2|2022

ZPRAVODAJ
obcí Mikroregionu
Černilovsko

Vydává Obecní úřad v Černilově pro členské obce Mikroregionu a jejich místní části:
Černilov, Bukovina, Újezd, Divec, Lejšovka, Libníkovice, Borovice, Horní Černilov,
Librantice, Libřice, Skalice, Číbuz, Skalička, Smržov, Hubíles, Výrava a Dolní Černilov.

2

fotostřípky

Představení Lakomec

Exkurze do pivovaru

Galerie Mokrá louka

Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko 2|2022

EDITORIAL

TIRÁŽ

Už je to několik let, kdy jsem
naposledy vzal kolo a projel se krajinou
našeho mikroregionu. Práce, rodina i
všudypřítomný spěch mé cyklistické
zážitky odkázal na přesouvání se z bodu
A do bodu B, a když už se přece jen
odhodlám k větší cyklistické vyjížďce,
třeba s přáteli, zamíříme na vzdálenější
trasy - například do Orlických hor nebo
hradeckých lesů. Vzpomínám, jak jsem
ještě coby student křižoval kdejakou
polní cestu mezi našimi vesnicemi.
Dnes už bych je možná ani nepoznal.
Krajina kolem nás se mění a nutno
podotknout, že většinou k lepšímu. Mezi
obcemi přibývají rybníčky, aleje, lavičky
i úhledné asfaltové stezky, které lákají
k výletu nejen cyklisty, ale i pěší či
bruslaře. Výletních tipů kolem nás
přibývá a s jarním sluncem lákají o to
víc, byť jde v porovnání s komerčními
lákadly, které na nás vykukují doslova
na každém rohu, o komorní záležitosti.
O to víc však potěší na duši, když
v hřejivých slunečních paprscích
dojedete na místa, kde se čas zastaví,
kde neuslyšíte řvoucí hudbu, ani vtíravý
reklamní apel upozorňující na senzační
a neopakovatelnou slevu.
Jedním z takových nových míst je
i pestrobarevná galerie u cyklostezky
z Černilova do Slatiny. Když jsem ji
viděl poprvé z auta, hned mi bylo jasné,
že půjde o dílo stejného autora, který

před lety podobně rozzářil příjezd do
Černilova od Libřic. Ale teprve když
člověk na místo zavítá po svých nebo
lépe na kole, může si naplno vychutnat
atmosféru klidu na rozkvetlé louce.
Tedy ona rozkvetlá teprve bude, ale už
teď se na to těším.
Louky jsou něco, co mi při cestách
naší polabskou krajinou chybí. když
člověk vyjede z města, jeho pohledy
střídají obrysy logistických hal a
nekonečných polí, tu a tam rozříznutých
lesy. A tak lidé utíkají do hor nebo
například do nivy Orlice za lučním
kvítím, které v zemědělské krajině
neobstojí. A když se mezi polnostmi
zjeví čistokrevná louka, nikoliv
zanedbaný kus trávy, srdce zaplesá.
Vybavuji si doktora Skružného a
legendární větu - vy jste se zase kochal.
Ano, kochám se moc rád a těší mě, že
v našem mikroregionu najdu tolik míst,
kde se mohu kochat.
Právě Mokrou louku jsme zvolili
jako téma titulní strany jarního vydání
Zpravodaje. O tom, jak vznikala, nebo
co jejího autora Jaroslava Horáka vedlo
k vybudování větrného mlýna na návrší
směrem na Librantice, se můžete dočíst
v rozhovoru na straně 22. Věřím, že to
třeba i vás pobídne k výletu po krásách
našeho mikroregionu. Važme si toho,
že máme za čím putovat.
Přeji vám příjemné čtení.
Tomáš Hejtmánek

Redakční rada:
P. Kavalír, L. Součková,
E. Nepokojová, J. Kudrnáč,
Mgr. J. Hofmanová, T. Hejtmánek
Redakční rada neodpovídá za stylizaci
příspěvků a případné tiskové chyby.
Uzávěrka příštího čísla: 10. 6. 2022
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.

Nabídka inzerce
1900 výtisků zdarma doručených
téměř do všech domácností v
Mikroregionu Černilovsko.
Inzerce je zpravidla černobílá.
Orientační ceny inzerce:
STRANA A4
1/2 STRANY
1/4 STRANY
1/8 STRANY
DO 20 CM2

1500,- Kč
750,- Kč
390,- Kč
300,- Kč
120,- Kč
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Informace z obecních úřadů a jednání zastupitelstev obcí Mikroregionu Černilovsko

Cesty k vědění

Archiv Zpravodaje
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: www.cernilovsko.cz

4-11

12-15

Knihovna Černilov: Týden dobrých skutků,
Poděkování za sbírku pro Ukrajinu, Český
den proti rakovině, Beseda se spisovatelkou
Michaelou Fišarovou; Základní škola
Černilov: Návštěva Terezína, Úspěch týmu
Černilováci na soutěži v Dobrušce, Noc s
Andersenem, Matematický klokan, Okresní
kolo Matematické olympiády, Zápis cizinců
do MŠ

Událo se...

16-17

...v Libranticích, Exkurze do pivovaru,
Velikonoce v Újezdě, Lakomec, Kurzy
tance v Černilově, Úklid a sázení stromů

ve Výravě, MDŽ a dětský maškarní ples ve
Výravě

Ze života spolků

18-21

Zaujalo nás

22-21

SDH Černilov, SDH Hubíles, SDH Librantice: V roce 2021 nestáli librantičtí hasiči
stranou, Rušné čtvrtletí librantických hasičů, Co dělaly Sestry Chalupovy v době covidové?, Úklid okolí obce a sběr železného
šrotu a papíru pod taktovkou SDH Výrava,
Spolek Duhová hvězda: masopust ve Smržově, SDH Libřice

"Mimozemšťani si všimli, jak úžasná obec
je Černilov", Středisko rané péče Sluníčko,
Desítka finalistů ankety Šarmantní osobnost roku, Z historie SK Slávie Libřice - pokračování, Startuje soutěž Cyklopecky
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Zprávy z radnic

OBEC ČERNILOV
Vážení čtenáři,
na březnovém zastupitelstvu jsme řešili
drobné převody majetku,
schválili jsme Plánovací
smlouvu na výstavbu „Infrastruktury
pro 13 RD Černilov“ (lokalita proti
pekárně Luníček), mezi vlastníkem
pozemků
Davidem
Horákem,
investorem Bydlení Černilov s.r.o.
a Obcí Černilov; smlouva určuje
jakým způsobem bude výstavba
probíhat a jaká práva a povinnosti
jednotliví účastníci mají. Dále jsme
schválili rozpočtové opatření č.2, které
řeší především energie v obecních
budovách.
Také jsme reagovali na neutěšenou
situaci válečných uprchlíků z Ukrajiny
a schválili částku 500 tis. Kč na
pomoc, bez konkrétního určení.
Pravomoc rozhodnout o použití těchto
financí byla svěřena radě, aby tak
mohla rychleji reagovat na konkrétní
situaci. Použití tohoto fondu je
podmíněno projednáním s finanční
komisí. Zatím bylo použito 126 tis.
Kč na náklady spojené s bydlením
uprchlíků
v
Černilově.
Podle
informací, které máme k dispozicí,
je u nás ubytováno cca 40 uprchlíků.
Nejvíce ubytovaných je v areálu
firmy Unimont a na obou farách.
V té evangelické byl dán k dispozici
již dříve zrekonstruovaný byt, na
katolické se částečná rekonstrukce
neobývaného bytu prováděla za

svépomoci farníků v minulých dnech.
Další jsou ubytováni v soukromých
domech. Pokud někdo z vás poskytuje
těmto lidem ubytování, budeme
vděčni za ohlášení této skutečnosti
na obecním úřadě. Nejsou na tom
závislé žádné dávky, ale chceme mít
přehled v souvislosti se zajišťováním
odpadového hospodářství, či případné pomoci. V Místní knihovně
Černilov také stále pokračuje sbírka
trvanlivých potravin, léků, drogerie
případně dalších potřeb pro příchozí
z Ukrajiny, ale i potravinovou
banku. Své požadavky i nabídky
můžete směřovat na Janu Žárskou.
Pochopitelně nevíme, co ještě ruská
agrese přinese, ale chci nastínit, jak
si v Černilově poradíme s potenciálně
novými žáky ZŠ a MŠ. Základní škola
bude mít od nového školního roku
nové třídy, tam s kapacitou problém
není, pravděpodobně vůbec poprvé
budou v Černilově otevřeny tři první
třídy. V MŠ je kritériem přijetí věk
dítěte a nemusí se dostat na všechny.
Přístup MŠMT je takový, že při přijetí
dětí uprchlíků v nouzovém stavu bude
udělena výjimka z limitů, které platí za
běžného stavu. Nenastane tedy situace,
aby českým rodičům nebylo přijato
dítě na úkor dítěte uprchlíků z Ukrajiny
Všem, kdo se jakýmkoliv způsobem,
ať již finančním, materiálním či
pomocnou rukou podíleli na sbírce či
přímo ubytování velmi děkuji a věřím,
že tato nezištná pomoc je vyvážena

OBEC DIVEC

Zastupitelé projednali
a schválili předloženou
projektovou dokumentaci
RD manželů Kopeckých s doporučením,
uvedeným ve stanovisku Ing.arch Křeliny.
Zastupitelé zahájili diskusi nad
rekultivací požární nádržky na návsi.
Starosta připraví podklady pro projektovou
dokumentaci a možnou žádost o dotaci.
V budově OÚ proběhlo 3.3.2022
solidární sbírka materiální pomoci na
pomoc Ukrajině..
Ze zasedání ZO 6. 4. 2022
předložil

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

Výročí v Černilově
Svá životní jubilea v březnu
a dubnu oslavili
Věra Kotková, Josef Dušek, Jaroslava
Prokešová, Josef Říha, Vladimír
Beneš, Miluše Jandíková, Jaroslav
Černý, Miroslav Leninský, Jaroslav
Lamač, Hana Hofmanová, Josef Šimek
a Gejza Dávid
dobrým pocitem.
Ještě
krátce
k
odpadovému
hospodářství.
Zatím
se
změna
systému svozu negativně neprojevuje
v třídění a za to chci všem poděkovat.
Plánujeme ještě v průběhu roku
provést namátkový rozbor sváženého
komunálního odpadu s cílem zjistit,
jaké procento z odpadů odvážených na
skládku by se ještě dalo vytřídit.

Stanislav Javůrek, starosta

OÚ Divec

Ze zasedání ZO
2. 3. 2022

Starosta

OÚ Černilov

s

investorem

předjednané podmínky na rozšíření
stávajícího hřiště o 3 nové prvky. Šlo
by o náhradu uvažované malé sportovní
plochy v části dvou navazujících ulic.
Zastupitelé se dle předloženého návrhu
rozhodli toto řešení schválit.
Zastupitel Z. Medek předložil
připravenou PD na již schválené
zasíťování budovy OÚ sítěmi.
Byla projednána a schválena Ing.
Kosinovou předložená PD na zasíťování
p.č.137/9.
Byla projednána a schválena PD na
napojení budovy Divec č.10 (vlastníci
manželé Francovi) na vodovod.
Byla projednána a schválena
předložená
„Smlouva
o
zřízení
služebnosti“ pro firmu Cetin v lokalitě
Poďousov.

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)

Výročí v Divci
V květnu oslaví životní
jubileum
Miluše Krejčová, Vladimír Grande

Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko 2|2022

OBEC LEJŠOVKA
Ze zasedání ZO 25. 3. 2022
Starosta
obce
seznámil
zastupitele
s rozpočtovými opatřeními
č.11/2021 a č.1-2/2022.
Zastupitelstvo následně
vzalo tato rozpočtová
opatření na vědomí. Rozpočtová opatření
jsou zveřejněna v elektronické podobě na
webových stránkách obce a je možno do
nich nahlédnout v úředních hodinách na
Obecním úřadě Lejšovka.
Závěrečný účet obce Lejšovka za rok
2021 ve výdajové části činil 2 917 752,80
Kč, v příjmové části 3 985 013,29 Kč.
Součástí závěrečného účtu, je zpráva
o výsledku hospodaření obce Lejšovka
za rok 2021. Zde nebyly zjištěny žádné
chyby a nedostatky
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní
závěrku obce Lejšovka za rok 2021.
Starosta obce navrhl na valnou
hromadu VAKU delegovat pana Josefa
Fabiána ml. Zastupitelé souhlasí.
Již v předchozích letech obec
přispívala na nákup knih do výměnných
knižních fondů v rámci regionálních
knihovnických služeb. I letos se obec
rozhodla poskytnout Knihovně města
Hradec Králové dar, a to ve výši 3.000 Kč.
Každý
rok
obec
poskytuje
pečovatelské službě „Obecný zájem ze
Smiřic“ příspěvek na činnost. Jedná se o
pomoc při péči o občany. Za loňský rok
o tuto službu nepožádal žádný klient.
Starosta nechal hlasovat o poskytnutí daru
ve výši 3.000 Kč. Zastupitelé souhlasí
s touto výší daru.
Letos byla poprvé na obec doručena
žádost o poskytnutí daru pro Agenturu
domácí péče. Jde o finanční příspěvek na
provoz pečovatelské služby a Penzionu
Bella. Tato služba v naší obci byla v roce
2021 poskytnuta 3 občanům. Starosta
nechal hlasovat o poskytnutí daru ve výši
5.000 Kč. Zastupitelé souhlasí s touto
výší.
Obec Lejšovka je členem Místní
akční skupiny Mezi Úpou a Metují a
dosud žádné pravidelné roční příspěvky
neplatila. Letos přišla poprvé žádost
o poskytnutí daru na pokrytí financování
spoluúčasti na režijních nákladech. Jedná
se o částku 2.260 Kč. Je to příspěvek
10 Kč na obyvatele k 1.1.2021. Obec
Lejšovka měla k 1.1.2021 – 226 obyvatel.
Zastupitelé souhlasí s touto výší daru.
Starosta obce Lejšovka informoval
zastupitele, že město Smiřice vypovědělo
veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi

městem Smiřice a obcí Lejšovka pro
zajišťování výkonu přenesené působnosti
ve věcech přestupků. Proto obec musela
požádat Statutární město Hradec Králové
o uzavření veřejnoprávní smlouvy. Tato
smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Protože naše lipová alej u rybníka
potřebuje ošetřit – prořezat, obec oslovila
tři firmy, aby vyhotovily nabídku na
tento prořez. Jedná se o 21 stromů.
Osloveny byly firmy Mgr. Miloš Kaucký
– pecujiozelen.cz (nabídka 78 500 Kč),
Bc. Tomáš Zich – treezi.cz (nabídka
64 850 Kč) a Martin Hebelka (nabídka
115 500 Kč). Starosta navrhl vybrat
nejnižší cenovou nabídku od firmy
Treezi. Zastupitelé souhlasí a bude tedy
oslovena firma Treezi.
Na obec byla doručena žádost
ohledně přepisu pozemku p.č. 126/82.
V ní p. Boleslav Niedoba ml. žádá o
dání souhlasu obce k přepsání 50%
vlastnického práva na jeho přítelkyni
Lucii Hamplovou. Důvodem je stoupající
úrok hypoteční půjčky a stoupání cen
materiálu na výstavbu RD. Žádost byla
zaslána na základě smluvních podmínek,
které jsou uvedeny v kupní smlouvě.
Zastupitelstvo souhlasí se schválením
žádosti.
Změna územního plánu
Zastupitelstvo
obce
Lejšovka
schvaluje pořízení Změny č.1 ÚP
Lejšovka, která vyplynula ze Zprávy
o uplatňování ÚP Lejšovka (schválené
dne 11.6.2014) zkráceným postupem
dle § 55a-b zákona č. 183/2006 sb.,
o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon) – v daném smyslu se
doplňuje schválené zadání Změny č.1 ÚP
Lejšovka.
Zastupitelstvo obce v souladu
s ustanovením §55a) odst. 2) stavebního
zákona schvaluje navrhovaný obsah
změny územního plánu ÚP Lejšovka na
návrh pana Lukáše Vejra jako doplněk
již schváleného zadání Změny č.1 ÚP
Lejšovka (změna bude pořizována
zkráceným
postupem)
obsahující
následný dodatečný požadavek:
Pozemek p. č. 155/1, který se nyní
nachází v ploše s funkčním využitím
,,Plochy smíšené krajinné zeleně - NZs",
navrhuji zařadit do ploch s funkčním
využitím ,,Plochy bydlení v rodinných
domech - příměstské" dle obrázků.
Dovoluji si informovat, že příjezdovou
cestu bych řešil přes pozemek p.č. 153/1,
který je také v mém vlastnictví.

OÚ Lejšovka
Lejšovka 52
503 03 Smiřice
tel.: 495 421 958
obec.lejsovka@tiscali.cz
http://www.lejsovka.cz
úřední hodiny
ST 18:00-19:00
V souladu s ustanovením §45 odst.
4) stavebního zákona ZO podmiňuje
pořízení této změny územního plánu
částečnou úhradou nákladů, uvedených
v §55a odst. 2 písm. f), navrhovatelem.
Zastupitelstvo obce Lejšovka určuje
pana Martina Jílka pro spolupráci
s pořizovatelem dle § 47 a dalších
stavebního zákona při pořízení změny
ÚP Lejšovka.
Zastupitelstvo
obce
Lejšovka
schvaluje, v souladu s ustanovením § 6
odst. 6b) stavebního zákona, pořízení
změny územního plánu Z1 ÚP Lejšovka
úřadem územního plánování, tj. odborem
hlavního architekta Magistrátu města
Hradec Králové. Požadavek na pořízení
této změny územního plánu vyplynul ze
zprávy o uplatňování územního plánu,
s následným schváleným doplněním
z jiného podnětu.
Přílohy: návrh na pořízení změny ÚP
Lejšovka, který obsahuje mj. stanovisko
příslušného orgánu ochrany přírody a
stanovisko krajského úřadu.
Zastupitelstvo souhlasí s navrhovanou změnou územního plánu obce
Lejšovka.
inzerce

KOMINICTVÍ
DVOŘÁK a SYN
E. BENEŠE 1524
HR. KRÁLOVÉ
tel. 602 412 350

Provádíme čištění komínů
a vystavování kontrolních
protokolů.

5

6

Zprávy z radnic

OBEC LIBNÍKOVICE
Ze zasedání ZO 11. 3. 2022

-

-

Bylo
projednáno
a
schváleno:
starosta
informoval
o Podorlické rally, která
proběhne 14. 5. 2022 ve
stejném rozsahu jako v loňském
roce,
o instalaci zabezpečení v objektu
prodejny firmou DATA Elektronik,
žádost od Správy silnic KH kraje
o darování pozemků pod silnicemi
č. III/2991, č. III/2993 a č. III/29833
v k. ú. obce Libníkovice. Vyvolat
jednání se Správou silnic o převodu
pozemků – zatím neschváleno,
odloženo,
žádost fyzické osoby o pronájem
rybníka na chov malých ryb, nejprve
by provedl biologické odbahnění,
neschváleno,

OÚ Libníkovice
-

-

-

-

navýšení hodinové mzdy za práci
pro obec za záhony na 100 Kč/hod.
a ostatní jako je sekání trávy na 120
Kč/hod.,
starosta informoval o likvidaci 7 ks
telefonních sloupů ze středu obce,
u budovy obchodu zůstane rozvaděč.
Je třeba vyvolat další jednání o likvidaci sloupů ze všech částí obce,
žádost fyzické osoby na odkoupení
pozemků č. 656/17 + č. 656/16 +
č. 715 o celkové výměře 255 m2
v k.ú. Libníkovice – Horní Černilov.
Zamítnuto, bude
nutné stanovit
pravidla,
osvětlení
vánočního
stromu
– výměna starého osvětlení a
revitalizace stromů před OÚ,
nabídka na vyčištění lesa V topolech,
oprava zvoničky,
žádost hasičů o finanční příspěvek

OBEC LIBRANTICE
Ze zasedání ZO
24. 2. 2022
ZO projednalo smlouvu
o zřízení věcného břemene
– služebnosti k vedení kNN pro připojení
pozemku p.č. 1755/3. Věcné břemeno
se týká pozemku p.č. 31/4 za budovou
OÚ. Smlouva je úplatná. ZO doporučuje
podepsat smlouvu.
Zastupitelstvo
obce
projednalo
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění
stavby – připojení kNN pozemku p.č.
225/2. Věcné břemeno se týká pozemku
inzerce

p.č. 1299/159 u Dvořákových. ZO
doporučuje smlouvu podepsat.
ZO projednalo a schválilo prodej
části pozemku p.č. 54/14 a výměře 0,336
za 100,- Kč/m2 a pozemku p.č. 1868 také
za 100,- Kč/m2.
Starostka obce podala občanům
informace k vypouštění odpadních
vod do kanalizace ve vlastnictví
obce a do Librantického potoka.
Podrobná přednáška proběhla dne
13. dubna 2022 v hospůdce Na
hřišti a přednášející byl Ing. Pavel
Král, PhD., technolog společnosti
Královéhradecká provozní, a.s.
Upozorňuji
tímto, že do 31.
března 2022 měly
být
zaplaceny
poplatky za odvoz
komunálního
odpadu. Bohužel
ne všichni tuto
povinnost splnili.
Ještě
jednou
připomínám,
že poplatek je
500 Kč za trvale
přihlášeného
občana a 500 Kč
za
nemovitost
používanou
k rekreaci.

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

Výročí
V květnu své výročí slaví
Bílková Zdeňka

při příležitosti 140 let založení
sboru, na soutěž, která se uskuteční
na Borovici. Návrh 15.000 Kč.

Helena Klosová

OÚ Librantice
Librantice 1
503 46 Třebechovice p. O.
tel.: 495 431 905
ou@librantice.cz
http://www.librantice.cz
úřední hodiny
PO 15:00-20:00
ÚT 8:00-14:00
ČT 8:00-17:00
PÁ 8:00-14:00

Výročí
v Libranticích
V dubnu, květnu a červnu
svá výročí slaví
Křemenáková Jaroslava, Lukášek
Jaroslav, Baše Vladimír, Kupka Zdeněk,
Bortlíková Dobromila, Kotlantová Jana,
Petrová Karla, Šolc Jiří, Šotolová Alena,
Štandera Jiří a Kmoníček Lubomír
Dne 24. 6. 2022, 15. 7. 2022 a 19. 8.
2022 navštíví naši obec opět „Putovní
kino“. Filmy budou včas vybrány dle
aktuální nabídky.
Alena Hladíková, starostka
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OBEC LIBŘICE
Zastupitelstvo
v
únoru
schválilo
členský příspěvek pro
MAS NAD ORLICÍ
ve výši 1 000 Kč.
Starostka na Magistrátu
města Hradec Králové – útvar hlavního
architekta urgovala schválení
nového územního plánu
obce – návrh byl předložen
v polovině roku 2018 a
dosud se k němu nevyjádřili.
V současné době náš plán
mají zařazen mezi priority ke
zpracování – předpokládají
odsouhlasení během dubna,
případně května. Poté nám
zpracovaný návrh pošlou
k odsouhlasení obci a měla
by se připravovat finální
podoba, ke které se občané
budou moci vyjadřovat. Teprve poté
návrh nového územního plánu dopracuje
námi pověřený zpracovatel, což by mělo
následně být zakončeno jeho schválením.
Zastupitelstvo projednalo nabídky
na
prvky
workoutového
hřiště.
K předloženým nabídkám byly četné
připomínky, a tak se v dubnu bude
rozhodovat o konečném návrhu. Dále byl
schválen požadavek manželů Maškových
na odkup pozemku p.č. 667/55 o výměře
53 m2 za celkovou cenu 5 300 Kč.
Firma, které byl zadán požadavek na
instalaci nového hromosvodu na budově
prodejny, zakázku odmítla. Zakázka byla
zadána firmě Tomáš Obzina. Hromosvod
už je na střeše prodejny a prošel revizí.
Firma ERMO opravila rozvaděče
veřejného osvětlení v ceně 49 960 Kč.
V současné době připravujeme vydávání
kompostérů občanům, kteří si v roce 2020
o něj požádali. V době psaní příspěvku se
buduje nový přístup do budovy obecního
úřadu – nerezové bezúdržbové schodiště
včetně bezbariérového přístupu, na
které navazuje úprava okolí budovy
spolu s vybudováním nového chodníku
směrem od silnice.
Obec poslala na policii ČR
k posouzení umístění retardérů na Malé
Straně. Navrhli nám nový typ retardérů,
který řidiče zpomalí, ale je šetrnější
k okolí. Na dalším zastupitelstvu návrh
projednáme.
V únoru proběhl audit hospodaření
obce za rok 2021 se závěrem: nebyly
zjištěny chyby a nedostatky, nejsou žádná
ekonomická rizika v hospodaření, obec
nemá žádné pohledávky a ani zastavený
majetek.

Naplánované zasedání zastupitelstva
obce dne 14. března neproběhlo –
zastupitelstvo nebylo usnášeníschopné
z důvodu nemoci jeho členů. Vše
naplánované proto bude projednáno až
v dubnovém termínu.

Eva Hynková, starostka

OÚ Libřice
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

Výročí v Libřicích
Svá výročí slaví
Horčičková Alena, Raška Vladimír a
Kissová Zdeňka
Zemřeli
Hejcmanová Věra a Voltr Václav
inzerce
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OBEC SKALICE
Moji milí sousedé,
jaro nás vytahuje
z našich zimovišť
zpátky na zahrádky a
slunce nám po zimním
spánku vrací čerstvou
krev do žil. Kdybychom
žili na jiné planetě, kde je vše růžové,
lidé jsou samý úsměv, laskavost a dobré
úmysly, mohli bychom se právě těšit na
nejkrásnější dny roku. Bohužel, když
už se zdá, že je jedna pohroma za námi,
přichází druhá, aby nám připomněla, že
žijeme tady, na Zemi. Úsměv, laskavost
a dobré úmysly zde nejsou až takovou
samozřejmostí, to ale neznamená, že
nemají být hlavními prostředky v budování
světa, jako místa vhodného k životu. Mít
jen dobré úmysly ale samo o sobě nestačí,
vždyť jak praví lidová moudrost – cesta
do pekla je dlážděna dobrými úmysly.
Podmínkou je sdílení dobra – tedy
vzájemné pochopení. To je dost často onen
kámen úrazu, že se neumíme pochopit.
A tak jsou tu války velké a někdy „jen“
ty naše malé, žabomyší. A tak vám chci
poděkovat i poprosit zároveň za snahu
o vzájemné pochopení našich dobrých
úmyslů. A také za to, že se velká část z nás
postavila a staví za ty, kteří trpí bezprávím.
Náš postoj je zásadní. Protože postoj je
předpokladem k činům a je také zároveň
tím, co zůstává, i když síla k činům už
nezbývá. Děkuji za solidaritu, kterou
vyjadřujete ukrajinským uprchlíkům
jakýmkoli způsobem a jsem rád, že i naše
obec se mohla účastnit humanitární sbírky
na pomoc Ukrajině zmítané nesmyslnou
a naprosto nepochopitelnou válkou,
rozpoutanou démonem moci, a věřím,
že v solidaritě s potřebnými vytrváme a
podle potřeby opět pomůžeme. Složité
období čeká nás všechny, ale věřím, že
jej přestaneme a zase bude lépe. Byl bych
rád, kdyby i obecní úřad zůstal místem,
kde se vždy setkáte s vlídným přístupem a
ochotou pomoci. Myslím, že se o to s paní
účetní snažíme, ačkoli přiznávám, že jsou
i situace, kdy není možné požadavku
každého občana plně vyhovět.
Chci vám poděkovat zejména za
pochopení a spolupráci v posledních
týdnech, kdy jsme se s většinou z vás
potkávali nad nezbytným papírováním
v souvislosti s odpadovým hospodářstvím
obce. Prvním rokem postupujeme podle
nové obecně závazné vyhlášky, kterou
jsme museli sladit s novou legislativou,
a tak je třeba počítat s tím, že praxe si
může vyžádat časem ještě nějaké dílčí

OÚ Skalice
změny (snad budou k lepšímu). Stejně tak
tomu je s dotazníkem ohledně nakládání
s odpadními vodami. Nemělo jít o šikanu,
ale jakousi revizi stavu po více než 10 letech
a také příležitost si společně uvědomit,
že ne vždy jako občané postupujeme
správně (a zákonně). Chci vás ujistit, že
vámi poskytnuté údaje nezneužijeme.
Budeme se snažit v první vlně uzavřít
smlouvy o odvádění odpadních vod
s těmi, kterým v nedávné době pozbylo
platnost vodoprávní povolení, jde zejména
o uživatele domovních ČOV. Paralelně
k tomu pracujeme intenzivně na přípravě
investičního záměru vybudování nové
kanalizace, protože to by mělo být řešení
dlouhodobé a věříme, že pro většinu
občanů to nejlepší. Nyní probíhá soutěž na
projektanta a další kroky budou následovat
v co nejkratším možném čase. V minulém
čísle jsem psal o místní komunitě, kterou
všichni tvoříme (ať se nám to líbí nebo ne)
a že jsme to my, kdo tvoříme tuto obec.
Chtěl bych tedy zde také poděkovat všem,
kteří se zúčastnili v sobotu 2. dubna akce
„Ukliďme Skalici, Skaličku a Číbuz“,
skalickým hasičům děkuji za zajištění
občerstvení. Víte, na té akci není až tolik
podstatné, zda uklidíme každý centimetr
obecních pozemků, ale to, že se sejdeme
a vyjádříme svou ochotu něco udělat
pro společnou věc. Je to takový symbol
toho, že vím, proč tu žiju a chci, aby to
v obci dobře vypadalo. Já vím, že mnozí
z vás pomáháte i mimo společné brigády
a třeba se i pravidelně zabýváte úklidem
veřejného prostranství před svým domem
(mnohdy se navíc i obracíte na obecní úřad
s návrhy, co všechno by bylo vhodné, aby
pro vzhled obce učinili obecní pracovníci,
když už je platíme), ale tak nějak by mě
ještě více potěšilo, kdybyste přišli i na
společnou akci – vždyť jsou to přibližně 2
hodiny času jedenkrát ročně!
Chci se s vámi také podělit o dobrý
pocit, který mám z toho, jak se nám
pozvolna daří i v prostých podmínkách
obecního domu rozšiřovat portfolio
kulturních akcí – v sobotu 19. března jsme
tak mohli alespoň virtuálně putovat po
jihoamerickém Peru s manželi Zajíčkovými
a vyslechnout úžasné zážitky doprovázené
autentickými videi a fotografiemi. Po
pár týdnech na to, v neděli 10. dubna,
si zase místní děti užily Vodnickou
pohádku v podání divecké loutkové
divadelní společnosti Kozlík (byla u nás
už podruhé!). Teď nás možná bude čekat
pauza v užívání obecního domu, protože
zastupitelstvo v úterý 12. dubna schválilo

Skalice 32
503 03 Smiřice
tel.: 495 422 721
obec@skalice.info
http://www.skalice.info
úřední hodiny
ÚT 10:00-18:00
ČT 10:00-18:00

Výročí ve Skalici
Svá významná jubilea
v únoru, březnu a dubnu
oslavili
Dominik Jablonský, Milan Jarkovský, Ondřej Nicolas Karpíšek, Růžena
Karpíšková, Marie Kociánová, Tomáš
Louda, Radek Malík, Jiří Martínek,
Věra Matušková, Dana Mikešová,
Václav Mlateček, Jaroslav Novotný,
Nikola Pavlišová, Radim Sündermann,
Josef Trela, Jiří Trnka, Libuše Vondráčková, Petr Vrána a Lucia Zaujecová
zadání veřejné zakázky na stavební úpravy
firmě wami.cz s.r.o. z Předměřic nad
Labem. Tak snad bude dostatek materiálu
i šikovných řemeslníků. Ještě jsme také
mimo jiné schválili výsledek hospodaření
obce v roce 2021 se ziskem po zdanění
v částce 2 953 469,00 Kč (jak vidno,
peníze jen neutrácíme!).
Co nás čeká v nejbližší době? Obecní
pracovníci budou instalovat koše na
psí exkrementy, tak bych chtěl požádat
všechny pejskaře, aby se je naučili
používat a pomohli ke zvýšení kultury
prostředí v naší obci (já vím, že většina
z vás je zodpovědná už teď). Mělo by také
dojít k instalaci nově opravené houpačky
na dětském hřišti ve Skaličce (zde se
také počítá s instalací nové lavičky). Do
prázdnin by měla začít stavba chodníku na
hřbitov v Číbuzi a snad se podaří i úprava
schodiště a prostranství před prodejnou
ve Skalici. Pokračují úpravy hřiště a
„ekozahrádky“ v Mateřské škole Číbuz
a také čekáme na výsledek výběrového
řízení na stavbu příjezdové komunikace
a parkovacích ploch u MŠ (a případné
přidělení dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj)… Ať se dílo daří!
Přeji vám pokud možno krásné jaro
a mnoho odvahy a odhodlání do dalších
dnů! Snad se uvidíme v sobotu 28. května
na Pivních slavnostech.
váš starosta Pavel Kavalír
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OBEC SMRŽOV

-

Dne 24. 2. 2022 se
konalo další zasedání
obecního zastupitelstva.
Na tomto jednání obecní
zastupitelstvo mimo jiné:
- schválilo závěrečný
účet obce Smržov za rok
2021 a uzavírá ho vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením obce a to
bez výhrad;
schválilo účetní uzávěrky za rok 2021 a
převod účtu 431 na účet 432;
vzalo na vědomí rozpočtová opatření č.
11/2021 a č. 12/2021;
schválilo záměr pronájmu pozemků p.
č. 539/5, 541/9 a 541/11 v k.ú. Hubíles,
SDH Hubíles za cenu 100 Kč/rok;
schválilo dodatek Směrnice obce č. 15
– Směrnice k věcným břemenům dle
Vyhlášky č. 488/2020 Sb.;
schválilo zřízení věcného břemena na
st. p.č. 109 mezi ČEZ Distribuce, a.s. a
obcí Smržov za cenu 9 500 Kč;
schválilo dodatek Organizačního a
podpisového řádu obce – navýšení
příspěvku při narození dítěte na 3 000
Kč

Výběr stočného na rok 2022
V průběhu měsíců dubna a května
budou v souladu s uzavřenými smlouvami
vystavovány zálohové faktury za odvod
a likvidaci splaškových vod. Tyto budou
přednostně odesílány na emailové adresy
uváděné občany při jejich uzavírání. Prosíme
o kontrolu emailových schránek a včasnou
úhradu zaslaných dokladů. V ojedinělých
případech, kdy občan emailovou schránku
neuvedl, bude mu faktura doručena do
jeho poštovní schránky. Platby je možno
provádět bezhotovostním převodem na
účet provozovatele (veškeré fakturační
údaje jsou uvedeny na zaslaném dokladu),

OÚ Smržov

nebo v hotovosti na obecním úřadě. Obec
apeluje všechny své občany na včasnou
úhradu zaslaných dokladů. V opačném
případě připomíná svou pravomoc účtovat
k dlužným částkám penále.

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

Likvidace jedlých olejů a tuků
Na obecním úřadě stále probíhá akce
výměny použitých jedlých olejů a tuků za
nový slunečnicový olej. Za 1 litr použitých
tuk§ do odvolání v úředních hodinách
(pondělí od 18 – 20 hodin) vydáván
všem, kteří zachycený použitý tuk či olej
přinesou, vydán 1 litr slunečnicového oleje.
Pro doplnění uvádíme, že výběr tuků při
svozu komunálního odpadu probíhá stále

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

Výročí ve Smržově

Upozornění na povinnosti
Upozorňujeme na povinnosti dle
Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021,
O místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství:
- čl. 4, odst. (1) dle kterého je poplatník
je povinen podat správci Poplatku ohlášení
nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své
poplatkové povinnosti a
- čl. 4, odst. (4) v případě, že dojde-li
ke změně údajů uvedených v ohlášení, je
poplatník povinen tuto změnu oznámit do
15 dnů ode dne, kdy nastala.
Pokud tedy dojde k jakékoliv
změně počtu trvale přihlášených osob
v nemovitosti, je nutno se neprodleně
dostavit na obecní úřad a provést ohlášení
této změny.
Dále
upozorňujeme,
že
včas
nezaplacené poplatky nebo část těchto
poplatků může obec zvýšit až na
trojnásobek.
Obecní knihovna
Upozorňujeme občany obce na
možnost zapůjčení knih z obecní

V červnu oslaví
svá životní jubilea
Pecháčková Věra, Hušáková Ludmila a
pan Souček Jaromír ze Smržova.
Všem oslavencům přejeme pevné
zdraví a životní optimismus.
Zemřel
Koncem března zasáhla Smržov
smutná zpráva o úmrtí pana Petra
Schejbala, který zemřel v nedožitých
37 letech.
knihovny, která je otevřena na obecním
úřadě každé pondělí od 18.00 do 19.00
hodin. V případě zájmu je možno
dohodnout i dovoz či donášku knih domů.
Výběr poplatků ze psů
Poplatky za psů pro rok 2022 se
v úředních hodinách vybírají na obecním
úřadě. Poplatek zůstává stejný tj. 50,- Kč
za každého psa staršího 3 měsíců..
Ing. Jaromír Hejl,
místostarosta

Zahradní kompostéry pro občany Mikroregionu Černilovsko
Realizací
projektu
spolufinancovaného Evropskou unií –
Fondem soudržnosti v rámci Operačního
programu Životní prostředí bylo
pořízeno 927 ks zahradních kompostérů
pro občany 8 obcí Mikroregionu
Černilovsko.
Kompostéry
jsou
průběžně
zapůjčovány občanům na základě

smlouvy o výpůjčce ve spolupráci s
příslušnými starosty obcí zapojených do
projektu.
Jedná se o velmi efektivní systém
nakládání
s
bioodpadem
(podle
odborníků nejefektivnější způsob třídění
bioodpadu v domácnostech), do kterého
jsou občané přímo zapojeni a podle
vlastní aktivity využívají jeho přínosu.

•
•
•
•
•
•
•
•

Jaké jsou výhody kompostérů?
urychlení procesu kompostování až
o polovinu doby nutné pro
kompostování v hromadách
regulace teploty, vlhkosti, přístupu
vzduchu a světla
úspora místa na zahradě
snadná obsluha
odstranění nepříjemného zápachu,
který vábí hmyz a drobná zvířata
finanční úspora na svoz domovních
odpadů
zužitkování odpadů ze zahrady
získání kompostu

Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko 2|2022

OBEC VÝRAVA
Každoročně
tolik
očekávané jaro nám
přináší
nejen
více
sluníčka, ale i naplno
rozjeté akce a aktivity.
V pondělí 7. března
se konalo 32. zasedání
zastupitelstva
obce.
Zastupitelé
schválili prvních 5 dosud přijatých
žádostí o poskytnutí finanční podpory
z rozpočtu obce Výrava z programu
„Obnova čisticích zařízení odpadních
vod v obci Výrava“. Jakmile budou
zařízení zkolaudována a žadatelé budou
mít k dispozici všechny podklady,
mohou uzavřít s obcí Smlouvu
o poskytnutí dotace a obdržet finanční
prostředky. Zastupitelstvo dále pověřilo
usnesením starostku podáním Žádosti
o změnu v Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Královéhradeckého kraje
pro obec Výrava. Změna se týká zrušení
plánu
centrálního
odkanalizování
obce a zanesení aktuálního řešení
odvádění odpadních vod z jednotlivých
nemovitostí do kanalizace obce
nebo vodního toku do tohoto plánu.
Schváleno bylo i uzavření Smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě (vodovodní přípojky)
k pozemku p. č. 2132 ve vlastnictví
obce. Výše úplaty za zřízení služebnosti
je 2 760 Kč.
inzerce

Zastupitelstvo se zabývalo i
výběrem dodavatele na údržbu veřejné
zeleně v obci na období následujících
2 let. Vzhledem ke spokojenosti se
stávajícím dodavatelem i výhodnou
cenovou
nabídkou
pověřilo
zastupitelstvo
starostku
přímým
zadáním
zakázky
stávajícímu
dodavateli. Schváleno bylo i uzavření
Smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnického práva k majetku a
o zřízení věcného práva č. UZSVM/
H/18579/2021-HMSU k pozemkům
p.č. 1997/2, p.č. 2095/1 a p.č. 2366
v k.ú. Výrava. Pozemky budou
převedeny bezúplatně do vlastnictví
obce Výrava. Zastupitelstvo schválilo
i podání Žádosti o individuální
dotaci z rozpočtu Královéhradeckého
kraje na červnový sraz rodáků.
Zastupitelé
pověřili
starostku
vypsáním výběrového řízení na
stavební úpravy 1. NP budovy
čp. 104 (bývalé školy). Výběrové
řízení bude zajištěno formou výzvy
k podání nabídky pěti dodavatelům
do 11. dubna. Předpokládaný termín
uzavření smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem je květen až červen 2022.
Zastupitelé
byli
seznámeni
s Inventarizační zprávou majetku a
závazků za rok 2021 a Inventarizační
zprávou pokladní hotovosti a stavu

OÚ Výrava
Výrava 116
503 03 Smiřice
tel. 724 183 725
obec@vyrava.cz
http://www.vyrava.cz
úřední hodiny
PO 15:00-18:00
ST 15:00-18:00
ČT 9:00-12:00
Knihovna
ST 16:00-18:00

Výročí ve Výravě
Zemřela
Rozloučili jsme se s Evou Pultarovou
na běžných účtech za rok 2021.
Inventarizace proběhla bez závad,
nebyly zjištěny žádné inventurní
rozdíly a nestanovíme žádná opatření.
Zároveň byly představeny provedené
změny rozpisu rozpočtu. Těším se na
viděnou s vámi 30. dubna na Pálení
čarodějnic a 11. června na Srazu
rodáků. Přeji vám klidné a hezky
prožité dny.

Eva Nepokojová, starostka
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Cesty k vědění

KNIHOVNA ČERNILOV
Týden dobrých skutků
V rámci Týdne
dobrých
skutků
se v Kulturním a
spolkovém
domě
v Černilově uskutečnily besedy s herci:
29. 3. s Marikou Procházkovou,
31. 3. s Milenou Steinmasslovou
4. 4. 2022 s Janem Révaiem.

Vybrané vstupné podpoří dětské
domovy v Nechanicích, Jaroměři a
Broumově.
Děkujeme všem, kteří přišli.
Poděkování za sbírku
pro Ukrajinu
Velice děkujeme všem, kteří se
podíleli na sbírce pro Ukrajinu a příchozí
z Ukrajiny. Sbírka á probíhala v budově
černilovského obecního úřadu v obřadní
místnosti v 1.patře od začátku března
2022. Kam vše odtud pokračovalo?
• Plné auto krabic s trvanlivými
potravinami, drogerií a léky bylo 3. 3.
2022 odvezeno na ukrajinsko-polské
hranice,
• podpořili jsme základním vybavením
ukrajinské
rodiny
ubytované
v Černilově a Jaroměři. Průběžně
v tom pokračujeme dál
• Hygienické potřeby (dětské plenky,
dámské vložky, toaletní papír, vlhčené
ubrousky, dětské výživy, stravu pro
děti atd.) a trvanlivé potraviny jsme
předali do penzionu v Hradci Králové,
který se stal útočištěm pro ukrajinské
maminky s dětmi,
• aktovky pro děti a oblečení pro děti
a ženy jsme předali do Sociálního
šatníku pro maminkv samoživitelky
v Hradci Králové a v Milíčově domě
v Jaroměři.
• Několik zásilek potravin, hygienických
potřeb a oblečení jsme odeslali do
KACPU, které se stará o registraci
příchozích z Ukrajiny v HK.
• Potravinová banka v Hradci Králové
odvezla velkou část sbírky, včetně

Knihovna Černilov
sbírky od Javůrků a z Librantic, pro
své potřeby k distribuci.
Velice děkujeme za vaši laskavou
štědrost a otevřená srdce pro potřebné.
Český den proti rakovině
Veřejná sbírka Český den proti
rakovině se po dvou letech vrací do
tradičního květnového termínu – proběhne
ve středu 11. května. V Černilově
bude možné kytičku zakoupit od 11.
do 15. 5. 2022 v Místní knihovně
v Černilově nebo v Cukrárně a
kavárně Apetit.
Při
letošní
sbírce
dárci
dostanou ke kytičce s fialovou
stužkou i informační letáček
o prevenci nádorových onemocnění
reprodukčních orgánů, konkrétně
děložního čípku a varlat. Cílem
informační kampaně, která se ke sbírce
váže, je upozornit na možnosti prevence.
U rakoviny děložního čípku se jedná
o účinné očkování proti HPV viru, který
je původcem až 99 % onemocnění.
Rakovinu varlat mohou muži odhalit při
samovyšetřování ještě v raném stadiu a
nastoupit tak včasnou léčbu.
Sbírku je také možné podpořit na
dálku. Stačí odeslat dárcovskou SMS ve
tvaru: DMS KVET 30 nebo DMS KVET
60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777.
Poté dárce obdrží kód, díky němuž si
může stáhnout e-kytičku a umístit si ji na
sociální sítě.
Výtěžek sbírky slouží k základnímu
cíli Ligy – snížení úmrtnosti na rakovinu
v České republice. Finance budou
rozděleny podle dlouhodobých pilířových
programů:
• nádorová prevence
• zlepšování kvality života onkologicky
nemocných
• podpora onkologického výzkumu,

Černilov 310
503 43 Černilov
tel.: 492 600 409
604 782 177
skype: knihovna_cernilov
knihovna@cernilov.cz
http://knihovna.cernilov.eu
Otevírací doba
Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

13:00-17:00
13:00-17:00
13:00-17:00
8:00-12:00

kvalitní
výuky
a
investiční
modernizace
či
kompletizace
onkologických pracovišť
Liga proti rakovině Praha pracuje již
více než 30 let ve prospěch zdraví občanů
celé ČR.
www.lpr.cz, www.cdpr.cz
Beseda se spisovatelkou
Michaelou Fišarovou

5. 4. 2022 se uskutečnila v Kulturním
a spolkovém domě v Černilově beseda s
paní spisovatelkou Michaelou Fišarovou
pro mateřskou školu a třetí a pátou třídu
Masarykovy jubilejní základní školy.
Besedu finančně podpořila Místní akční
skupina Nad Orlicí a pořádala ji Místní
knihovna v Černilově.

Jana Žárská
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INTERNET RYCHLOSTÍ SVĚTLA
ZŘÍZENÍ ZDARMA – MONTÁŽ VČETNĚ KONCOVÉHO ZAŘÍZENÍ
PŘIPOJENÍ A SERVIS OD FIRMY Z ČERNILOVA

INTERNET

50 Mb/s za 399 Kč

100 Mb/s za 499 Kč

150 Mb/s za 599 Kč
INTERNETOVÁ TV (IPTV)
TÝDENNÍ ARCHIV
PAUZA AKTUÁLNÍHO POŘADU

158 KANÁLŮ VČETNĚ NEJOBLÍBENĚJŠÍCH

776 676 866
www.bezvainternet.cz
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Cesty k vědění

Základní škola Černilov

ZŠ A MŠ Černilov

Návštěva Terezína
V úterý 22.3.2022 jsme po dlouhé
době se žáky 9. ročníku opět zavítali
s přispěním Terezínské iniciativy na
objednanou exkurzi do Muzea ghetta a
Malou pevnost v Terezíně.
Zažili jsme si vše takzvaně na vlastní
kůži, naštěstí nám přálo krásné počasí,
takže to, co děti viděly a slyšely, bylo
podbarveno sluníčkem - prostory cel,
ubikací, kasáren, krematoria, popraviště,
hřbitova.......
Druhý den ve škole jsme si o zážitcích
povídali a poprosila jsem děti, aby ve
skupinkách napsaly pocity a dojmy
z exkurze. Nabízím některé z nich:
• rozdělení rodin, selekce
• žádné soukromí, stísněnost
• špatná hygiena, nemoci, hmyz
• obrázky, kresby a deníčky terezínských
dětí
• nespravedlnost, psychická újma,
bezdůvodná úmrtí - výběr lidí do
transportů
Asi to mělo smysl.....
Mgr. Jana Hofmanová
Cestou do Terezína, která trvala přes
dvě hodiny, mi hlavou vířily myšlenky,
co vlastně uvidím. Bude tam nějaký velký
památník pro upomínku na všechny, co
tam žili? Budeme si moct alespoň trochu

zkusit, jaké to tam bylo?
Po vystoupení z autobusu mě na první
pohled překvapilo, že to tu vypadá jako
vcelku obyčejné malé město. Má své
náměstí s kostelem, má obchody, ulice,
domy. Jen jsem měla takový zvláštní pocit
ticha. Pár lidí se sice po ulicích pohybovalo,
ale vypadali trochu jako duchem
nepřítomni. Až později jsem si uvědomila,
že nejde o vzhled, ale o krvavou minulost.
Naše první zastávka byla v učebně, kde
nám sympaticky vypadající pán vyprávěl
o historii Terezína od jeho založení po
současnost. Byl milý a uměl nás zapojit
do svého výkladu.
I když byl slunečný a teplý březnový
den, mé pocity byly smutné, když jsme
se přesunuli do muzea. Zdi byly polepené
obrázky a fotkami utrápených dětí. Některé
si psaly deníky, aby ze sebe dostaly své
pocity, které musely být spíš negativní.
Myslela jsem si, že byly zmatené, ale
podle některých zápisů a výpovědí i přes
to, kolik jim bylo let, věděly přesně, co se
děje, a měly přehled.
Následovala prohlídka samotného
Terezína. Když si představíte, že tam
lidé žili v ghettu v naprosté hygienické
propasti, s hmyzem, ve špinavém
oblečení a o hladu, s vědomím, že kdykoli
dostanou povolání k transportu, dojde

Školská 380
503 43 Černilov
tel.: 495 431 118
reditel@zscernilov.cz
kancelar@zscernilov.cz
http://www.zscernilov.cz
vám, že to asi úplná pohádka nebyla.
Nevydržela bych zde ani hodinu. Tento
příběh se ale skutečně stal. Temno, ticho,
smutno, mrtvo, jakoby výkřiky lidí pořád
vycházely ze zdí. Pořád tam jsou.
Myslel jsem, že už nic horšího dnes
neuvidím. Malý kousek od Terezína se
však nacházelo peklo na zemi, Malá
pevnost. Zde už to bylo opravdové vězení.
Neumím si sebe představit žít v takové
lži a křivdě a každý den se probouzet
s vnitřní bolestí a nenávistí k systému.
Můj velký obdiv patří všem těm lidem,
kteří i přes všechno utrpení a zlost byli
k sobě stále ohleduplní, milí a pomáhali
si. Musím také přiznat, že mě návštěva
Terezína donutila přemýšlet o tom, že
když si na něco v životě stěžujeme, jsou
to většinou hlouposti, musíme být rádi za
to, co máme.
Ema Čechurová, Ivana Ličmanová,
Beáta Turečková, Vojtěch Adamíra, Adéla
Krsková, Adéla Konířová (žáci 9. třídy)

Úspěch týmu Černilováci na soutěži v Dobrušce
V pondělí 11. 4. se náš tým zúčastnil
soutěže Robotiáda v Dobrušce, kterou
pořádala Střední škola - Podorlické
vzdělávací centrum. Zúčastnili jsme
se všech čtyř disciplín – Čára, Sprint,
Dálkový medvěd a Sumo. Ve třech z nich
jsme byli úspěšní, a to v konkurenci 18
týmů. V kategorii Sumo jsme se umístili
druzí a v kategoriích Čára a Sprint jsme
obsadili 3. místo. Organizátoři si pro nás
kromě příjemné atmosféry přichystali
exkurzi do místních dílen. A tak jsme si
mohli prohlédnout špičkové CNC stroje,
zahrát si s robotem piškvorky a nakonec
nám zatančily veliké průmyslové roboty!
Soutěž si užili nejen ti, kteří byli
na podobné akci poprvé, ale vlastně
my všichni – byla totiž po dlouhé
koronavirové odmlce první naší
robotickou soutěží.
A kdo naši školu reprezentoval?
Roboty a programy na Sprint, Čáru a
Sumo ladili do poslední chvíle Fred
Černý, Vašek Hudec, Proky Pešek
a Lukáš Louda. Marek Touc se ujal

ovládání Dálkového medvěda a roboty
parádně pouštěli i Ondra Louda, Matěj
Petráček a Vojta Mach. Gratulujeme!
Chci také poděkovat skvělým

rodičům, kteří nás na soutěž dopravili –
paní Loudové a panu Petráčkovi.
Mgr. Dana Hoffmannová, vedoucí
kroužku Lego roboti na ZŠ Černilov
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Noc s Andersenem

Matematický klokan
V pátek 18. 3. se žáci naší školy
zúčastnili matematické soutěže, která
probíhá v mnoha zemích. Nejlepšími
řešiteli se stali:

Konečně jsme se dočkali!
Po dvouleté pauze jsme se zase
mohli setkat v noci ve škole.
Noc s Andersenem je akce na
podporu dětského čtenářství.
Letošní téma bylo výročí
Josefa Lady. Pro čtvrťáky byly
připravené zajímavé úkoly,
hry a soutěže. Největší ohlas
však měla stezka odvahy –
cesta černou, setmělou školou,
osvícenou
jen
svíčkami.
Nakonec jsme ještě zhlédli
pohádku „Poklad na silnici“.
A už jsme se těšili do svých
postýlek.
Mgr. J. Kollátorová, Mgr.
D. Filipová, Mgr. H. Pešavová



Cvrček (2. – 3. třída)	 max. 90 bodů
1. Šárka Petrová, 3.A
78 bodů
2. Vojtěch Mach, 3.A	
69 bodů
Jakub Šimek, 3.B	
69 bodů
3. Magdaléna Vachková, 3.A
63 bodů
Klokánek (4. – 5. třída)	max. 120 bodů
1. Václav Nezbeda, 5.A	
116 bodů
2. Jaroslav Hanslík, 4.A	
96 bodů
3. Daniel Endrych, 5. B	
94 bodů
Benjamín (6. – 7. třída)	max. 120 bodů
1. Tomáš Táborský, 6.A	
109 bodů
2. Anna Krejčová, 7.A	
102 bodů
3. Matěj Kořínek, 7.A	
100 bodů
Václav Hudec, 7.A	
100 bodů

       



Okresní kolo
Matematické olympiády
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Kadet (8. – 9. třída)	max. 120 bodů
1. Vojta Bednář, 8.tř. 	
74 bodů
2. Nikola Doubravová, 9 tř..
72 bodů
3. Viktor Kořínek, 8 tř..
70 bodů
Mgr. Alice Petrovická,
Mgr. Dana Hoffmannová
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V úterý 12. 4. se úspěšní řešitelé
školního kola MO6, MO7 zúčastnili
okresního kola, které proběhlo na ZŠ M.
Horákové v Hradci Králové. Největšího
úspěchu dosáhl Tomáš Táborský ze 6.
A, který se umístil na krásném 1. místě.
Vojtěch Kašlík ze 7. A a Žofie Horáková ze
7. B skončili na 6. - 11. místě. Gratulujeme
a děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Alice Petrovická
Zápis cizinců do MŠ
K zápisu do MŠ v období od 2. do 16.
května nemohou podat přihlášku cizinci
s vízem za účelem strpění pobytu na území
ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o
pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“)
s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro
tyto cizince – uprchlíky je určen termín
zápisu 27. 6. 2022.
Для зарахування в у період з 2 по
16 травня не можуть подати заяву
іноземці з візою для того, щоб стерпіти
перебування на території ЧР відповідно
до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування
іноземців на території ЧР («біженці») з
місцем перебування в зоні відчуження.
Для цих іноземців – біженців
призначений термін реєстрації періоду з
27. червня 2022.
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Událo se...

...v Libranticích
V pátek 18. 3. se v místní Hospůdce
Na Hřišti konal maškarní bál, kde
proběhla sbírka na pomoc ukrajinským
rodinám v Čechách. Za vybranou částku
2 300 korun, byly nakoupeny potřebné
potraviny a předány do Potravinové banky
v Hradci Králové.
Týden dobrých skutků
V měsíci březnu se v naší obci
uskutečnil týden dobrých skutků na
podporu dětí v dětských domovech.
Navštívili nás:
22. března - Pan Vlastimil Harapes,
který vyprávěl o své taneční kariéře a
o zážitcích z natáčení známých filmů.
Povídání
doplňoval
zajímavými
videoukázkami.
25. března - Paní Naďa Konvalinková
zaujala vyprávěním o svém životě, práci
a o přátelích. Publikum pobavila

Exkurze do pivovaru

V sobotu 2. dubna pořádal Spolek
přátel Újezda exkurzi do pivovaru
Primátor. Všichni účastníci si zájezd
náležitě užili. Zkušený sládek nás provedl
celým procesem pivovaru a exkurze byla
zakončena ochutnávkou všech druhů piva,
které se v Náchodě vaří. Tudíž o zábavu
nebyla nouze.
Radek Slepička
Lakomec
V neděli 10. 4. 2022 se v černilovské
sokolovně
uskutečnilo
divadelní
představení Lakomec. Příběh dle
Moliéra nastudoval soubor Pathalie
z TJ Sokol Nový Hradec Králové. V režii
Karla Syrůčka hráli Jan Souček, Darja
Hrabáková, Anežka a Mariana Selixovy,
Markéta Koubová, Lucie Jeníčková,
Matouš Téra, Jarmila Polehňová a Karel
Syruček. Představení uspořádal spolek
Ulita Černilov a Obec Černilov.
Jana Žárská

vtipnými historkami a svým rozzářeným
úsměvem všechny dobře naladila. Bylo to
velmi srdečné a milé setkání.
30. března - O zážitcích ze svého

života nám povídala paní Jitka Smutná.
Bylo to příjemné, přátelské posezení.
Děkujeme všem, kteří tyto akce
podporují. 
Martina Tkáčíková

Velikonoce v Újezdě
Klub Spolku přátel Újezda mohl opět
po dvouleté pauze uspořádat Velikonoční
oslavy a tradice. Vše začalo již na Zelený
čtvrtek, kdy bylo připraveno Jarní zelené
pivo. V pátek bylo připraveno pro děti
i dospělé Velikonoční tvoření, kde se
kreativitě meze nekladly.
Michal Lovas připravil ukázku pletení
pomlázky a snažil se své zkušenosti
předat dále. Dále byla možnost barvení
velikonočních kraslic. Možnosti byly
různé a všichni si navzájem předávali své
zkušenosti a metody. Spolek přátel Újezda
připravil občerstvení.
Radek Slepička
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Kurzy tance v Černilově
Kurz tance i odpolední tančírna měly
po dlouhé odmlce opět úspěch. Řady
tanečníků rozšířili i návštěvníci z okolí
Černilova a tancování i zábavu si hezky
užívali. Doufáme, že už nebudeme muset
mezi jednotlivými kurzy čekat na vhodnou
situaci. Že se doba uklidní natolik, že
se budeme moci vídat pravidelně, tak
jako dřív. Na podzim u Předvánočního
tancování a od ledna na Kurzu tance.
Děkujeme všem za skvělou atmosféru
a za to, že je stále možné se scházet
s přáteli, kteří mají rádi tanec a dobrou
hudbu. Přejeme hodně klidu, zdraví,
pohody a těšíme se všemi milovníky
společenského tance na viděnou příště.
Vaši Dana a Miloslav Vítkovi

Úklid a sázení stromů ve Výravě
Členové
Mysliveckého
spolku
Králova Lhota hospodaří se svěřenými
pozemky na území obce Výrava, kde
vedle výkonu práva myslivosti provádí
i veřejně prospěšnou činnost spočívající
v obnově keřových pásů, větrolamů,
remízků a biocenter. Tím zároveň pečují
o zvěř a živočichy, kterým zde vytváří
tolik potřebný životní prostor a přispívají
k obnově krajiny. V březnu se členové
spolku pustili do úklidu biocenter, které
se občas bohužel stávají skladištěm
všemožného odpadu. Společně následně
vysázeli v obecním lese téměř dvě stovky
listnatých stromů. Děkujeme!
Eva Nepokojová

MDŽ a dětský maškarní ples ve Výravě
Výravské ženy oslavily svůj svátek
v sobotu 12. března již tradičním setkáním
ve Společenském centru. Pozvání přijala
tentokrát paní Helena Voborníková
z Černilova, která v rámci povídání
„Bylinky v kuchyni“ seznámila ženy
s mnoha zajímavostmi ze světa bylinek.

Jarní a velikonoční dekorace si ženy
mohly zakoupit na minijarmarku, který
již poněkolikáté připravily klientky
Domova
osob
se
zdravotním
postižením
v České Skalici. Chybět
samozřejmě
nemohly
ani karafiáty, pohoštění a
prima dámská zábava.
Přes dvě desítky dětí se
v neděli 13. března přišly
do Společenského centra
vyřádit na Dětský maškarní
ples. Diskotéka, soutěže a
masky zabavily nejen děti,
ale i jejich rodiče.
Za přípravu krásných
kulturních akcí ve Výravě

děkujeme všem, kdo se na nich podílí,
především Lence Valentové a manželům
Lukáškovým. 
Eva Nepokojová
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SDH ČERNILOV
Vážení čtenáři Zpravodaje,
vzhledem k jarnímu počasí tu máme
čas úklidu našich zahrad a jejich přípravu
na letní období. S tímto je neodmyslitelně
spojené spalování a vypalování trávy
spolu s pálením zahradního odpadu.
Tato činnost je z pohledu hasičů velice
riziková, což dokazuje i nárůst výjezdů
naší jednotky k požárům, zapříčiněnými
právě touto „úklidovou“ činností
zahrádkářů. Dovolte mi, abych využil
možnosti a napsal zde několik faktů, jak to
s pálením trávy a zahradního odpadu je a
napsal doporučení, při jejichž dodržování
bude úklid na zahradě bezpečným a bez
nutnosti našeho výjezdu.
Jak je to se zákonným vymezením?
Rád bych upozornil, že vypalování
porostů zakazují hned tři zákony: zákon
o požární ochraně, zákon o ochraně
přírody a krajiny a zákon o myslivosti.
Podle § 17, odst. 3, písm. f) zákona
č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická
osoba provádět vypalování porostů, jinak
se dopustí přestupku. Za tento přestupek
lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.
Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona ani
právnické a podnikající fyzické osoby
nesmí plošně vypalovat porosty. Těmto
osobám hrozí za přestupek pokuta až do
výše 500 000 Kč.
Kontrolované spalování přírodních
materiálů po úklidu zahrad je možné
za dodržení podmínek stanovených
dotčenými zákony, jakými v těchto

SDH Hubíles
Letošní rok jsme nezahájili jako
tradičně VVH, protože nám v tom opět
zabránila pandemie covidu. Přesto jsme
ale nezaháleli. Probíhala příprava na
náš tradiční ples, který se konal 25.3.
v pohostinství ve Smržově. Ples se i přes
obavy, že bude malá účast vydařil. Tímto
bych chtěl poděkovat všem sponzorům,
kteří nám přispěli, hlavně pak obecnímu
úřadu.
V neděli 10.4. jsme provedli sběr
železného šrotu. Akce se povedla a byla
velká účast členů, za což jim moc děkuji.
Začali jsme také pracovat na přípravách
oslav 90.výročí založení sboru, které se
budou konat 11.června tohoto roku. Tímto
bych vás chtěl pozvat na tyto oslavy.
Ještě jednou děkuji členům, kteří na
těchto akcích pracovali.
velitel Kunc Zdeněk

případech jsou zákon o požární ochraně,
zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon
o odpadech a další. Dále si pak musíme
uvědomit, že toto povolené spalování
mohou řešit i vyhlášky obcí! Právnické
a podnikající fyzické osoby jsou povinny
plánované spalování přírodních materiálů
předem oznámit územně příslušnému
Hasičskému záchrannému sboru (dále
jen „HZS“) kraje včetně připravených
opatření proti vzniku a šíření požáru.
HZS kraje může určit další podmínky
této činnosti nebo činnost zcela zakázat.
Za porušení této ohlašovací povinnosti
může být těmto osobám uložena pokuta
opět až do výše 500 000 Kč. Hlášení
pálení můžete provést
elektronicky
emailem nebo přes formulář na
webových stránkách HZS kraje nebo na
určených telefonních číslech Krajského
operačního a informačního střediska
HZS kraje. Uvádím odkaz na webovou
aplikaci, která je velmi jednoduchá a její
vyplnění intuitivní: https://paleni.izscr.
cz Hlášení, prosím, nikdy neprovádějte
na tísňových linkách 112 nebo 150!!!
Tím, že své pálení nahlásíte, můžete
předejít zbytečnému výjezdu jednotek
hasičů.
HZS doporučuje dodržovat níže
uvedená pravidla pro pálení:
• ověřte si, zda pálení biologického
odpadu vaše obec neomezuje, případně
zcela nezakazuje,
• pálení oznamte prostřednictvím výše
uvedené aplikace HZS,

inzerce

•
•
•

•
•
•
•
•
•

velikost hromady klestí je nutno volit
tak, aby shořela v době, kdy je na
místě přítomen dozor,
při náhlém zhoršení počasí nebo
silném větru je pálení nutné ihned
přerušit a oheň uhasit,
místo pro pálení se izoluje pruhem
širokým nejméně 1 m, kde budou
odstraněny hořlavé materiály až na
minerální půdu (zeminu),
místo
spalování
se
zabezpečí
dostatečným množstvím hasebních
látek,
místo pálení lze opustit až po úplném
uhašení ohně,
po dobu 5 dnů nebo do vydatného
deště je nutno místo pálení pravidelně
kontrolovat,
příjezdové cesty vedoucí k místům
spalování nesmí být zataraseny,
spalovat klest lze pouze v bezpečné
vzdálenosti od obytných nebo
hospodářských objektů,
osoba mladší 15 let nemůže odpad
spalovat bez přítomnosti osoby starší
18 let, která je spalováním pověřena.
Zdroj: www.hzscr.cz

Dovolte mi dále, abych všem
poděkoval za „železný příspěvek“, který
si náš sbor posbíral v sobotu
9. 4.
2022. Jménem všech členů vám děkujeme
a získaný finanční příspěvek sboru bude
využit ke zkvalitnění jeho činnosti.
S pozdravem starosta SDH Černilov
Michal Potáč
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SDH Librantice
V roce 2021 nestáli
librantičtí hasiči stranou
Ohlédněme se za činností celého sboru
librantických hasičů. Rok 2021 byl jiný
v mnoha ohledech. Covidová opatření
významně omezila spolkovou činnost na
straně jedné a na straně druhé znamenala
nutnost doplnit a docvičit výjezdovou
jednotku. S ohledem na omezení byly
provedeny dvě školení zaměřené hlavně
na činnost při vyhlášení poplachu. Že
jsou tato školení plně na místě ukazuje
skutečnost, že krom odřadů na jižní
Moravě, byla výjezdová jednotka povolána
čtyřikrát. Dvakrát si librantické hasiče
vyžádala Zdravotní záchranná služba KH
kraje k pomoci s pacientem. Dalšími byly
odstranění sršního roje a likvidace padlých
stromů na komunikaci a asistence u pálení
čarodějnic.
Událostí, která se rozsahem škod
zařadila mezi takové, jako byly například
povodně 2002, bylo řádění tornáda na
jižní Moravě. Obec Librantice nabídla
nakladač Dapper a pomoc členů SDH. Tato
nabídka byla akceptována prostřednictvím
operačního střediska hasičů KOPIS se
zásadní informací. Podnikatel a dopravce
Jakub Hájek z Černilova nabídl nezištně
své dva sklápěcí nákladní automobily. Byla
využita možnost zapůjčit stroj stejné značky
od obce Černilov, protože oba nákladní
vozy jely na Moravu po vlastní ose. Zde je
na místě poděkovat černilovské radnici za
uvolnění jejich Dappera. Náš kolega Míra

Machač, současně velitel třebechovické
jednotky, již na Moravě byl o den dříve.
Následující den jsme vyrazili s pány
Jakubem Hájkem, Michalem Neumannem
a Lukasem Kupkou do Mikulčic. Chtěl
bych zmíněným pánům velmi poděkovat za
příkladné nasazení a obětavou a nezištnou
práci, která v zasažené obci trvala čtyři dny.
Mimořádný rozsah katastrofy vyvolal vlnu
solidarity. Občané Librantic a okolí vybrali
49 800 Kč a rozhodnutím zastupitelstva
byla částka navýšena na 100 000 Kč. Obnos
byl neodkladně dovezen konkrétní rodině
do Mikulčic. Protože rozsah katastrofy
byl nevídaný, stáli librantičtí hasiči ještě
za dalším výjezdem do Mikulčic jako
pracovní dobrovolníci. Tentokrát byla
cílem jejich pomoci rodina, kterou nám
pomohla jako příjemce finanční sbírky
vytipovat kamarádka postižené rodiny. Této
nezištné pomoci se zúčastnili Dobroslav
Bortlík, Martin Šolc, Roman Lukášek, Jana
Volencová a František Sychra. Opět mohu
jen a jen děkovat všem těmto obětavým
lidem. Myslím, že k naplnění základní
myšlenky pomoci bližnímu svému,
librantičtí hasiči výrazně pomohli. Všem
patří veliký dík. Motto práce dobrovolného
hasiče, sobě ku cti ostatním ku prospěchu,
není pro Vás prázdným slovním obratem.
Je důležité zmínit pomoc s vyřezáním
náletových dřevin v lokalitě Lipka
v rámci výcviku práce s motorovou pilou.
V Libranticích jsou hasiči tradičně činní
v práci s mládeží, která probíhá celoročně
(16 schůzek). K tomu také již tradičně
dětský den s naší mateřskou
školou a v rámci dětského dne
stezka odvahy. Náhradou za
zrušený výlet na černilovskou
Sokolskou chatu v Deštném,
se konal výlet na kolách na
Kuks. Po prázdninách bylo
možné zúčastnit se některých
hasičských soutěží, konkrétně
v Plačicích, Libřicích a
v Roudnici. Kroužek nám
opustilo několik dětí, které
se chtějí věnovat jiným
zálibám. Tato obměna dává
šanci mladším dětem více se
zapojit do dění v kroužku.
Za pomoci černilovského
kolegy Jana Skákala jsme ve
dvou termínech ukázali dětem
vzdělávací program Hasík na
škole Sion v Hradci Králové.
Takový je průřez činností
členů Sboru dobrovolných
hasičů v Libranticích. Závěrem
bych rád za librantické hasiče

popřál všem občanům pevné zdraví,
osobní a pracovní úspěchy, porci štěstí
a přesvědčení, že se setkáme pouze při
setkáních příjemných. To je takových, kde
hasičská technika stojí ve svých garážích.
Rušné čtvrtletí
librantických hasičů
Konec roku 2021 znamenal pro většinu
občanů čekání na lepší časy. Země byla
svázaná opatřeními proti Covidu-19. Tato
opatření se negativně promítala do života
občanů a také do činnosti librantického Sboru
dobrovolných hasičů.
To však neznamená, že by se nic nedělo.
Pravidelné schůzky kroužku dětí běžely podle
plánu. Další plánovanou akcí byl hasičský
ples. Rozvolnění covidových opatření nám
vycházelo vstříc. Po dvouleté absenci plesu
jsme očekávali, že o akci bude zájem. To se
také stalo. Ples se konal 4.3.2022. Koho z nás
by napadlo, že se Evropa bude v tu dobu
bude nacházet ve válce. Jaké pohnutky vedly
prezidenta Putina k tak šílenému rozhodnutí?
Navzdory pohnuté době se ples velice vydařil
a věřím, že se všichni zúčastnění pobavili.
Dva dny před plesem ještě zástupci obce a
jednotky převzali po reklamaci nový dopravní
automobil Renault Master. Záměr do jednoho
měsíce vozidlo přezbrojit, vzal velice rychle
za své. Vlna solidarity s ukrajinským lidem
překvapila myslím i ty největší pesimisty.
Sbírky peněz, potravin a šatstva ukázaly, že
většina librantických občanů má srdce na
svém místě. Hasiči pochopitelně nezůstali
stranou a nabídli pomoc také. Jako vítanou
pomocí se ukázala nabídka využití našeho
nového dopravního automobilu na rozvoz
ukrajinských uprchlíků. V měsíci březnu,
vždy dva dny v týdnu, naši hasiči rozváželi
běžence. Tuto činnost koordinovalo
KACPU, tj. Krajské asistenční centrum
pomoci Ukrajině. Tato centra řídila veškerou
činnost. Po vyřízení všech administrativních
náležitostí, naši hasiči rozváželi uprchlíky na
adresy dobrovolníků, kteří nabídli ubytování.
V měsíci dubnu budeme zajišťovat pouze
jeden den v týdnu. Práce našich kolegů byla
nárazová. O tom svědčí nájezd kilometrů
v některých dnech. Klidnější dny činily tak
100 kilometrů, ale přišly i dny náročnější, kdy
pánové Josef Chudý, Vladimír Koutník a Ivo
Šolc najezdili za 12 hodin přes 400 kilometrů.
Za březen jsme takto odsloužili 8 směn
v KACPU a najezdili cca 2 000 kilometrů.
Chtěl bych i touto formou poděkovat všem
hasičům ochotným pomáhat, tak jak velí
hasičská myšlenka.
Jaroslav Volenec,
velitel SDH Librantice
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Co dělaly Sestry Chalupovy v době covidové?
Sestry Chalupovy měly v roce 2021
tak, jako v předcházejícím roce, sedm
vystoupení. Prostě ten čas byl takový, ale
my jsme byly rády alespoň za to.
První vystoupení jsme měly 12. 6. 2021
v Doudlebách nad Orlicí. Zde byl jarmark
a velká sláva, poněvadž místní dobrovolní
hasiči získali nové auto. Vystupovaly
jsme na pódiu a střídaly se s dalšímu
účinkujícími, mezi něž patřily i zdejší
ženy, se kterými jsme se viděly na několika
festivalech.
Další naše štace byla 19. 6. v Domě
svatého Josefa v Žírči, který patří pod
Hospic Anežky České. Jsou zde klienti s
roztroušenou sklerozou, my jsme jim přeci
jenom trochu zpříjemnily pobyt.
7. srpna jsme navštívily Ratibořice.
V zahradě zámku byl sraz veteránů.
Aut tu bylo všech možných značek. My
jsme se tu potkaly s pánem, který vlastní
automobil FORD z řady T, vyrobeného
pravděpodobně v r. 1913. Už jsme se u jeho
miláčka fotografovaly ve Velichovkách v
roce 2015, při znovuotevření lázní. Milé
bylo, že návštevníci nás zastavovali a
chtěli se s námi fotit a nám to dělalo dobře.
Dokonce se můžeme pochlubit, že jsme
měly umožněno převlékat se na jednotlivé
obrazy v zámeckých prostorách.

15. srpna jsme
byly pozvány do
Nového Bydžova,
na Základní školu
Karla IV., kam
zavítal
Spolek
lidové
tvorby
z Hradce Králové,
kde byla prodejní
výstava "Zahrada
Josefa
Wefla".
Užily jsme si
také občerstvení,
kdy
jsme
si
pochutnaly
na
pizze od Itala, který pečení prokládal
menšími žertíky. Tady jsme zaznamenaly
úspěch, dokonce o nás vyšly články v MF
DNES a Hradeckém deníku.
28. srpna naše druhá návštěva
obce Svratouch. Jely jsme v oslabení,
vystupovaly jsme pouze v šesti, ale
přítomní diváci nám fandili a nám se
všechno povedlo.
9. září na trénink naše vedoucí Jiřina
Bělohoubková přinesla pro všechny časopis
Senior pro Královéhradecký a Pardubický
kraj, kde jsme na titulní straně, uvnitř ještě
další tři stránky se sedmi snímky.
25. září jsme měly tu čest a být jako

předtančení na Benefičním plese Českého
červeného kříže v Jablonci nad Nisou.
27. října jsme už po páté vystoupily
pro Nové sdružení tělesně postižených
v Letovicích. Zdejší osazenstvo nás prostě
miluje a my máme rády je.
Abychom
mohly
vystupovat,
trénujeme. V loňském roce jsme se sešly
na přípravě patnáctkrát.
V současné době pilně trénujeme,
máme nové členky, takže je potřeba, aby
se všechno naučily a pro nás je to dobré
opakování. Letošní první vystoupení
bychom měly mít 8. 5. ve Velichovkách.
Sestry Chalupovy
Úklid okolí obce a sběr
železného šrotu a papíru
pod taktovkou SDH Výrava

V sobotu 9. dubna proběhl v rámci
celostátní iniciativy „Ukliďme Česko“
i úklid obce Výrava. Dobrovolníci
především z řad SDH Výrava pomohli od
odpadků nejen příkopům v celém okolí
Výravy. Po obědě následoval již tradiční
sběr železného šrotu, papíru a autobaterií
ze všech nemovitostí v obci. Děkujeme
všem členům SDH Výrava za jejich
aktivitu!
Eva Nepokojová
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Spolek Duhová hvězda: masopust ve Smržově
Po roční odmlce jsme se sešli
v
Hubílese,
abychom
si
užili
masopustního veselí. Překvapení přišlo,
tedy spíše přijelo již na začátku akce.
V kočáře přijela paní hraběnka Eliška
Smiřická, majitelka panství, s chotěm.
Po slavnostním uvítání a přípitku předala
starostovi obce glejt s právem hrdelním a
znak obce. Maskám poté věnovala klíč od
obce a zahájila tím masopustní veselí. Na
první zastávce všechny zúčastněné čekalo
výborné sladké občerstvení, buchty,
koláče a teplé (což jsme opravdu uvítali)
nápoje. Připraveny byly i hry a společné
tance. Průvod zastavil ještě jednou,
u bývalého obchodu ve Smržově, kde
proběhlo představování masek, společné
foto a výuka ohnivého čardáše. Cílovým
místem se stal smržovský hostinec, před
kterým jsme si zatančili klasické české
tance a paní hraběnka vyhlásila na základě
„lidového hlasování“ vítězné masky
v různých kategoriích. Králem Masopustu

se stal Medvěd, který celou
cestu škádlil malé i velké,
kromě zlatého putovního
poháru si odnesl i tričko
se znakem obce. Mnozí
poté zavítali do hostince
na výborné zvěřinové
hody. Děkujeme všem
spolkům, obci Smržov i
jednotlivcům, kteří s akcí
pomáhali! Vážíme si toho!
SBÍRKA PRO
UKRAJINU
Ve spolupráci s Charitou Trutnov a
ukrajinskou komunitou v Plotištích jsme
se rozhodli uspořádat sbírku materiální
a zdravotnické pomoci pro Ukrajinu.
Darované věci jsme pečlivě roztřídili,
polepili nápisy v ukrajinštině a angličtině,
naložili do hasičské dodávky a odvezli
do Plotišť. Zde je dobrovolníci bleskově

přenesli do svých dodávek a rovnou s nimi
odjeli na ukrajinsko-slovenskou hranici a
do potřebných ukrajinských nemocnic.
Všem dárcům srdečně děkujeme za
projevenou solidaritu, obci Smržov a
oběma hasičským spolkům za pomoc při
realizaci sbírky.
Ladislava Pozdílková

okolních obcí tolik materiálu, že se málem
do hasičského auta nevešel. Ještě v neděli
odpoledne byl osobně předán na sběrném
místě Ukrajinské ambasády v Praze, a
hned večer byl přepraven konvojem na
hranice. To vše za 30 hodin od prvního
nápadu jak konkrétně pomoci.
Ve sbírce humanitární pomoci pro
Ukrajinu sbor pokračoval po další dva
týdny a tak mohl být 13. března předán
druhý náklad potřebného materiálu.
VŠEM DÁRCŮM UPŘÍMNÝ DÍK!
Ve dnech 7., 9. a 10. dubna sloužili
členové sboru s naším vozem jako
dopravní asistence pro KACPU HK
(Krajské asistenční centrum pomoci
Ukrajině). Prováděli rozvoz uprchlíků
do ubikací po celém
Královéhradeckém
kraji, a dovoz materiálu
a
potravin
pro
fungovaní KACPU.
Druhého
dubna
proběhl sběr starého
železa a papíru. Hasiči
budou samozřejmě jako
každý rok asistovat
u pálení čarodějnic a
7. května proběhne
pietní akt u pomníku
obětem válek, spojený
se mší za padlé. Dále
budou libřičtí hasiči

15. května provádět asistenci na Dni
rodiny v Hradci Králové. O víkendu 21.
– 22. května budou soutěžit a podílet se
na zabezpečení okresního kola soutěží
v požárním sportu dětí a dospělých.
Na den 4. června je naplánován dětský
den pořádaný společně se Svazem žen.
Zveme všechny libřické děti a rodiče.
Letos se koná netradičně již v první
půlce června, neboť v dalších červnových
víkendech probíhají na hasičském stadionu
v Hradci Králové další okresní, krajská a
i republiková kola hasičských soutěží,
na kterých se vždy někteří členové sboru
budou účastnit. Ať už jako soutěžící, nebo
v řadách organizátorů.
Poslední zářijový víkend proběhne
tradiční, již dvanáctý ročník Libřického
poháru a třetí ročník Libřických
šedesátek.
V plánu je samozřejmě účast
soutěžních družstev mužů a žen na
pohárových a postupových soutěžích,
kroužek mladých hasičů, organizovaný
společně s SDH Výrava již od února
pravidelně trénuje a kalendář soutěží má
také hodně naplněný.
V průběhu celého roku bude také
probíhat údržba techniky a materiálu,
největší
akcí
bude
svépomocné
vybudování kuchyňky a sociálního
zařízení v hasičské zbrojnici.
Leoš Voltr

SDH Libřice
Činnost a plány v roce 2022
Na začátku ledna se mladí hasiči
zapojili do tříkrálové sbírky. Tradiční
hasičský bál se tentokrát již podruhé
bohužel nekonal, doufejme, že příští rok
tomu již tak nebude.
Po dvou letech, kdy nás omezovala
celosvětová epidemie, a začali jsme si
myslet, že to nejhorší už přešlo, naše
relativně blízké sousedy zasáhlo něco
mnohem horšího…
V sobotu a neděli 26. a 27. února
uspořádal sbor humanitární sbírku na
pomoc Ukrajině. Vybíraly se spacáky,
deky, zimní oblečení, hygienické potřeby,
prostředky pro dezinfekci a první pomoc.
Za tyto dva dny darovali občané Libřic a
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"Mimozemšťani si všimli, jak úžasná obec je černilov"
Další pestrobarevné sochy se
na jaře vyrojily na louce mezi
Černilovem a Oulištěm
Svítící lucerny na pařezech starých
stromů, větrný mlýn na návrší nad
Černilovem, studánka u cesty do Libřic
a nejnověji i galerie na podmáčené
louce před Oulištěm. Jaroslav Horák
z Černilova si svými pestrobarevnými
výtvory dělá radost a úsměv na tvářích
jeho práce vyvolává i mnoha lidem, kteří
kolem soch byť jen projíždějí v autě. Vše
přitom začalo ve chvíli, kdy se o opravu
přihlásil starý čerpací objekt.
Když přijíždím od Libřic, to byla ta
první stavba, jak je to vlastně dávno?
Bylo to v roce 2010 nebo 2012, já už si
to ani nepamatuji.
Co vás k tomu vedlo?
Začátek byl takový, že rodiče
zrestituovali tu loučku a byla tam taková
čtvercová stavbička s rovnou střechou,
tehdy propadlou, a v ní technologie
čerpání vody, protože tam jsou vydatné
studny. Já jsem pojal záměr to trochu
zvelebit, aby se na to nechalo koukat, tak
jsem udělal sedlovou střechu a pak jsem to
trochu nazdobil těmi okny a ponatíral. To
byl takový začátek. Pak to pokračovalo,
protože jsme měli různé povinnosti dávat
po restituci věci do pořádku. A v jedné
lokalitě na Hořicku jsme měli povinnost
skácet staré topoly. Čisté dřevo se dalo
prodat, ale to sukaté se prodat skoro
nedalo. Řekl jsem, ať mi hoši přivezou
fůru sem, že z toho něco vytvořím. To
jsem vytvořil ten první - my tomu říkáme
černilovský Manhattan. Různě jsem to
vyfrézoval, ponatíral a udělal tomu různé
patvary střech. Pak už se to nabalovalo.
Člověk kolem sebe vidí nějaké inspirace,
v hlavě si je dotvoří a pak většinou v zimě,
když je méně povinností, tvořím takovéhle
záležitosti.
U silnice na Libřice to z dálky vypadá
jako úly.
V základu je třeba si říct, že všechno
co tvořím, je jen v rovině opření o oko.
Aby člověk, když jede kolem, se měl
na co podívat. Člověk si udělá radost
- protože to je utrácení času v rovině
neekonomické - ale pak se ukázalo, že
to dělá radost i těm kolemjdoucím. To
mě pak donutilo, protože vjezd na louku
byl hned pod kopečkem a bylo to tam
dost nebezpečné, že jsem nasměroval
přijíždějící o 200 nebo 300 metrů dál, aby
v klidu mohli zaparkovat a otočit se tam a

aby to nebylo kolizní. Spousta lidí, mamin
s dětmi, se tam otočí a projde. Následně
jsem tam potom udělal taky studánku, kde
permanentně teče voda a děti se tam v létě
cachtají a užívají si to.
Jsou to všechno vaše ruční výtvory?
Tak tak.
Odreagujete se při té práci?
Je to čištění hlavy, ano.
Jaká je vlastně vaše původní profese?
Jsem původně elektromechanik, po
revoluci mě to hodilo někam jinam a toto
- když je člověk už před hrobem, tak si
říká, že všechno není jen o penězích.
Ptám se proto, abych se dozvěděl, jestli
máte k řezbařině nějaký vztah.
Ne, ne. Ale moje máti tohle uměla.
Uměla vyřezat krásné rámy k obrazům,
nebo šperkařinu z novodurových trubek.
Ale to bylo vše precizní, s tím se dalo jít i
do společnosti, takže možná nějaké buňky
po ní mám.
Stalo se vám při práci se dřevem, že jste
se zranil?
Taky. Jednou to odnesla ruka. Asi dva
roky zpět jsem měl rozbrušku s takovými
hrubými zuby. Od té doby jsem ve střehu.
Byla to taková lehoučká mašinka, ale
dokázala udělat své.
Jste autorem černilovské dominanty,
tedy větrného mlýna za hřbitovem. Tam
se nejprve objevily pařezy s lucernami.
Tam v minulosti byla velká úspěšná
prasečí farma. Se synem jsme potom
uklízeli ty zbytky a udělali z toho zase
louku, protože to byl také restituční

pozemek. Příjezdová cesta byla lemovaná
topoly, další byly mezi objekty, ale
všechny byly přestárlé a nebyla jiná
možnost, než je zkácet. Jednou jsem je
zkusil prořezat, ale větve byly seschlé a
protože na tom kopci dost fouká, mohly
by na někoho spadnout. V návaznosti na
to jsem si říkal, co s těma pařezama. Byly
obrovské a nechat je všechny odfrézovat
by bylo dost drahé. Pojal jsem tedy záměr,
že na to posadím lucerny, než to shnije.
Má to určité kouzlo, hlavně v zimním
období na sněhu.
Jak to funguje, asi tam nechodíte se
svícnem?
Ne, ne, jsou tam roztahané kabely a
všechno je to na časovač.
Proč větrný mlýn v Černilově?
Odvozené je to od toho, že mám úžasný
vztah k holandským mlýnům. Kdybych si
ho tam mohl vzít a převézt sem, tak bych
to udělal, jenže to samozřejmě nejde.
Co vás na nich tak fascinuje?
To úžasné řemeslo a ta atmosféra
krajiny, vody, zasazení těch staveb a
hlavně ta propracovanost mlýnů. To
je něco úžasného. Já jsem v nějakém
časopise objevil obrázek mlýna a říkal
jsem si: když se sejdou hvězdy a já
budu moci postavit větrný mlýn, chci ho
postavit po našom, po černilovsku, jak si
ho namyslím, ale hlavně barevný. To byl
takový impuls.
Kolik let už tam stojí?
Myslím od roku 2017, ale ještě pořád
to vevnitř není dovybavené.
To mě zajímá, je to jen model, nebo tam
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je něco funkčního?
Vrchní patro je takové separé pro nás.
Ono se to nezdá, ale průměr je osm metrů.
Mám tam skládací stoly, které se nechají
odstavit, jsou tam široké lavice, na kterých
se nechá i spát. V prvním patře je to
nachystané na promítání nebo přednášky.
Jsou tam obvodové lavice a středový stůl.
Zpod těch lavic se nechá vyjet s takovými
špalky a znásobit tak sezení.

kdo mě ty mechanismy dá do kupy, aby
mi vrtule neutrhla kus střechy a podobně.
Stabilizaci udělal projektant, ale pohony
a vrtuli... Oslovil jsem pány z brněnského
muzea ze sekce větrných mlýnů, ale to
byli dogmatici starých větrných mlýnů
a nechtěli s tím mít nic společného.
Nakonec jsme ve firmě dělali rekonstrukci
a chlapi řekli, že to není problém, ujali se
toho a je to zatím dobré.

Jaký máte s mlýnem záměr, zase jen
pro potěchu oka?
V podstatě ano. Chtěl jsem si jen
udělat radost. Je tam i domek s toaletou a
když byl covid, tak jsem tam postavil dva
přístřešky, když by si lidi chtěli za pěkného
počasí udělat svatbu venku. Postavil jsem
takový černilovský stonehenge. Ale není
čas to nějak provozovat, na to já kapacitu
nemám.

Dá se větrný mlýn technologicky
srovnat s průmyslovým mlýnem
v Předměřicích?
Ne, ne. Ty staré větrné mlýny byly
propracované v tom dřevě. Řemeslo bylo
cítit z každého kousku a každého patra.
Tady ne, tady je to úplně jinak.

Ono se to provozuje samo, frekvence
lidí je tam docela velká.
Lidí se tam otočí spousta. Já když tam
jsem, pustím je dovnitř. Ale normálně to
je zavřené a dovnitř se nedá.
Těší vás, že se mlýn stal dominantou
obce, že už z dálky si lidé řeknou,
blížíme se k Černilovu?
Já se přiznám k jedné věci. Když
jsme po revoluci se současným starostou
a dalšími lidmi startovali budoucnost
Černilova, sešli jsme se v obýváku a jedno
z témat bylo jak do budoucna zviditelnit
Černilov. Nikdo jsme nemohli přijít,
jak na to. Samozřejmě se tady udělala
spousta práce, Černilov je supr vesnice,
ale to zviditelnění, že by si Pražáci nebo
někdo z Moravy řekl: aha Černilov, to se
nepovedlo. A tak mi to udělalo radost, že
toto posloužilo i tomu prvotnímu záměru
Černilov nějak zviditelnit.
V jednom starším rozhovoru jsem četl,
že jste tam plánoval zřídit expozici o 50.
letech, platí to?
Byl to záměr, ale pak jsem to po debatě
s rodinou zredukoval na pamětní desku a
spíš jsme sklouzli k tomu, že v životě je
potřeba se dívat spíš do budoucna a že
bude lepší, aby mlýn sloužil současnosti.
Mimochodem roztáčí mlýnské lopatky
vítr nebo elektromotor?
Když jsme to projektovali, chtěl
jsem otočnou hlavu a funkční mlýn,
aby z toho vypadla nějaká kilowatta.
Ale protože už jsem na to tehdy spěchal
a ukázalo se, že by to bylo povolování
s ČEZem a napojení na trafo, architekt mi
to rozmluvil. Pak jsem měl další problém,

Letošní novinkou je Galerie Mokrá
louka mezi Černilovem, Oulištěm a
Divcem.
Polovička
té
louky
směřující
k rybníku, který jsem asi před osmi lety
vybudoval, dokáže být strašně mokrá. Tak
jsem to nazval Galerie Mokrá louka.
Co mají tamní sochy představovat?
Já se pohybuji v takové rovině - co
mě napadne, to dělám. Vloni přes léto
jsem vytvořil vázy s květinami. Chtěl
jsem to udělat méně barevné, ale syn
říkal: dej tomu trochu barvičky. Já to měl
původně v šedi, ale pak jsem to vymaloval.
Pokračování přišlo přes zimu. V našem
parku na Hořicku na podzim fouklo nějak
víc a shodilo mi to metrový dub. Uřízli
jsme z něj tři čtyřmetrové klády - byl
problém je nařezat na fošny, protože katry
bývají menší. Naštěstí máme ochotného
pilaře. Dvě klády šly, ale třetí díl už se začal
větvit. Když jsem viděl, kolik práce mu
daly ty čisté kusy, zvažoval jsem co s tím
a on povídá: nechtěl bys z toho zase udělat
nějakou tu tvoji vopičárnu? Odvezl jsem to
na luku a napadlo mě, že bych z toho mohl
udělat tulipánový strom. Vlastně mě tento
člověk z pily donutil, abych z toho zas
něco vytvořil. To by se Holanďani divili, že
v Černilově vyroste strom na kterém
z jedné cibule je deset květů.
Máte v plánu nějaké další sochy?
To chodí tak nějak samo, jako
s tímto kmenem. Kolem toho kmenu
jsem udělal takové abstraktní postavy, to
jsou mimozemšťani, kteří tam pasou dvě
ovečky. Když se mě na to někdo ptá, tak
mu říkám: to si všimli mimozemšťani,
jak úžasná obec je Černilov, a přišli se na
ni podívat (smích). Protože Černilov je
opravdu dobrá obec pro život.
Tomáš Hejtmánek
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Středisko rané péče Sluníčko
Pomáháme rodinám, kde
vyrůstají děti s obtížemi ve
vývoji
Když dítě nedělá stejné věci jako
ostatní děti a rodiče (případně pěstouni)
si nejsou jistí, jak mu pomoci, nabízíme
svou podporu a pomoc.
Obtíže dítěte mohou být různé. Dítě
se možná narodilo nedonošené nebo
mu nejde zvedat hlavičku jako ostatním
dětem. Nebo je třeba už starší a pořád
nemluví. Je také možné, že některý lékař
nebo někdo jiný vyslovil podezření na

určitou diagnózu. Nebo ji i přímo určil.
Dysfázii, autismus, epilepsii, dětskou
mozkovou obrnu, zrakové postižení,
nějaký genetický syndrom nebo něco
jiného.
Prostě chvíle, kdy si rodiče či pěstouni
nejsou jistí, co a jak mají dělat s dítětem
dál a v hlavě se jim honí otázky. Jaké
hračky mám dítěti dát, aby si s nimi
hrálo? Jak můžu dítě přesvědčit, aby
začalo lézt? Jak mám dítě nakrmit,
když se to vůbec nedaří? Co mám dělat,
když mé dítě nemluví, a proto se hrozně
vzteká? Nepomohly by
mému dítěti lázně? Kde
seženu nějakou speciální
pomůcku? Do jaké školky
moje dítě půjde, je pro
něj vůbec nějaká vhodná?
Nebo jakékoliv další.
Potom stačí, když
rodiče zatelefonují nebo
napíšou do Střediska rané
péče Sluníčko a zeptají se.
Budeme společně hledat,
co právě jejich dítěti
pomůže. Jednou měsíčně

přijede přímo domů k dítěti poradkyně
rané péče, vzděláním speciální pedagog.
V rodině bude poradkyně jednu až dvě
hodiny. Bude mluvit s rodiči dítěti, nabídne
odpovědi na jejich otázky. Poradkyně
také ukáže, jak si s dítětem hrát, jak něco
nového nacvičovat, trénovat. Přiveze
s sebou speciální pomůcky nebo hračky,
ty si může rodina půjčit a hrát si s nimi
s dítětem. Vše je zdarma.
Rodiny,
které
se
Sluníčkem
spolupracují, získají průvodce na cestě.
Někoho, na koho se mohou kdykoliv
obrátit, s kým mohou řešit jakékoliv
těžkosti.
Pokud máte otázky, co a jak byste
měli a neměli s dítětem dělat, jestliže má
Vaše dítě nějaké obtíže ve vývoji, pokud
je Vaše dítě ve věku 0 až 7 let a jestliže
žijete v Královéhradeckém kraji – jsme tu
pro Vás. Více info na www.charitahk.cz
Petra Zíková, Oblastní charita HK

Desítka finalistů ankety Šarmantní osobnost roku
Je sečteno a podtrženo. Ze všech
posluchačských tipů se vyloupla desítka
finalistů pro 26. ročník populární
rozhlasové ankety Šarmantní osobnost
roku. Můžete si vybrat a až do konce
června 2022 poslat někomu svůj hlas.
Výběr nebyl vůbec jednoduchý, do
redakce dorazily doslova stovky tipů. A
tak rozhodlo až konečné sčítání hlasů.
Pro deset hlasujících posluchačů a
čtenářů jsou i letos připraveny hodnotné
ceny, jako například televizor, chytrý
telefon či DAB rádia. Další drobné ceny
věnujeme každý týden v magazínu o
životním stylu Šarm, ve kterém postupně
představíme všechny nominované.
Vítěze ankety Šarmantní osobnost
roku 2021 vyhlásí moderátoři Lada
Klokočníková a Miroslav Vaňura na
galavečeru v září. Smyslem ankety, která
vznikla v královéhradeckém rozhlase
v roce 1996, je hledat a oceňovat
charismatické a šarmantní osobnosti.
Desítka finalistů:
Vladimír Beneš - neurochirurg
Saskia Burešová - hlasatelka
Martina Viktorie Kopecká - farářka
Josef Maršálek - cukrář

Tereza Maxová - modelka
Jitka Molavcová - zpěvačka
Daniel Stach - moderátor
Libuše Švormová - herečka
Ivan Trojan - herec
Hana Zagorová - zpěvačka
Jak můžete hlasovat?
Elektronickou poštou na adresu
sarm@rozhlas.cz pošlete jméno a příjmení

osobnosti, které dáváte hlas.
Nebo formou SMS zprávy na
telefonní číslo: 736 304 030 ve tvaru
SARM /mezera/ JMÉNO A PŘÍJMENÍ
OSOBNOSTI.
Tip na Šarmantní osobnost za rok
2021 můžete poslat i klasicky poštou na
adresu: Český rozhlas, Havlíčkova 292,
50101 Hradec Králové.
Lada Klokočníková
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Z historie SK Slávie Libřice - pokračování
Sezona 2007-2008
Po letní přestávce, která utekla jako voda, a
po posledním testu připravenosti na mistráky,
byl zápas se Slávií HK (0:7), jsme III. řídu
začali v Předměřicích na „béčku“ prohrou
0:3! V sestavě: Machát – Mildner, Reich,
J. Štrajt, Hlušička Javůrek, Gajdoš, Handl,
Kovačevitý, Plíška, Kotland, Ličman, Říha,
D. Pleskot. Přihlíželo 130 diváků! Další
utkání podzimu: se Lhotou pod Libčany B
1:0 (D. Pleskot), v Dobřenicích 3:1 (Pleskot
2, Plíška), doma se Sendražicemi prohra
2:3 (Kovačevitý, Reich), ve Skřivanech
excelentní výkon a výhra 6:1 (Plíška 2, Říha,
Hlušička, Kotland, Pleskot), sousedské
derby doma s Černilovem B 3:0 (Pleskot,
Plíška, vlastní), v Lovčicích prohra 1:2
(Kovačevitý), výhra nad Novým Městem
nad Cidlinou 6:1 (Pleskot 2, Říha, Ličman,
Hlušička, Kovačevitý), v Kobylicích s
„béčkem“ prohra 1:4 (Javůrek), doma
výborná úroveň zápasu s Prasekem 1:1
(Plíška), citelně chyběl zraněný Pleskot,
v brance výborný Kosina!
20. říjen – v chladném počasí doma naši
jednoznačně převyšovali Malšovu Lhotu A a
brankami Pleskota, Plíšky, Štrajta a Ličmana
jsme vyhráli 4:1! O týden později výhra
v Kosičkách s „béčkem“ 1:0 (Pleskot),
když nás podržel skvělým výkonem Kosina
v brance! 4. listopadu v Dolanech prohra
3:1 (Vošvrda). Po podzimu v tabulce: 1.
Předměřice, 4. Libřice, 6. Černilov.

Rok 2008
Do jarní sezony 2008 vstupujeme
výrazně oslabení o kanovýry Plíšku
a Pleskota (přestup do Černilova). 8.
dubna prohra doma s Předměřicemi B
1:2 (Gajdoš), další prohra ve Lhotě pod
Libčany 0:2, doma s Dobřenicemi 3:1,
prohra v Sendražicích 0:3, remíza s
Kosičkami B 2:2, výhra nad Skřivany 4:2
(Kotland 3, Javůrek), Černilov B – Libřice
2:2! Zajímavé, herně vyrovnané sousedské
derby, které skončilo spravedlivou remízou
před skvělou diváckou kulisou, za kterou
by byly rády i leckteré kluby z vyšších
tříd! Fakta – branky: V. Hrubý, Veselovský
z penalty – Vošvrda, Kotland. Rozhodčí:
Doubrava (Hradec), bez karet. Poločas 1:0.
Diváků 250!
Sestavy: Černilov B: Šlor – Hofman, P.
Hrubý, Šolc, Holeček – Schwarzer, Blažek
(35. R. Fibiger), Veselovský, P. Fibiger (65.
Voltr) – Imlauf (5. V. Hrubý), Kundrt.
Libřice: Munzar – Mildner, Štrajt,
Handl, Vošvrda (85. Kotek) – Říha (8.
Reich, 80. Valášek), Kovačevitý, Kotland,
Hlušička – Ličman, Javůrek.
Dále: s Lovčicemi 4:1 (Kotland 2,

Ličman 2), s Kobylicemi B 4:0 (Kotel 2,
Javůrek, Ličman), remíza v Prasku 1:1
(Javůrek), Malšova Lhota – Libřice 2:3
(Kovačevitý 2, Javůrek). Do okresního
přeboru postoupily Předměřice a Prasek,
Libřice páté, Černilov šestý. Činnost
ukončil Ivoš Kovačevitý, z hostování se
vrátili bratři Pleskotové. Letní příprava: se
Slávií HK 0:4, s Jeníkovicemi 3:2 a výhra
nad Černilovem B 6:1!
Podzimní část III. třídy: Slávie – M.
Lhota 4:2 (0:2), branky: Kotland 2, Fabián
a vlastní. S „céčkem“ Nového Bydžova
prohra 2:3 (Ličman, Fabián), výhra s
Vysokou 3:2 (Novák, Říha, vlastní),
předehrávané jarní kolo – vítězství v M.
Lhotě 3:1! (vlastní, D. Pleskot, Hlušička),
vítězství ve Skřivanech 3:2 (Kotland 2,
Ličman), doma se Starým Bydžovem 4:1
(Kotek 2, J. a D. Pleskoti), s N. Městem n/C
1:0 (Říha), remíza v Dolanech 0:0, další s
Kosičkami B doma 2:2 (Fabián, Hlušička),
utkání s lídrem tabulky v Lovčicích 1:1
(Javůrek), s Dobřenicemi 3:1 (Kašpar.
Kotland, Hlušička), výhra v Kobylicích 3:2
(Ličman, Kašpar, Fabian), tradiční derby
Libřice – Černilov B 2:2! Branky: Ličman,
Štrajt – Veselovský, Jan Hrubý. Sestavy:
Libřice: Munzar – Mildner, Štrajt, Handl,
J. Pleskot – Kašpar (20. Reich), Fabián,
inzerce
Kotland, Ličman –
Hlušička, Říha (80.
Kotek)
Černilov B: Voltr
– Hryzlík, P. Hrubý,
Pešava, Schwarzer –
V. Hrubý, J. Hrubý
(40.
Petrásek),
Veselovský
(80.
Hofman),
Novák
– Jukl, Imlauf (70.
Havlas), 80 diváků, z
nichž černilovská část
častovala rozhodčího
Hrušku
hrubými
výrazy.
Poslední
utkání podzimu ve
Lhotě pod Libčany
prohráváme
2:3
(Hlušička, vlastní).
V tabulce na 1.
místě Lovčice (33
bodů), Libřice třetí
(28 bodů), devátý
Černilov B (16 bodů).

Současnost
1. února začalo
mužstvo
trénovat
na „1. února začalo
mužstvo
trénovat

na „umělce“ v Černilově. Aktivní činnost
ukončili Milda Machát, Michal Reich a
Vlasta Fof, patří jim naše poděkování!
Mužstvo posílili Dan Mejvald a Jakub
Korčák – dříve FK Žiželice a po letech
se vrátil Ivoš Kovačevitý! Mimo tyto
jmenované jsou v kádru: Adamovič – P.
Ličman, Zumr, Králik, Niedoba, Štefan,
Hlaváč, Unger, Macháček, Sapižák,
Votoček, Jelen, Volter, Brendl, Souček,
Hejzlar, D. Ličman, Muller, Lekeš.
Přípravná utkání: 19.2. v Dobrušce s
FK Přepychy 3:3 (D. Ličman 2, Korčák).
27.2. v Novém Městě nad Metují s FK
Dolany 5:3 (D. Ličman 3, Hejzlar, Lekeš).
6.3. opět v N. Městě s FK Kuks 8:0
(Lekeš 3, D. Ličman 2, Hejzlar, Mejvald,
Jelen).
19.3. FK Smiřice – Slávie Libřice 1:4
(Mejvald, D. Ličman, Jelen, Lekeš).
26.3. první utkání jarní části OP ve
Lhotě pod Libčany – prohra 1:5 (1:1).
Náš tým postihla velká marodka.
Chyběly některé opory, prostě nečekaná
bída!

2.4. Slávie Libřice – FK Červeněves
5:0! Branky: D. Ličman, Korčák, Bredl,
Lekeš, Uher, Slávie
Josef Jedinák
kronikář SK Slávie Libřice
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26 Zaujalo nás

Startuje soutěž Cyklopecky
Všechny příznivce cykloturistiky
potěší start dalšího ročníku soutěže
Cyklopecky Východních Čech. Účastníci
budou od 1. května do 30. září soutěžit
o hodnotné ceny v podobě horského
kola nebo zajímavých pobytů v různých
koutech obou východočeských krajů.
„Také letos máme připraveno 15
zajímavých cyklotras. Každý, kdo
navštíví alespoň pět z nich a odveze
si razítko ve své hrací kartě, se může
zúčastnit slosování o ceny. Vyplněnou
kartu je potřeba odeslat nejpozději do
konce září,“ říká náměstkyně hejtmana
Martina Berdychová odpovědná za oblast
cestovního ruchu.
Na každé cyklotrase jsou vždy
nejméně dvě razítkovací místa, která jsou
uvedena v popisu jednotlivých tras.

Do hrací karty je nutné uvést jméno webu www.cyklopecky.info.
soutěžícího, korespondenční adresu,
Pořadatelem soutěže jsou společně
emailovou adresu a kontaktní telefon Královéhradecká
krajská
centrála
a následně zaslat na adresu Destinační cestovního ruchu a Destinační společnost
společnost Východní Čechy: nám. Východní Čechy ve spolupráci s
Republiky 12, 530 02 Pardubice Královéhradeckým a Pardubickým krajem
nebo
elektronicky
(naskenovanou a oblastními destinačními managementy
či vyfocenou) na emailovou adresu obou krajů.
cyklopecky@vychodnicechy.info
inzerce
nebo prostřednictvím formuláře
nejpozději do 30. 9. 2022. Každý
Prodám levně komplet: cirkulárku,
soutěžící může vyplnit pouze
míchačku a zahradní orání.
jednu hrací kartu, zaslat ale může
Černilov, tel. č. 495 431 494
více hracích karet od různých
soutěžících. Z doručených hracích
karet se vylosuje 20 výherců, kteří
získají některou z cen.
Všechny podrobnosti a popis
jednotlivých tras naleznete na

Masarykova jubilejní základní škola pořádá

DĚTSKÝ DEN
v Cukrárně a kavárně Apetit

SOBOTA 4.6. 2022 od 14h
Zveme Vás na
odpoledne plné zábavy a soutěží!

pátek 27. května 2022
15 – 18 hod
skákací hrad, soutěže, malování na obličej,
možnost jízdy v kočáře, dětský vláček…..

skákací hrad, malování na obličej, cukrová vata,
dětské nealko koktejly a mnoho dalšího

a pro rodiče
točené pivo, víno, alko míchané nápoje
a domácí burgery

Krkonošská kuchyně
až k vám na stůl
V pondělí 16. 5. 2022 vás od 18 hodin zveme
na besedu se spisovatelkou Dankou Šárkovou do
Kulturního a spolkového domu v Černilově.
Paní spisovatelka nám bude vyprávět, jak
velký je to rozdíl, když z centra Prahy odejdete na
horskou samotu a celou zimu jste zasypaní sněhem.
Představí nám své knihy, přečte z nich ukázky.
Hlavním programem však bude krkonošské
vaření. Vše zdokumentované fotkami a videi.
Znáte Krkonošské kyselo, Hladkou Ančku, Muziku
nebo Rozcuchanou nevěstu? Jak se takové jídlo
připravuje? Recepty si samozřejmě můžete zapsat
nebo vyfotit. Naučíme se, že za relativně málo
peněz se dá velice chutně uvařit, protože Krkonoše
patřily k nejchudšímu kraji.
Součástí besedy bude také vyprávění o životě
horalů. Poslechneme si ukázky posledních
beletrických knih a knihy si budete moci na místě
zakoupit se slevou. Následovat bude autogramiáda.
Vstupné 50 Kč, pořádá Místní knihovna
v Černilově
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hřiště Skalice

28. 5. 2022
od 13:00 hod.

DJ Karlos

Josef PEPÍNO Csóka

AUTOBUS -Terminál HK: 14:25h, nebo MHD č.13
Odvoz na akci i na tel.:

603852898

Projekce. Soutěže. Atrakce pro děti
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VÝRAVA

1406 - 2022
OBEC VÝ

VA

zve rodáky, občany, pamětníky
a všechny přátele obce na

5. S

Z RODÁKŮ

Akce se koná u příležitosti
oslav 616. výročí
první zmínky o obci
a 140. výročí
založení SDH Výrava

Setkání se uskuteční za každého počasí v zastřešeném areálu
Letního parketu restaurace „U Hrubých” ve Výravě

V SOBOTU 11. ČERVNA 2022
PROG M SETKÁNÍ
Otevření areálu Letního parketu
12:30
13:00 - 13:15 Položení věnců k pomníku obětí 1. sv. války,
budova bývalé školy (čp. 104)
13:30 - 14:15 Zádušní mše svatá za rodáky a spoluobčany
(Kaple sv. Jana Křtitele)
14:30 - 14:45 Slavnostní zahájení (proslovy)
14:45 - 15:30 Předání ocenění členům SDH Výrava
15:40 - 16:10 Vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ v Černilově
16:15 - 19:00 Koncert dechové kapely Opočenka
16:45 - 17:15 Ukázky praxe SDH Výrava
19:00 - 19:15 Vypouštění balonků splněných přání
20:00 - 23:00 Koncert kapely Crazy Dogs
DOPROVODNÝ PROG

M

Výstava historické i současné nejmodernější hasičské techniky (14:00 - 17:30)
Okružní jízda Výravou v novém dopravním automobilu nebo v kočáru s koňmi
Atrakce a dětský koutek (skluzavka, skákací hrad, malování na obličej, tvořivá dílnička)
Prodejní stánky, výstava kronik fotogra í z rozvoje obce a SDH

OBČERSTVENÍ JE ZAJIŠTĚNO

TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU!

