také bojový indiánský 
tanec a country tanec v řadách Susanna. 
Karneval jsme zakončili společným 
popíjením kouzelného nápoje, který po 
promluvení do mikrofonu způsoboval 
ozvěnu. Těšíme se na Dětský den, při 
kterém si dají běloši a Indiáni odvetu:-).

JARNÍ TVOŘENÍ

Kalendářní jaro nás svými mrazivými 
teplotami trochu vypeklo, ale to nám 
nebránilo sejít se k společnému jarnímu 
tvoření. Na programu dne byla ubrousková 
technika, zejména zdobení kraslic a 
květináčků. Děti byly moc hodné a šikovné, 
proto jsme jim za odměnu pustili pěkný 

film. Děkujeme provozovateli restaurace U 
Koupaliště za umožnění této akce.

PŘIPRAVUJEME:

30. 4. pondělí, u koupaliště, 17 hodin, 
čarodějnický rej, s sebou uzeninu k 
opékání

2. 6. sobota, u koupaliště, Dětský den, 
aneb Divoký západ, od 14 hodin, vstupné 
dobrovolné

Ladislava Pozdílková

SDH Libníkovice

KARNEVAL NA LEDĚ

V minulém čísle Zpravodaje jsme 
avizovali přípravu Karnevalu na ledě, 
vše záleželo jen na předpovědi počasí. A 
protože mrazy přece jen přišly i do našich 
končin, pořádání karnevalu nic nebránilo. 
Na libníkovickém ledě se tak v sobotu 3. 
března kromě jiných sešli panda, duhová 
víla, hokejista, kuchař, zajíček, jezdkyně 
na (koštětovém) koni, těhotná kněžka 
či elf. Pro děti bylo připraveno několik 
soutěží, za které získávaly drobné odměny. 

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

Další akcí bylo Velikonoční tvoření. 
Přítomní si vyzkoušeli pletení pomlázek a 
košíkových opletů. Dále jsme „malovali“ 
vajíčka – tentokrát metodou polepení 
vajíček obarvenými skořápkami. Na 
vajíčkách tak vznikaly jedno i více barevné 
mozaiky. Kdo měl zájem, mohl si navíc 
vyrobit „bambulková“ zvířátka z vlny 
– velikonočního zajíčka nebo kuřátko. 
Účast nebyla nijak velká, ale výrobků si 
děti odnesly dost.  

A CO NÁS ČEKÁ?

Pálení čarodějnic proběhne jak jinak 
než 30 dubna od 17 hodin, tentokrát v 
prostoru rybníků "Na Bělkách" na Horním 
Černilově. Na místě bude k zakoupení pivo, 
limo a buřty k opečení. V 19:30 upálíme 
čarodějnici na symbolické pyramidě.

V sobotu 2. června od 14 hodin se u 
rybníčku v Libníkovicích uskuteční Dětský 
den. Pro děti bude připravena řada soutěží. 
Občerstvení zajištěno.

V sobotu 9. června se naši hasiči 
zúčastní Okrskové soutěže, kterou tento rok 
pořádá SDH Libřice. Přijďte nás podpořit.

Bližší informace k připravovaným 
akcím naleznete jako vždy na našich 
facebookových stránkách www.facebook.
com/sdh.libnikovice

Těšíme se na Vaši účast!
Eliška Vaňásková
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MS Háj Smržov
Začátek roku 2018 kulturně, 
slavnostně a pracovně

Nadpis článku jsem záměrně zvolil v 
tomto pořadí. Nový rok jsme totiž začali 
kulturně. Dne 2. února jsme uspořádali 
již tradiční myslivecký ples ve smiřické 
Dvoraně, který je jednou z našich hlavních 
společenských událostí. K tanci a poslechu 
hrála kapela Reflex, která nenechala 
návštěvníky dlouho sedět a během pár 
chvil byl parket plný tanečních párů. Jak 
se na myslivecký ples sluší, samozřejmostí 
byla bohatá tombola v podobě třech kusů 
divokých prasat, dvou kusu zvěře srnčí, 
jednoho kusu mufloní zvěře, dvou dančat 
a několika desítek kusů bažantů a kachen. 
Zbytek tomboly jsme doplnili o dobroty 
slané, sladké a tekuté Jelikož byla 
všechna místa téměř vyprodána, svědčí to 
o oblíbenosti našeho plesu, což je pro nás 
impulz do dalších let. 

Další počin byl slavnostní. Dne 3. 
března proběhla v restauraci U Koupaliště 
naše Výroční členská schůze, na kterou 
byly kromě členů našeho spolku pozváni 
rovněž zástupci okolních a družebních 
mysliveckých spolků, ale i zástupci hasičů 
Hubíles a Smržov, zástupci honebního 
společenstva a v neposlední řadě i zástupci 
Obecního úřadu Smržov. V průběhu schůze 
jsme zhodnotili činnost našeho spolku 
za uplynulý rok, přednesli plány do roku 
letošního a poděkovali naším rodinným 
členům za shovívavost, kterou s námi 
mají. Všichni hosté nás rovněž seznámili 
se spolkovou činností v minulém roce v 
jednotlivých honitbách. Součástí schůze 
bylo i slavnostní pasování na lovce dančí 
zvěře, kdy pasována byla moje maličkost  
Tento akt, včetně přijímaní mezi myslivce 
v loňském roce, ve mně zanechal hluboký 

zážitek. Po pasování přišla další slavnostní 
chvíle, a sice předání upomínkového listu 
našemu členovi, Jirkovi Malému, které 
oslavil životní jubileum 50 let.

Po příjemných věcech už je čas na ty 
méně populární, na práci. Brigádnickou 
činnost jsme začali již 13. ledna. V obecním 
lese za Krejčovými jsme vykáceli stromy 
suché, napadené kůrovcem a vyřezali 
stromy popadané, které jsme následně 
vytěžili. Druhou brigádou jsme naopak 
les obohatili o dosadbu nových stromků v 
oplocence u kapličky. Poslední brigáda byla 

7. dubna, Troufám si ji nazvat již tradiční 
a smutnou – úklid příkopů od odpadků 
na přilehlých komunikacích. Jako každý 
rok jsme posbírali tolik odpadků, až nad 
tím zůstává rozum stát. Co vede člověka 
v 21. století k tomu, aby když dopije či 
dojí, prostě jen otevřel okénko auta a 
prachsprostě vyhodil odpad ven, opravdu 
netuším. Je to ale situace, kdy se snad i za 
nás za lidi stydím. Samostatnou kapitolou 
jsou pohozená umyvadla, záchodové mísy, 
lednice, pneumatiky…  

V dalším výhledu budou brigádnické 
práce pokračovat na úpravách a opravách 
stávajících mysliveckých zařízení, 
přípravou realizace biocentra na Bezděku 
a přípravou pro odchov bažantích kuřat a 
káčat. V první polovině roku, konkrétně 23. 
června, je naplánován střelecký den, který 
je otevřen i pro veřejnost, především pro 
rodiče s dětmi, kde se pod dohledem střílí 
ze vzduchovky a opéká prase.

Marián Zobina

SDH Hubíles

Letošní rok pro náš sbor začal Výroční 
valnou hromadou, na níž byla zhodnocena 
práce sboru za rok 2017 a schváleny úkoly 
na rok letošní.Naše členská základna se 
od měsíce února rozrostla o nové členy, a 
to jeden muž a pět žen. Podle plánu práce 
jsme pořádali jako každý rok náš Hasičský 
ples.Tato kulturní akce se opět podařila a 
to také díky pomoci obecního úřadu. Další 
kulturní činností byl bowlingový turnaj 
,kterého se zúčastnilo 36 členů a turnaj byl 
velice vydařený.Jaro přišlo a tak jsme po 
dohodě s obecním úřadem provedli v naší 
obci úklid chodníků,krajnic a vpustí.Tímto 
děkuji všem sestrám a bratrům hasičům za 
jejich obětavost. Z.Kunc

Důvtip Librantice
Jako předešlé dva roky, tak i letos 

jsme s naším  dámským klubem slavily 
MDŽ. Scházíme se každých 14 dní, 
svátky, narozeniny, o to není nouze, a 
tak je většinou něco dobrého na stole. 
MDŽ slavíme jinak.Prostřené stoly, 
bílé ubrusy, kytičky a hosté. Už tím 
je atmosféra svátečnější. Opět jsme 
se nevyhnuly vtipům o mužích. Tak 
jeden za všechny. " To bylo letos MDŽ, 
kamarádi! V hospodě mi už nenalili, do 
vinárny mě nepustili, z baru mě vyhodili 
a vypil jsem si to až doma! " Pozvaná 
návštěva přišla a opět ne s prázdnou. 
Paní starostka s přáním a s jarní kytičkou 
pro každou z nás a paní Míla Bortlíková 

s básničkou a dárkem. Ten byl také pro 
každou z nás a také každou z nás pěkně 
rozesmál. Teď neprozradím co jsme 
dostaly, možná příště.My jsme je rády 
pohostily a  společně poseděly. Kytičku 
od nás dostaly také. Na to za všechny a na 
všechny myslela paní Věra Kašparová. A 
tak jsme jedly, pily, hodovaly, a protože 
jsme všechno vypily a snědly, nezbývalo, 
než jít domů a těšit se na  další. :-)  

V sobotu   7.4.2018  jsme podpořily 
akci "Uklidíme Česko"    Za náš klub, 
úsek Divec od zahrádek - Librantice, 
(jedna strana) uklízela paní Kmoníčková 
Jana a Koutníková Věra.

Věra Koutníková
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inzerce

Z historie Sk Slávie Libřice - pokračování
Rok 1985 

Poslední zápis do Kroniky Slávie Libřice 
panem Josefem Duškem, fenomenálním 
kronikářem a jednatelem našeho sportovního 
spolku.

„Blíží se opět konec roku. Za krátký čas 
bude se uzavírat a hodnotit činnost TJ Slávie 
Družstevník Libřice, její sportovní výsledky a 
celoroční vykonaná práce jejími členy. Oddíl 
mužů byl doplněn mladými hráči z řad bývalých 
dorostenců a bojoval se střídavým štěstím ve 
IV. Třídě. V tomto roce můžeme prohlásit, že 
bylo uděláno mnoho a že nastaly i organizační 
změny. Mnozí starší hráči zanechávají své 
aktivní činnosti a také i funkcionáři. Mohlo se 
stát, že v zápisech o činnosti chybí i některé 
údaje, neb zdravotní stav nedovoloval kronikáři 
a jednateli Slávie od května tohoto roku, aby 
byl účasten všech pořádaných akcí v roce a byl 
tak odkázán na zprávy činovníků a vedoucích 
oddílů. Docházely často opožděně a byly i velmi 
stručné, jak je vidět z pořízených zápisů. Těžko se 
pořizují zápisy, když se nemůže kronikář osobně 
zúčastnit akcí, s hodinkami v ruce, jako divák, 
takže zápisy postrádají mnohé podrobnosti, totéž 
jeví se i v zápisech o schůzích výboru a jiných 
událostech. Kdo fandí svému oddílu a chce 
o životě jednoty psát časově zprávy, musí být 
přitom a nelitovat čas. Jen ten může být se svojí 
prací spokojen, komu není za těžko, mnohdy i 

na úkor osobního pohodlí a rodinného života, 
věnovat se cele společenské činnosti. Já jsem se 
vždycky cítil dobře v kolektivu činovníků i hráčů 
a moje práce v jednotě byla pro mě radostí až do 
pokročilého stáří. Musím přiznat, že po skončení 
mé aktivní činnosti mě mnoho chybí a kdyby mě 
to zdravotní stav dovoloval, účastnil bych se i 
nadále spolkové činnosti, jako v letech minulých.

Rád vzpomínám na všechny soutěže, kterých 
jsme se zúčastnili, zejména pak na turnaje 
o Stříbrný pohár zemědělských novin, na 
různých místech Čech a Moravy, kdy jsem nikdy 
nechyběl. Pěkné byly zájezdy v zimě na Orlické 
hory, kde starší člověk v kolektivu mladých jako 
by vždy omládl. Byly to radostné chvíle, kolektiv 
účastníků, to byla jedna rodina. Zdálo se mi, že 
na horách jsem vždy načerpal nových sil pro 
svoji práci.

Dnes, kdy staří členové budou pomalu 
odcházet, lze si jen přát, aby na jejich místa 
nastoupili noví, pro jejichž činnost byly 
vytvořeny dobré podmínky. Největším úspěchem 
tohoto roku bylo, že byly dokončeny kabiny 
vybavené pěkným zařízením, a tak věřím, 
že najdou se zase další obětaví funkcionáři, 
kteří tělovýchovu v naší obci povedou dál. 
Nenahraditelná by byla škoda, kdyby se ve 
sportu v naší obci nepokračovalo. Mládeže je u 
nás dost a vedoucí se snad také najdou, a to z 
řad fotbalistů, kteří svoji hráčskou činnost končí, 

aby naše dlouholetá práce nepřišla nazmar.
Do další úspěšné práce přeji všem členům 

a sportovcům pro příští léta hodně zdaru. 
Tímto svým posledním zápisem uzavírám rok 
1985 a současně sedmou knihu Kroniky Slávie 
Družstevník Libřice.“

Josef Dušek, kronikář

Říká se, že každý je nahraditelný, ale v 
tomto případě to hodně dlouho pravda nebude. 
Každý, kdo viděl jeho kroniky, mi dá jistě za 
pravdu. Nám libřickým sportovcům nezbývá, 
než vyjádřit obdiv a vděčnost panu Josefu 
Duškovi a popřát ještě dlouhá léta mezi námi! 
Tolik tedy k roku 1985.

Protože jsem již vedl kroniku hasičskou, 
byl jsem „umluven“ i k vedení kroniky – teď 
už čistě fotbalové. Fotbal jsem hrál za dorost 
Baníku Rtyně v Podkrkonoší, poté OP za České 
Meziříčí a po vojně jsem se vrátil do rodné obce. 
Moje první údaje do kroniky jsou datovány z 20. 
ledna 1986 z tradičního dětského soustředění 
v Orlických horách. 4. února proběhla na 
výborovce bouřlivá debata ohledně návrhu na 
nový výbor pro volby při členské schůzi. Na 
VČS Slávie 8. února se podařilo výbor zvolit. 
Předsedou Jiří Kalenda, zástupce J. Pavlát st., 
tajemník J. Budinský st., pokladník M. Drobný, 
hospodář Jos. Vyhlíd, metodik Z. Jedinák, 
kronikář J. Jedinák, členové výboru J. Dušek, 
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Jar. Rulf, Z. Uher, M. Formánek.
5. března odjelo 15 slávistů na semifinále 

PVP (Pohár vítězů pohárů) Dukla Praha – 
Benfika Lisabon (1:0). Na první zastávce u 
Rychtáře v Novém Městě n. C. jsem zjistil, že 
jsem zapomněl dva lístky doma. Následovala 
moje zběsilá jízda polským Fiatem pro ně, což 
jsem pořídil za 90 minut. Polovina čekajících 
se mezitím dokázala slušně alkoholově nabudit. 
Vyrazili jsme třemi vozidly, se mnou jako 
navigátor jel Jirka Budinský starší, který tvrdil, 
že Prahu zná. Pod Julisku jsme dorazili poslední.

Jarní zápasy – muži mistrovsky: V Černilově 
prohra 7:1, vítězství nad Třebší B 2:1, prohra s 
Roudnicí 0:1, vítězství nad Čechií HK 3:0, s 
JZD Předměřice 1:1, s Novým HKB 3:3, prohra 
ve Smiřicích 0:1, vítězství nad Jeníkovicemi 
5:1 a na Montasu HK 1:0. Poslední mistrák jara 
doma se Syrovátkou byl za stavu 1:1 ukončen 
pro urážku rozhodčího hráčem hostí. Konečná 
tabulka okresní soutěže sk. A: 1. Černilov, 4. 
Libřice, 11. Čechie HK.

Žáci v soutěži: Loko HK – Slávie 5:1, s 
Třebší 0:8, s Černilovem 0:2, se Stěžerami 
1:4, s Probluzí 0:11, s Dohalicemi kont. 0:3. 
Konečná tabulka: 1. Třebeš, 6. Černilov, 7. 
Libřice, 8. Stěžery. Za starší žáky v soutěži 
startovali: J. Štrajt, Jílek, A. Gajdoš, P. Ličman, 
J. Křeček, Moravec, Šik, Honsnejman, 
M. Gajdoš, J. Forst, Formánek, Kvičera, 
Kulhánek, Konečný, M. Dugas.

V dubnu se na našem hřišti odehrály zápasy ve 
skupině o Zlatý pohár ZN, pořadatel JZD Pouchov  
v jehož řadách nastoupili naši Rulf, Uher a 
Desenský. 1. JZD Kámen (HB), 2. Pilníkov 
(TU), 3. Neslovice (BO), 4. Pouchov (HK).

Tradiční turnaj v Kocbeři dne 21. června: 
Černilov – Hajnice 4:0, Libřice – Pivovary 
Mělník 2:0 (obě branky J. Budinský ml.). 
Výborný výkon v brance podal Jára Pavlát. 
Finále Černilov – Libřice 1:0.

pokračování příště
Josef Jedinák, kronikář Slávie Libřice

Zveme na divadelní představení dětského dramatického kroužku při 
Masarykově jubilejní základní škole a mateřské škole, Černilov 

Tentokrát uvidíte tyto dvě pohádky: 
 

 

 

 

 

 

 

7. 6. 2018 v 18:00 hodin 
SOKOLOVNA ČERNILOV 
Vstupné dobrovolné! 

  
POHÁDKOVÝ RYBNÍK

Tradiční výravský dětský den se letos uskuteční  
již v sobotu 2. června 2018 od 13. hodin. 

Srdečně zveme!

Pozvání na cestopisné přednášky v KSD

28. 5. v 19h:  Ivo Králíček - KYRGYZSTÁN
11. 10. v 19h:  Pavel Chlum, Petr Kvarda - JORDÁNSKO

Tenisový oddíl LTC Černilov srdečně zve diváky 
na domácí zápasy soutěže družstev OS Muži 4+0, 

které se budou konat na tenisových kurtech v Černilově 
od 14:00 v termínech: 6.5., 20.5., 27.5. a 10.6.
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VeLikOnOČní JARMARk V ČeRniLOVě

kARneVAL Ve SMRŽOVě

kARneVAL nA LeDě V LiBníkOVicícH

DVOReČek ČeRniLOV



Galerie G.A.U.Č. (Galerie Amatérského Umění 
Černilov na schodišti a chodbě v podkroví KSD) vás 
srdečně zve na novou výstavu skutečného afrického 
umění, obrázky Tinga Tinga. Své kořeny má v africké 
tradici zdobení chýší. Původně se obrazy malovaly 
z pigmentů nalezených v přírodě a hlavními motivy 
byli lidé a zvířata. Motivy obrazů na výstavě pocházejí 
z africké přírody a symbolicky připomínají hluboké 
propojení člověka s touto přírodou. Díky pestrým 
barvám, přírodním nekomplikovaným motivům a 
nevšednímu pojetí z obrazů Tinga Tinga doslova 
tryská energie, pohoda a vyváženost.

Obrazy jsou prodejní - výtěžek z charitativního 
prodeje je určen na budování sirotčince a školy v 
Tanzánii  ve vesnici Mahango (více na www.bezmamy.
cz). Pokud byste měli o nějaký obraz zájem, zastavte 
se v černilovské knihovně nebo volejte 777 639 944.

Velkou radost by z naší výstavy měl bezpochyby 
černilovský rodák Martin Bohdan Lány (nar. 1875 
v č.p. 166, na bývalé evangelické faře aušpurs. 
vyznání), který působil v Tanzánii jako misionář v 
letech 1895 - 1941. 

5. ročník memoriálu 
Hýni Horáka

9. 6. 2018 od 8.30 se koná 5. ročník turnaje 
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.

Letošního ročníku se zúčastní hráči 
Mountfieldu Hradec Králové a sehrají přátelský 
zápas s trenéry jednotlivých mužstev. Při 
této příležitosti budou vydraženy předměty 
hokejistů a finanční částka, která se navýší 
o 20 000 Kč z výtěžku turnaje, bude předána 
spolku Dlouhá cesta, který pomáhá rodičům, 
kteří předčasně ztratili své dítě.

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.


