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fotostřípky2

DĚTSKÝ DEN V ZŠ ČERNILOV

FOTOSOUTĚŽ JARO UŽ JE TU

Autoři zleva: Vojta Kašlík, 
Tomáš Lelek a Petra Petrásková



 
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

Když vám zbyde flek

Někdy se to prostě stane - po 
sestavení Zpravodaje občas zbyde 
kus volného místa a je třeba ho 
něčím „zaplácnout“. Vypadá to sice 
jako jednoduchý problém, který 
se snadno vyřeší fotkou, jenže co 
když není nikde žádná po ruce? 
K řadě příspěvků nám stále ještě 
nepřicházejí fotografie, a tak volné 
místo doplňujeme inzercí. I ta však 
po chvíli dojde a co pak s bílým 
flekem?

Přeskládat kvůli prázdnému 
místo i několik stran je poměrně 
náročné a ne vždy se tím problém 
vyřeší. Občas se zkrátka bílý flek jen 
přesune jinam. Stalo se to i tentokrát, 
když zbyl prostor na stránkách 
věnovaných základní škole. A ejhle 
- na školním webu byly aktuality, 
které do Zpravodaje nedorazily, a z 
problému se najednou stala záchrana 
opomenutého příspěvku. Podobně 
nám zbylo volné místo i na poslední 
stránce za příspěvkem z historie SK 
Slávie Libřice, který se do minulého 
čísla ze stejných důvodů nevešel 
(tehdy by zbylo příliš mnoho bílých 
míst...). 

Tak trochu z nouze jsme tam 
tedy umístili rozhovor s hercem 
Stanislavem Zindulkou, který k nám 
před časem dorazil z Českého rozhlasu 

v rámci vzájemné spolupráce. A 
výsledek ukázal, že i taková „záplata“ 
se může stát důvodem k zamyšlení. 
Herec upozorňuje na to, že bychom 
měli myslet pozitivně. A má pravdu. 
Lidé si dnes hodně stěžují - na rozbité 
silnice, zvýšenou dopravu nebo třeba 
špatný stav chodníků. Měli bychom 
se na to ale podívat z té lepší stránky. 
Když se okolo sebe rozhlédneme, 
řada věcí se neustále zlepšuje. Ještě 
před několika lety jsme snili o 
bezpečné cyklostezce z Černilova do 
Hradce. Teď máme navíc opravenou 
silnici a podle krajských slibů se už 
plánují i rekonstrukce cest ve Výravě 
či přes Skalici a Skaličku. Jsou to sice 
plány na několik let, ale alespoň se už 
na nich začalo pracovat. Vzpomeňme 
třeba na tankodrom mezi Černilovem 
a Libranticemi. Z cesty, která dříve 
mohla klidně sloužit pro testování 
terénních automobilů, se díky četným 
záplatám a zpevněným krajnicím 
stala na naše poměry celkem 
pohodlná „okreska“, kterou by nám 
jinde jistě záviděli.

Věřím, že k pozitivnímu myšlení 
vás naladí i články v aktuálním vydání 
Zpravodaje, které před prázdninami 
nabobtnalo množstvím akcí, jimiž 
na jaře žil náš mikroregion. Přeji 
vám tedy, abyste si našli pěkné místo 
někde ve stínu a aby vás čtení bavilo.

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. 9. 2017.

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

Příspěvky odevzdávejte a inzerci  
objednávejte na OÚ v Černilově  

nebo na e-mailu:  
zpravodaj@cernilov.eu

Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
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TIRÁŽ

Archiv Zpravodaje Černilovsko

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



OBEC ČERNILOV
 

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

úřední hodiny

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

Vážení čtenáři,
zasedání OZ bude 

26.6.2017, tedy až po 
uzávěrce tohoto čísla, proto 
Vás tentokrát nemůžu 

informovat o přijatých rozhodnutích. 
Připravena ke schválení je kupní smlouva 
spojená se smlouvou o zřízení služebnosti 
na pozemky související s výstavbou nové 
tělocvičny, doufám, že dojde k jejímu 
schválení a nic již nebude bránit tomu, 
aby se začala nová tělocvična projektovat. 
Dále se bude projednávat rozpočtové 
opatření, aby byly pokryty aktualizované 
náklady akcí letošního roku. Seznámím 
Vás proto s aktuálním stavem staveb.

Firmou BP-stav byla dokončena 
úprava zázemí a šaten tělocvičny za cca 
900 tis. Kč, na ní navazuje rekonstrukce 
podlahy v tělocvičně, kterou provádíme 
svépomocí. Byla odstraněna prohnilá 
podlaha spolu s násypem, strhnuto 
dožité obložení stěn, v současné době je 
vymalováno, je podřezáno a izolováno 
obvodové zdivo, probíhá penetrace a 
pokládka plošné izolace proti zemní 
vlhkosti. Následovat bude obložení stěn 
kobercem a položení kvalitního povrchu 
TARAFLEX na odpružený dřevěný rošt. 
Hotové jsou i opravy vybraných úseků 
komunikací penetrační metodou za cca 
1,2 mil. Kč. Byla zahájena i letošní, 
rozsahem největší stavba, Dopravní 
opatření při silnici II/308, kde je 
dodavatelem firma M-SILNICE. Čekáme 
ještě, zda bude vyhověno naší žádosti  
o dotaci ze SFDI na tuto stavbu, s ohledem 
na její rozsah jsme již museli práce 
rozjet, abychom využili letního období 
a neprodlužovali stavbu do zimy. Tato 
naše stavba tak plynule navázala vlastní 
rekonstrukci silnice II/308 ze Slatiny na 
hranici okresu HK za Libřicemi, která  
v režii SÚS probíhá po etapách již několik 
let a právě dnes (20.6.2017) se konaly 
závěrečné kontrolní prohlídky současně 
rozestavěných úseků a od včerejšího 
dne je celá trasy z Královy Lhoty až do 
Slatiny průjezdná, jezdí i autobusy podle 
standardních jízdních řádů. Zbývají ještě 
některé dokončovací práce, ale provoz 
již bude zachován. Výjimkou je sobota 
8.7.2017, kdy bude v Libřicích pokládán 
asfaltový koberec na křižovatce u kostela 
a ta bude uzavřena. Možný bude průjezd 
přes Výravu a v Libřicích odbočení 
doprava na Královu Lhotu. Pokud se 
týká komunikací, zadánu máme ještě 
jednu akci, které potěší především 
bruslaře, a to propojení Malé Strany a 
Záhumenní cesty asfaltovým kobercem 

u Lukášků. Od prvního srpna počítáme 
se zahájením III.etapy oprav chodníků 
na dolním konci obce. V současné době 
jsme oslovili potenciální dodavatele a 
nabídky čekáme 26.6. před zasedáním 
zastupitelstva, abychom mohli reagovat 
v úpravě rozpočtu na vysoutěženou 
cenu. Dokončen byl také přístřešek  
u tenisových kurtů a znám je i dodavatel 
na Altán na dvoře KSD. Je jím firma 
Kerson.

Běží i příprava na rekonstrukce 
dalších rybníků po obci a koordinace s 
akcí Povodí Labe, Rekonstrukce koryta 
Černilovského potoka. Vše nasvědčuje 
tomu, že letos dojde na opravu „Pišťáku“, 
který je průtočný, není závislý na 
rekonstrukci potoka a nemáme u něho 
šanci na dotaci.

Jak vidíte, o prázdninách se práce 
nezastaví, spíše naopak. Všem, zejména 
dětem, přeju hezké prázdniny a ostatním 
příjemně strávenou dovolenou.

Ing. Stanislav Javůrek, starosta

OÚ Černilov

Zprávy z radnic4

Výročí v Černilově
svá výročí oslavili
Jaroslava Prokešová, Josef Říha, 
Vladimír Beneš, Miluše  Jandíková, 
Jaroslav Černý, Miroslav Leninský, 
Jana Javůrková, Jaroslav Lamač, Josef 
Šimek, Gejza Dávid, Marta Tomková, 
Ján Tomka a Hana Křížková, Jaroslav 
Křížek, Helena Šmídová a Matěj Jelínek

INZERCE
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OBEC DIVEC

Ze zasedání ZO 3. 5. 2017

ZO schválilo 
předložený návrh 
smlouvy na rekonstrukci 
křížku na návsi a 
pověřuje starostu jejím 
podepsáním. Současně z 
ekonomických důvodů 

schvaluje provedení bez okrasného 
plůtku.

ZO posoudilo a schválilo plán 
společných zařízení v souvislosti  
s KPÚ. Bylo předneseno Ing. Janatou 
ze společnosti zpracovávající KPÚ a pí. 
Nožičkovou ze Státního pozemkového 
úřadu.

ZO schvaluje prohlášení o vzdání 
se předkupního práva, předložené Mgr. 
Vikem, na pozemky p.č.138, p.č.51 za 
podmínky souhlasu jmenovaného se 
vzájemnou záměnou pozemků v lokalitě 
Stavoka dle přiloženého plánu.

Ze zasedání ZO 7. 6. 2017

Předložený Závěrečný účet obce za 
rok 2016 byl po dobu 15 dnů vyvěšen 
a následně schválen bez výhrad. Byla 
schválena účetní uzávěrka za rok 2016.

Starosta přednesl závěrečnou zprávu 
auditora za rok 2016 se závěrem „bez 
připomínek“.

ZO schválilo předloženou Smlouvu 
obce Divec s firmou MP na bezplatné 
zapůjčení dalších dvou žlutých 
kontejnerů na tříděný plastový odpad 
pro větší komfort občanů při odkládání 
plastů.

Starosta informoval o žádosti Charity 
Třebechovice o příspěvek na provoz. 
Vzhledem k tomu, že jsou obsluhováni 
i někteří občané naší obce a smlouva na 
stálou podporu byla pro obec zatěžující, 
zastupitelé se rozhodli podpořit zmíněný 
subjekt jednorázovou částkou 5 tisíc 
korun.

 

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

OBEC LEJŠOVKA
Ze zasedání ZO 22. 5. 2017

Účetní a starosta obce seznámili 
zastupitele s informací, že obec  
v předchozích po sobě jdoucích 12 
měsících překročila limit obratu ve výši 
1 mil. Kč. Tyto příjmy obce byly tvořeny 
hlavně prodejem 2 stavebních parcel  
u obecního rybníka. Obec se tak od 1. 5. 
2017 stala plátcem DPH a bude muset 
uplatňovat daň na všechny své prodeje.

ZO schválilo novou obecně závaznou 
vyhlášku, kterou se stanoví část 
společného školského obvodu Mateřské 
školy v Černilově.

Starosta informoval zastupitele a 
přítomné spoluobčany, že na obecní úřad 
dorazila žádost o odkup pozemku p.č. 
372/1 v katastrálním území Lejšovka o 
výměře 438 m2. Jde o část polní cesty na 
okraji lesa Kaltouz, v  katastru je zapsán 
jako orná půda. Lesy České republiky 
chtějí pozemek odkoupit z důvodu zájmu 
o opravu odvozní cesty, která je stěžejní 
pro přístup na pozemky, na nichž Lesy ČR 
hospodaří. Zastupitelé pověřili starostu k 
dalšímu jednání, uvedený pozemek totiž 
pro obec nemá žádné praktické využití.

Starosta informoval zastupitele a 
přítomné spoluobčany, že na konci roku 
2016 bylo na místním hřbitově rodinou 
pozůstalých kontrolováno pohřební 
místo s hrobem, které se nachází  
v blízkosti vzrostlých tújí. Bylo zjištěno, 

že kořeny tújí začínají prorůstat přes 
betonovou stěnu do vnitřní části hrobu 
a mohlo by dojít k jeho poškození. Byl 
proto vznesen  podmět k řešení problému, 
aby nedocházelo k prorůstání kořenů 
do hrobu. Přítomná paní Součková 
uvedla, že před zhruba 4 lety byl jejich 
hrob odkrytý a žádné poškození na 
něm nebylo viditelné. Přitom mají hrob 
rovněž v blízkosti tújí. Na poškození 
hrobů si nikdo další nestěžoval a nelze 
tedy vyloučit, že poškození hrobu je 
zapříčiněno jeho stářím a špatným stavem 
v důsledku špatné údržby či nevhodné 
konstrukce. Po diskuzi bylo rozhodnuto, 
že k žádnému kácení nyní nedojde. 

Obec Lejšovka byla kontaktována 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, zda by neměla zájem 
o převod části pozemku p.p.č. 479/4. 
Jedná se o část panelové cesty vedoucí 
od silnice mezi Libřicemi a Smržovem k 
firmě Rolana. Geometrickým plánem by 
se pozemek rozdělil, kdy zatravněná část 
by zůstala státu a nově vzniklá účelová 
komunikace by se převedla na obec. 
Mezi zastupiteli došlo ke shodě, že obec 
nebude mít zájem o převod. Obec by byla 
vlastníkem pouze části cesty (část cesty 
je ve vlastnictví soukromých osob) a dále 
by jí vznikla povinnost udržovat cestu, 
což by mohlo být finančně náročné.

Šárka Krejcarová si stěžovala na 
nepořádek na obecním hřbitově, kdy jsou 

 

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

všude plné koše a poházené plastové 
kalíšky od svíček. Uvedla, že nejde na 
hřbitově ze studny napumpovat voda. 
Starosta odpověděl, že pověří obecní 
brigádníky, aby na hřbitově uklidili a  
k pumpě uvedl, že byla vloni opravována 
a buď je tedy ve studni málo vody, nebo 
není vnitřní část pumpy tzv. zalitá. Pokud 
bude ve studni málo vody, zajistí SDH 
Lejšovka napuštění plastového barelu, 
aby byla voda na zalévání.

Paní Součková uvedla, že je plný 
kontejner na bioodpad u bývalé hospody. 
Předána informace, že o tomto stačí dát 
zprávu starostovi, který zajistí vývoz 
kontejneru. Svoz totiž není pravidelný, 
ale jen na vyžádání.

Starosta informoval, že přenosné 
dopravní značení u čp. 50, které 
zužuje vozovku, bude ze strany SÚS 
nahrazeno trvalým značením společně se 
svodidly. Důvodem je ujíždění vozovky  
ze svahu.

Výročí v Divci
V dubnu, květnu, červnu a 
srpnu svá výročí slaví

Vik Lubomír, Krejčová Miluše, Krejčí 
Jaroslav, Csóka Ladislav, Rázková 
Miroslava, Tajbr Jaromír, Csóková 
Anna, Kozáková Věra, Kozák Lubomír 
a Špačková Marie



OBEC LIBRANTICE

Z 15. zasedání ZO, 27.4.2017

• Usnesení ze 14. veřejného zasedání 
byla splněna:
- návrh rozpočtu byl schválen
- žádost o změnu ÚP byla podána na 
Magistrát města Hradce Králové
- převedené pozemky 366/7, 366/9 
a 366/10 byly zapsány na LV obce 
Librantice.

• ZO projednalo a následně schválilo 
účetní závěrku za rok 2016, a to v 
tomto rozsahu:
- účetní závěrka příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola 
Librantice za rok 2016 byla schválena 
se ziskem 27 456 Kč
- účetní závěrka jednotky obec 
Librantice byla schválena se ziskem  
1 390 896 Kč.

• ZO projednalo a následně schválilo 
Závěrečný účet obce Librantice za rok 
2016 a zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Librantice za rok 
2016. Příjmy za rok 2016 celkem  
7 578 tis. Kč – z toho daňové 6 495 tisíc, 

nedaňové 562 tis. Kč a přijaté dotace 
521 tis. Kč. Výdaje celkem 9 630 tis. 
Kč, z toho 844 tis. Kč splátka úvěru. 
Závěrečný účet obce byl schválen s 
výhradou, byly zjištěny méně závažné 
chyby a nedostatky. ZO přijalo opatření 
ke zjištěným chybám při přezkoumání 
hospodaření za rok 2016 uvedených 
ve Zprávě o výsledku přezkoumání 
hospodaření. 

• ZO odsouhlasilo na základě žádosti 
p. Miluše Hlavaté prodej pozemku č. 
54/17 o výměře 49 m2 za cenu 35 Kč/
m2. Pozemek je v zahradě u Okálu p. 
Hlavaté.

• ZO projednalo smlouvu o zřízení 
věcného břemene – služebnosti na 
pozemek p.č. 159/9 v obci a k.ú. 
Librantice s ČEZ Distribuce, a.s., číslo 
smlouvy IV-12-2013946/VB/1. Jedná 
se o kabelové vedení NN.

• ZO projednalo a schválilo smlouvu 
o nájmu majetku s Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech 
majetkových. Jedná se o st.p.č. 135  
o výměře 297 m2 zastavěný budovou 

 

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 červenci, srpnu a září svá 
výročí slaví

Holická Stanislava, Ing. Skala Josef, 
Jarkovská Věra, Novotný František, 
Chmelíková Věra, Horáková Alena, 
Volenec Václav, Havrdová Olga a 
Hampl Josef

Zprávy z radnic6

OBEC LIBNÍKOVICE
Ze zasedání ZO 22. 5. 2017

• Předložen návrh smlouvy 
od firmy SP COM s.r.o. na 
rozvod vysokorychlostního 
internetu v obci a osadách.
• Byla předložena žádost 

od MS Habřina o pronájem Biocentra 
„Rákosný“ na chov divokých kachen.

• Je nutné oslovit dodavatele rekonstrukce 
rybníku v obci, za jakých podmínek by 
provedl opravu stavidla.

• Provést kontrolu vláčku na hřišti 
a nutnost opravit odpadkové koše, 
vandalové zničili vrchy košů.

• Schváleno rozpočtové opatření č. 1 za 
rok 2017, účetní závěrka za rok 2016, 
Závěrečný účet obce k 31. 12. 2016 a  

příspěvek z Mikroregionu Černilovsko 
ve výši 7.850 Kč.

• Koncem května byla dokončena 
výstavba rybníku - Biocentra „Rákosný“, 
včetně cesty C11 v k.ú. Libníkovice. 

• Dále byla dokončena oprava Hasičské 
zbrojnice a 2. 6. byla do zbrojnice 
navrácena hasičská koněspřežná 
stříkačka po renovaci. Renovace trvala 
půl roku a provedl ji Zdeněk Zmydlený.

 

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
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samoobsluhy a p.p.č. 885 o výměře 571 
m2   pozemek u samoobsluhy.  

• ZO projednalo zadání opravy 2 ks 
propustků přes Librantický potok a 
projednalo zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu na opravu Librantického 
potoka II. etapa. Po konzultaci  
s mostaři budou na opravu propustků 
(mostků) u čp. 52 a čp. 54 použity tzv. 
benešáky. Tato oprava vychází finančně 
jako nejlevnější a propustek bude mít 
dostatečnou průtočnost. V II. etapě 
rekonstrukce Librantického potoka se 
bude pokračovat od budovy OÚ k firmě 
Elus. Je připraveno výběrové řízení. 
Termín zahájení akce je 2. čtvrtletí 
2017, dokončení - konec roku 2018.

• ZO schválilo podání přihlášky do 
soutěže Vesnice roku 2017. 

• ZO projednalo Nařízení obce č. 1/2017 
o zákazu podomního a pochůzkového 
prodeje na území obce.

Soutěž Vesnice roku 2017

Když jsme se v loňském roce 
přihlašovali do soutěže Vesnice roku 2016, 
chtěli jsme se pochlubit naší obcí, ale zvláště 
naší novou mateřskou školou. Na žádné 
větší ocenění jsme ale mezi 32 obcemi 
v Královéhradeckém kraji nedosáhli. 
Byli jsme však oceněni za solidaritu  
s postiženými povodněmi. V letošním roce 
jsme se opět chtěli pochlubit, protože jsme 
v únoru otevřeli novou hospodu. 

Devítičlennou hodnotitelskou komisi 
jsme přivítali 23. 5. před budovou školy. Po 
vzájemném představení hostů a přítomných 
členů zastupitelstva p. starostka přítomné 
uvítala a seznámila je s programem. Na 
prezentaci byly, tak jako v ostatních obcích, 
přesně 2 hodiny. Nejprve jsme ukázali 
našim hostům mateřskou školu. Prohlédli 
si zahradu a protože děti právě zalehly do 
svých postýlek a poslouchaly pohádku, tak 
komise pouze nahlédla ze šatny do herny. 

Budovou základní školy provedl 
komisi p. ředitel Kubíček. Seznámil je 
s novodobou historií, aktivitami školy 
a ukázal jim všechny třídy. Také jsme 

hosty zavedli do místní knihovny. A pak 
už následovala prohlídka obce. Díky  
p. Šmatolánovi a jeho kolegovi jsme 
se projeli safaribusem a mohli jsme tak 
projet celou obcí. Během jízdy p. starostka 
seznamovala přítomné s historií i s plány 
do budoucna. Po „projížďce“ jsme se 
přemístili do hospody na malé občerstvení 
a hlavně na další prezentaci obce - tentokrát 
na fotografiích.

A jaký byl výsledek letošního ročníku, 
do kterého se přihlásilo 15 obcí?

Zlatá stuha 
obec Přepychy, okr. Rychnov nad Kněžnou

Modrá stuha 
za společenský život - obec Hrádek, okr. 
Hradec Králové

Bílá stuha 
za činnost mládeže - obec Pohoří, okr. 
Rychnov nad Kněžnou

Zelená stuha 
za péči o zeleň a životní prostředí - městys 
Velký Vřešťov, okr. Trutnov

Oranžová stuha 
za spolupráci obce a zemědělského 
subjektu - obec Nahořany, okr. Náchod

2. místo v soutěži 
obec Žďár nad Metují, okr. Náchod

3. místo v soutěži 
obec Křinice, okr. Náchod

Ceny hejtmana: 
• městys Nový Hrádek, okr. Náchod 

za vzorné vedení obecních kronik a 
za moderní knihovnické a informační 
služby 50.000,- Kč

• obec Vilantice, okr. Trutnov za aktivní 
život na venkově 25.000,- Kč

• obec Borová, okr. Náchod za obnovu 
a udržování venkovských tradic 25 
000,- Kč

• obec Kratonohy, okr. Hradec Králové 
za originální prezentaci 25 000,- Kč

• obec Trnov, okr. Rychnov nad 
Kněžnou za rozvoj zázemí pro činnost 
spolků 50 000,- Kč

• obec Vysoká nad Labem, okr. Hradec 
Králové za vybudování zázemí pro 
sport 25 000,- Kč

Cena Spolku pro obnovu venkova:
obec Librantice, okr. Hradec Králové, za 
koncepční rozvoj obce 5 000 Kč

Cena naděje pro živý venkov: 
obec Hlušice, okr. Hradec Králové, 
za místní spolkový život a občanskou 
společnost v obcích

Zlatá cihla 
obec Vysoká nad Labem, okr. Hradec 
Králové, v Programu obnovy venkova 
Královéhradeckého kraje v roce 2017, 
kategorie C – nové venkovské stavby – 
rozhledna

Jak vidíte, všechny obce byly oceněny. 
Pro ty, které získaly nějakou stuhu, je 
určitě zajímavá i finanční částka, která je 
ve výši od jednoho milionu do 400 000 Kč. 
Na nás „zbyla“ pouze cena za koncepční 
rozvoj obce, která nás utvrdila v tom, že 
není zbytečné mít určité požadavky na 
stavebníky a zachovat venkovský ráz celé 
obce.

Děkujeme všem našim spoluobčanům 
za to, že jim není vzhled naší obce lhostejný 
a pečují o své okolí.  Milada Bortlíková
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OBEC LIBŘICE

Výročí v Libřicích
Svá výročí slaví

Jaroslav Macháček a Jaroslav Jedlička

V dubnu navštívil 
spolu s projektantem 
zastupitelstvo ředitel Lipry 
Pork. Proběhlo jednání  
týkající se povolení 
vrtané studny v areálu 

firmy. I přes předložené argumenty obec 
nadále trvá na zamítnutí povolení, protože 
nebyl doložen vliv odběru vody ze studny na 
celkovou hydrogeologickou situaci v obci.  
Další jednání bude na Stavebním úřadu  
v Černilově. Byla dokončena výměna všech 
plánovaných svítidel veřejného osvětlení 
za úsporné LED žárovky. Zastupitelé 
začali připravovat výměnu elektroinstalace  
v celé budově obecního úřadu a rozhodli  
o rekonstrukci chodníků vedoucích na 
hřbitov i plochy před požární zbrojnicí. V 
oblasti hospodaření byl projednán a schválen 
Závěrečný účet za rok 2016 a byl vysloven 
souhlas s celoročním hospodařením obce za 
rok 2016 bez výhrad. Dále byla projednána 
Účetní závěrka obce s převodem výsledku 
hospodaření a rozpočtové opatření č. 1.

Po projednání návrhu firmy Stavibet 
byl schválen Dodatek č. 2 ke Smlouvě 
o dílo na dodávku stavby silnice okolo 
okálů – II. etapa, a to z důvodu nově 
vzniklých víceprací, kterými by se dosáhlo 
kvalitnějšího výsledku. Díky změnám dojde 
v budoucnosti hlavně k ušetření podstatně 
vyšších nákladů a k jednodušší údržbě 
kanalizace. Firma STAVIBET odvedla 
kvalitní práci, dodržela termín výstavby i 
finanční náklady. Věříme, že se díky nové 
silnici i chodníkům  podstatně zvýší komfort 
bydlení v této části obce. Moc nás proto 
rozzlobil řidič polského kamionu, který vjel 
okolo druhé hodiny v noci bezohledně (i 
přes označení slepé ulice a zákazu vjezdu 
nákladních aut do obce) na Malou Stranu a 
když zjistil, že se nedostane na opravovanou 
silnici ke Králově Lhotě, tak couval až k 
odbočce k naší týden opravené silnici a 
bezohledně se tam začal s kamionem otáčet. 
Vyvrátil a rozjel obrubníky, které jako páka 
„posloužily“ k nadzvednutí asfaltové plochy 
a jejímu odtržení od obrubníků. Škoda, že 
nebyl spatřen na začátku točení, protože 
takto už nebyl čas na jeho čin zareagovat. 
Bylo nám velmi líto, že už po týdnu 
musíme dát provádět opravy. Věřme raději, 
že podobní chytráci za volantem budou 
dodržovat předpisy a nebudou bezohledně 
devastovat to, z čeho mají jiní radost a co 
jim má dobře sloužit! Obec dále projednala 
převzetí sdružené kanalizace budované 
během rekonstrukce silnice po obci po jejím 
dokončení do své správy.

V květnu obcí hýbala informace o žá-
dosti na pokácení stromů v lesíku. Občané 

 

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
ke kácení zaujmuli negativní stanovisko. 
Konečné rozhodnutí padne po kontrole 
provedené Agenturou na ochranu přírody 
ČR, která vydá závazné stanovisko ke 
zdravotnímu stavu stromů po celé obci. 
Zdravé stromy zůstanou, poškozené hrozící 
pádem budou pokáceny. Opět nás oslovila 
Česká Pošta s projektem Partner. Jsme 
spolu s Hoříněvsí „na řadě“. Čeká nás 
proto na červnovém zasedání zastupitelstva 
jednání se zástupci hradecké oblasti. Dále 
bude provedena kontrola všech herních 
prvků po obci, aby se maminky nemusely 
bát o bezpečnost dětí. Na hodnocení SEA 
v připravovaném územním plánu obec 
požádala krajský úřad o dotaci, která nám 
byla ve výši 50 000 Kč odsouhlasena. 
Obec schválila obecně závaznou vyhlášku 
č.1/2017, kterou se stanoví část společného 
školského obvodu mateřské školy  
(s obcí Černilov). Příspěvek Mikroregionu 
Černilovsko na rok 2017 byl schválen ve 
výši 20 Kč/občan.

Královéhradecký úřad rovněž chystá 
rekonstrukci silnice od naší křižovatky  
u kostela (v návaznosti na již vyhotovený 
opravený úsek) po ceduli okres Náchod 
(směr na Nový Ples). Jestli to bude takové 
„dílo“ jako je v současnosti prováděná 
oprava, tak nás opět po čase nebude čekat 
nic dobrého.

V současné době firma Swietelsky 
provádějící opravu silnice požádala o další 
prodloužení prací, které jim bylo povoleno. 

Termíny nyní vypadají takto:

• 17. června bude ukončena oprava silnice 
vedoucí do obce od Černilova i od 
Královy Lhoty (není změna - autobusy 
jezdí dle výlukového řádu) 

• 18. června – 7. července bude opravován 
pouze pruh silnice na křižovatce před 
hospodou U Špatenků, přes křižovatku 
se bude jezdit na semafory, při vjezdech 
na Malou Stranu a za bývalou školu 
bude umístěn zákaz vjezdu – povolení 
pouze pro obslužnost.

• V dopravě je ZMĚNA – AUTOBUSY 
budou jezdit dle normálních jízdních 

řádů, které byly před zahájením oprav – 
tzn., že budou jezdit už i pražáci. Bude 
zrušená zastávka před Pánikovými a 
obnovená zastávka od kostela. Všechny 
linky jedou své obvyklé trasy.

• 8. července bude z důvodu pokládky 
asfaltového povrchu neprůjezdná celá 
křižovatka (pouze bude možné jet od 
kostela do Výravy, kde už bude asfaltový 
povrch položen).
Máme obavy, jak se budou chovat 

neukáznění řidiči během průjezdnosti 
křižovatky na semafory a zda se Malá 
Strana opět nezmění v závodní dráhu pro pár 
bláznů. Věříme, že ke  zklidnění situace opět 
přispějí namátkové kontroly Policie ČR. 

Pokud dojde k jakékoliv změně, budeme 
vás informovat rozhlasem a na webových 
stránkách obce. V případě nutnosti volejte č. 
tel. 723 245 831 nebo oslovte místostarostu 
pana Zilvara.

A protože nám pohled do kalendáře 
praví, že se blíží doba prázdnin a dovolených, 
přejeme všem občanům mikroregionu 
pohodovou dovolenou, dětem co nejlepší 
vysvědčení a hezké prázdninové dny bez 
úrazů a modřin!    Eva Hynková

VÝKUP NEMOVITOSTÍ

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

      777 828 889 

INZERCE

INZERCE
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OBEC SKALICE
Každým rokem 

zasíláme na Úřad 
práce v Hradci Králové 
žádost v rámci VPP  
o přidělení pracovníků 
na údržbu veřejného 
prostranství v obci. 
Letos se nepodařilo  

z tohoto programu žádného pracovníka 
přijmout. Uzavřeli jsme proto pracovní 
smlouvu se dvěma občany a náklady 
budou v plné výši hrazeny z rozpočtu 
obce. Začátkem měsíce května měli 
hodně práce hlavně se sekáním travnatých 
ploch, neboť tráva byla přerostlá. 

Určitá brigádnická práce byla opět 
dohodnuta s dobrovolnými hasiči 
a místním Mysliveckým spolkem. 
Výsadba ovocných stromků v počtu cca 
50 – 100 ks  je plánována na období 
podzimu, podél polní cesty ze Skalice do 
Bukoviny. Myslivecký spolek připraví 
vše potřebné pro výsadbu (vyklestění 
jak náletových, tak stávajících dřevin). 
Tímto dopředu oznamuji občanům, že se 
budou moci zapojit do této akce a přiložit 
ruku k dílu – termín realizace bude včas 
oznámen. V obci se též budou provádět 
opravy nejhorších úseků chodníků. 

Budeme dbát na to, aby na opravených 
chodnících občané neparkovali svá 
vozidla.

Dne 6. května proběhla brigáda na 
úklid veřejného prostranství, hlavně 
kolem komunikací, které protínají naše 
místní části obce. Chtěl bych poděkovat 
všem zúčastněným, že si našli volno 
na sběr odpadu po příkopech a přispěli  
k čistotě v našem okolí. 

V oblasti kulturní činnosti v měsíci 
dubnu byl pořádán maškarní karneval pro 
děti a pálení Čarodějnic ve Skaličce. Dne 
19. května dobrovolní hasiči navštívili 
Mateřskou školu v Číbuzi a 27. května 
proběhly Pivní slavnosti ve Skalici. 
Podrobnější popis průběhů těchto akci 
najdete v jednotlivých článcích. A co je 
ve výhledu? Sbor dobrovolných hasičů 
ve Skaličce pořádá dne 24. června soutěž 
o Pohár starosty SDH. Tradiční posvícení 
ve Skaličce bude jako vždy poslední 
víkend o prázdninách na téma „Cirkus“. 
Závěrem nesmím zapomenout na naše 
volné sdružení žen „Sestry Chalupovy“, 
které pokračují ve svých vystoupeních 
módy z 1. republiky za hranicemi naší 
obce i kraje.  

 Milan Karpíšek, starosta 

 

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 červenci, srpnu a září  
slaví svá životní jubilea  
tito spoluobčané
Jan Matěna, Ivana Vachková, Libor 
Zlatník, Miloslava Kutíková, Marie 
Holečková, Jana Bauerová, Danuše 
Vosyková a Václav Dušek.

Plán rozvoje Obce Skalice

Vážení spoluobčané, na podzim 
loňského roku jsme vás ve Zpravodaji 
informovali o záměru Obce Skalice 
zpracovat Program rozvoje obce. 
Pozvali jsme vás také ke spolupráci na 
jeho zpracování. Přes zimu probíhala 
tvorba úvodních částí dokumentu a 
první setkání pracovní skupiny proběhlo 
ve čtvrtek 8. června na Obecním úřadě 
ve Skalici. Pět přítomných členů 
pracovní skupiny se zde dohodlo na 
podobě dotazníku, ze kterého bychom 
zjistili názory, potřeby a představy 
občanů. V letních měsících bychom 
chtěli formulář dotazníku při osobní 
návštěvě předat do každé domácnosti 
a s odstupem několika dní vyplněné 
dotazníky opět posbírat. V průběhu 
podzimu pak zpracujeme výsledky 
a seznámíme s nimi zastupitelstvo i 
veřejnost. 

Chci vás tedy, milí spoluobčané, 
zdvořile požádat o vaši vstřícnost, 
čas, zodpovědnost a otevřenost při 
vyplňování dotazníku. Věřím, že jde o 
jedinečnou možnost, jak ovlivnit život 
v naší obci (dotazník bude samozřejmě 
anonymní)! 

Velmi přivítáme pomoc dobrovol-
níků při roznášce i následném 
zpracování dotazníku a budeme 
také rádi, když rozšíříte řady členů  
pracovní skupiny. Pište nám na  adresu 
proskalice@centrum.cz. 

 Pavel Kavalír

INZERCE



OBEC SMRŽOV
Upozorňujeme občany, že v době 

letních prázdnin dojde ke změně 
úředních hodin obecního úřadu (údaje 
v boxu vpravo tedy platí pouze mimo 
prázdniny).

Po   6:30 – 12:00 
   18:30  – 20:00
Út   8:00 – 12:00 
 13:30 – 16:00
St   6:30 – 12:00
Čt    8:00 – 12:00 
 13:30 – 15:00
Pa   7:00 – 12:00

Mimoto budou úřední hodiny 
omezeny také v době dovolené od 24.7. 
2017 do 4.8.2017, a to pouze na pondělí 
od 18:30 do 20:00 hodin.

Rekonstrukce budovy 
hasičské zbrojnice ve 

Smržově 

Rekonstrukce budovy Hasičské 
zbrojnice ve Smržově je ve fázi 
přípravy dodavatele, kterým je Stavoka 
Kosice, a.s., vítěz výběrového řízení. 
Na tuto akci se podařilo získat dotaci 

 

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 červenci, srpnu a září svá 
výročí slaví

Součková Danuše, Prášek Rudolf, 
Tučková Anna, Binarová Bohumila 
(všichni Smržov), Mikolášek Petr, 
Krejčí Miroslav, Fikr Josef, Černá Anna 
a Řehák Ladislav (všichni Hubíles)

Narodili se

Píchová Karolína, Rezková Kristýna a 
Nováková Natálie (všichni Smržov)

Zemřeli

Bek Václav a Macek Jaroslav (Smržov)

z POV Královéhradeckého kraje ve 
výši 400.000,- Kč, celková  cena za 
dílo , vycházející z vysoutěžené ceny 
ve výběrovém řízení, je 846.400,- Kč.  
Práce spočívají zejména ve vybudování 
sociálního zázemí, zateplení budovy, 
výměně oken, zhotovení  nové střechy a 
zateplení stropu, instalaci sekčních vrat a 
dalších prací. 

Nové vnitřní vybavení  
restaurace ve Smržově

V loňském roce bylo započato s 
výměnou  stolů a židlí v restauraci 
ve Smržově.  V letošním roce bylo 
zakoupeno dalších  20 ks stolů a  40 ks 
židlí.  Vyřazené  starší  vybavení  bude  
použito pro potřeby spolků působících v 
obci, případně prodáno. 

Workoutové hřiště 

Z podnětu mladší generace  bude 
tento rok  v prostorách  hřiště ve 
Smržově vybudováno workoutové hřiště 
(venkovní posilovna), které bude sloužit 
pro potřeby široké veřejnosti.

Ing.Jan Machát – starosta obce

INZERCE
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OBEC VÝRAVA
Tak nám snad už 

začalo všemi očekávané 
léto plné sluníčka a 
pohody. Alespoň všichni 
pevně věříme, že to letošní 
si užijeme „v klidu“. 
Koncem minulého měsíce 

jsme si připomněli výročí loňské bleskové 
povodně. V souvislosti s tím uspořádala 
20. května odpoledne obec setkání občanů 
jako připomenutí této smutné události. 
Cílem bylo zejména poukázat na sílu 
lidské osobnosti, která byla vystavena 
nepředvídatelné situaci, se kterou bylo 
nutné se vypořádat. Všem našim občanům, 
kteří byli povodní postiženi, se podařilo 
tuto situaci, byť s velkým vypětím sil, snad 
ustát. Zejména ale pevně věříme, že se 
takováto událost už opakovat nebude.

V současné době se pro změnu zase 
potýkáme s dopravními problémy, které 
přináší objížďka na trase Králova Lhota 
– Černilov. Byť je, zejména pro nákladní 
vozidla, stanovena oficiální objízdná trasa 
mimo naši obec, tak bohužel veškerá 
doprava nyní směřuje od Jílovic přes celou 
Výravu. Cesta po Výravě a od Výravy po 
křižovatku „U ruky“ začíná připomínat 
tankodrom. Jet po Výravě na kole je někdy 
hazard s vlastním životem. Buď máte 
strach, že vás srazí projíždějící auta nebo 
skončíte v díře na silnici, protože není 
kam se vyhnout. A jelikož uzavírka byla 
prodloužena, tak se máme asi ještě na co 

 

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
těšit. I když - před sebou máme vidinu nové 
komunikace, kterou jako vlastník přislíbil 
Královéhradecký kraj. Tak uvidíme, čím 
budeme v budoucnu překvapeni …

A nyní také ještě něco málo „z 
radnice“.  

Na zasedání dne 26. 4. 2017 
zastupitelstvo obce schválilo účetní 
závěrku a Závěrečný účet obce za rok 
2016. Dalším bodem programu pak bylo 
schválení obecně závazných vyhlášek. 
Jednak je to OZV č. 1/2017, o nočním klidu. 
Předmětem této vyhlášky je stanovení 
výjimečných případů, při nichž je doba 
nočního klidu vymezena dobou kratší nebo 
žádnou, než stanoví zákon. Dobou nočního 
klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. 
Dále to byla OZV č. 2/2017, o vytvoření 
společného školského obvodu spádové 
mateřské školy.

Na zasedání dne 31. 5. 2017 
zastupitelstvo obce pak schválilo uzavření 
Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 6/2016 na 
akci „Obnova vodní nádrže před čp. 53 v 
obci Výrava“. Od Ministerstva zemědělství 
získala obec na tuto akci dotaci ve výši 2 
mil. Kč. Na základě objektivně vzniklých 
víceprací spočívajících v navýšení 
množství vytěženého sedimentu, navýšení 
objemu kubatury betonářských prací  
v rozšíření základů břehových stěn nádrže 
a v úpravě nátokové šachty, obec proto 
uzavřela s dodavatelem uvedený dodatek 
SOD a cena díla byla tak navýšena o 
267.144,- Kč. Celková cena díla činí 
2.989.643,97 Kč. Z důvodu navýšení 
objemu prací byl zároveň prodloužen 
termín pro dokončení díla do 15. 7. 2017.

Starosta předložil zastupitelstvu obce 
část návrhu studie protipovodňových 
opatření v obci Výrava. Jedná se  
o 1 variantu umístění suchého poldru 

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

Výročí ve Výravě
Své životní jubileum slaví
Ludmila Žďárková
Narodil se

Jakub Hrubý
Zemřela

Marie Králiková

na Výravském potoku a o 2 varianty 
umístění poldru na Libníkovickém 
potoku. Zpracovatelem studie je Povodí 
Labe, s. p.. Odsouhlasením dvou ze tří 
předložených variant ze strany obce dojde 
k zadání posouzení návrhu na finanční 
efektivnost a následně k podání žádosti  
o zahrnutí záměru do připravované změny 
územního plánu. Zastupitelstvo schválilo 
předložený návrh na umístění poldru 
Výravském potoku a předložený návrh na 
umístění poldru na Libnikovickém potoku 
– umístění poldru blíže k obci, na úrovni 
hráze rybníku „ve Vrbičkách“. 

Dále zastupitelstvo schválilo 
Pasport místních a veřejných účelových 
komunikací obce Výrava. Předmětem 
dokumentace je vytvořit přehled místních 
a účelových komunikací v katastrálním 
území obce Výrava. Pasport je tvořen 
popisem komunikační sítě, tabulkovým 
přehledem a mapovou částí. Zpracovaná 
dokumentace řeší zatřídění komunikační 
sítě, evidenci a její parametry. 

Obecní úřad stále poptává jednoho 
pracovníka na sečení trávy křovinořezem 
- možnost přivýdělku formou dohody  
o provedení práce, zájemci se mohou 
hlásit na OÚ. Jana Medková

11Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko  3|2017

INZERCE



Cesty k vědění12

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
Pasování černilovských 
prvňáčků na čtenáře s 

Marií Terezií a Josefem II.

Pokud dobře počítám, letos se 
v Černilově konalo jubilejní desáté 
Pasování prvňáčků na čtenáře. Mezi 
jedny z těch „nejdávněji pasovaných“ 
patřili i Marie Terezie a Josef II.  Teda to 
si asi teď říkáte, že to je nějaké pomatené 
a že to časově nevychází-vždyť Marie 
Terezie se narodila před 300 lety! Mám 
totiž na mysli letošní představitelku 
Marie Terezie - Barču a Josefa II. - 
Jindru. Ti patřili mezi prvňáčky pasované 
na čtenáře v roce 2009 v přízemním 
sále Kulturního a spolkového domu  
v Černilově. Tehdy ještě nebyl celý dům 
zrekonstruovaný, ale přízemí již sloužilo 
takovýmto krásným slavnostním účelům. 
A pokud se má paměť neplete, v roce 
2008 uspořádala Eva Skákalová Pasování 
prvňáčků na čtenáře poprvé. Od té doby 
je v Černilově každoročně pasováno 
přibližně 40 prvňáčků na čtenáře, takže 
tu od té doby přibylo téměř nových 400 
čtenářů :-D! 

V květnu 2017 uplynulo 300 let od 
narození Marie Terezie, jediné ženy 
na českém trůně. Marie Terezie byla 
významnou historickou postavou, která 
ovlivnila i naši současnost. Zavedla 
povinnou školní docházku, používání 
příjmení, číslování domů, rozhodla 
o opravě hradecké pevnosti a už za 
jejího života se začaly připravovat 
podklady pro stavbu pevnosti Josefov, 
která leží nedaleko od nás. Proto byla 
důležitou svědkyní letošního Pasování 
černilovských prvňáčků na čtenáře a 
samozřejmě zde nemohl chybět ani její 
syn, pozdější císař, Josef II. 

Děti z prvních tříd Masarykovy 
jubilejní základní školy přišly 8. 6. 
2017 v 10 hodin s paní učitelkami do 
černilovského Kulturního a spolkového 
domu. Slavnost byla otevřena i rodinným 
příslušníkům, ti, kdo mohli a chtěli, 
se přišli podívat. Na úvod jsme se 
seznámili s Marií Terezií a jejím životem 
i vladařskými kroky prostřednictvím 
poučných, avšak veselých, kreslených 
příběhů Lucie Seifertové s názvem 
Udatné dějiny národa českého. Komentář 
k tomu čtený Josefem Lábusem je prostě 
neodolatelný a vtipný. 

Po krátkém filmovém úvodu se děti 
rozdělily do 7 skupinek a vyrazily plnit 
7 úkolů na stanoviště rozmístěná po 
zahradě Kulturního a spolkového domu. 
Čekalo je stavění pevnosti, malý test 
znalostí o Marii Terezii, úkol podepsat 
se celým jménem, seřadit domečky  
v ulici podle čísel popisných, složit obraz 
Marie Terezie, napsat jaká by měla být 
škola, aby do ní rádi chodili a hádanka. 
Splněním těchto všech úkolů, kde bylo 
potřeba si přečíst a pochopit zadání, 
děti dokázaly, že se opravdu mohou stát 

pravými pasovanými čtenáři.  Marie 
Terezie, když viděla, že všechny úkoly 
děti dobře zvládly, kladla dětem na srdce: 
„Mějte v úctě slovo, ochraňujte knížky a 
statečně a čestně se jako rytíři bijte za 
všechno dobré, co je v nich napsáno“.  

Andrejko Špunda a Nikolka 
Veselovská přečetli za své třídy 1.A a 
1.B. slib čtenáře: „Slibuji ve jménu všech 
krásných knížek, pohádek a příběhů, 
že se budu vždy chovat jako rytíř řádu 
čtenářského. Budu knížky opatrovat jako 
nejvzácnější poklady. Slibuji, že se budu 
statečně a čestně jako rytíř bít za všechno 
dobré, co je v knihách napsáno“.  

A Josef II. mohl slavnostně potvrdit: 
Ve jménu pohádek, románů a básní, 
jménem všech literárních hrdinů a světů, 
za všechny spisovatele, knihovníky a 
učitele, vás pasujeme na čtenáře!“. 

Každý žák byl pasován opravdovým 
mečem a slíbil Marii Terezii položením 
své ruky na prastarou knihu, že na slib 
bude pamatovat. Každý dostal pasovací 
šerpu, diplom a knihu Lapálie v Lampálii, 
která byla vydána speciálně jen pro 
prvňáčky v rámci projektu Už jsem čtenář. 
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O vydání této knihy se zasloužil Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků a 
doručil ji všem knihovnám přihlášeným 
do projektu, tedy i do Černilova.

Slavnost jsme korunovali neuvěřitelně 
krásným a výborným dortem, který pro 
děti připravila Alena Rydlová. Dort byl 
ozdoben knihami z jedlého papíru a 
květinami. Zbyl po něm jen plastový 
ozdobný tácek. Tak moc nám všem 
chutnal! Připili jsme si limonádou s 
jahodou (za jahody moc děkujeme Ivě 
Šolcové) a radovali se, že už jsme všichni 
čtenáři a čeká nás spousta čtenářského 
dobrodružství!

Moc děkujeme za spolupráci 
Masarykově jubilejní základní škole – 
zvláště paní učitelkám Martině Cachové 
a Lence Javůrkové, protože to byly ony, 
které děti naučily během pouhého jednoho 
školního roku číst. Děkujeme Městskému 
divadlu a Městskému muzeu v Jaroměři 
a Městské knihovně v Jaroměři za 
zapůjčení krásných kostýmů evokujících 
dobu Marie Terezie a Josefa II. Moc 
děkujeme Ivě Urbanové za vytvoření 

čtenářských stuh a pomoc s realizací 
celé akce, všem dospělým pomocníkům, 
kteří byli u úkolů na stanovištích, Aleně 
Rydlové za nádherný knižní dort a Josefu 
II. – Jindrovi Šimkovi a Marii Terezii – 
Barče Žárské za skvělé ztvárnění postav. 
A moc se radujeme, že máme v Černilově 
nové čtenáře. Budeme se těšit, že cesta do 
černilovské či jiné knihovny a vůbec cesta 
ke knihám, bude patřit k jejich životu...  
 Jana Žárská

Průzkum spokojenosti

Veřejné profesionální knihovny mají 
za úkol jednou za pět let provést průzkum 
spokojenosti svých uživatelů. Pro nás 
tento krásný čas právě nastal. Od ledna do 
března 2017 byl k dispozici všem zájemcům 
dotazník, mapující různé oblasti života 
knihovny a jejich hodnocení, většinou na 
škále od 1 do 5 (stejně jako známkování ve 
škole). Anonymní dotazník byl dostupný 
on-line i v tištěné podobě.

Z dávných studií sociologie si dobře 
pamatuji větu Doc. Jiřího Reichela, který 
říkával, že pokud dotazník či anketa nemají 
slosování o hodnotné ceny, nemůžeme 
očekávat, že nám jej každý rád vyplní a 
návratnost bývá malá. Slosování o hodnotné 
ceny jsme opravdu bohužel nabídnout 
nemohli, a tak jsme velmi vděčni za všechny, 
kdo nelitovali svého času a dotazník 
vyplnili. V papírové podobě se nám vrátilo 
pět vyplněných dotazníků, v elektronické 
podobě se nám sešlo 40 odpovědí. 

Co jsme se z dozvěděli? 

• Knihovnu čtenáři nejčastěji navštěvují 
1x za měsíc (59% odpovědí).

• Webové stránky navštěvuje 67% res-
pondentů, nejčastěji 1x za 1-3 měsíce.

•  Překvapilo nás, že čtenáři poměrně 
málo využívají vyhledávání knih v on-
line katalogu (téměř 54% vůbec).

• Souvisí s tím také možnost 
objednávání knih přes webový katalog 
– nejčastěji jsme se setkali s odpovědí, 
že o to čtenář nemá zájem či neví, jak 
na to (shodně 31,6%) – velmi rádi 
zájemcům ukážeme, jak na to! 

•  92,3% respondentů je spokojeno s tím, 
jak o sobě dává knihovna vědět.

•  Nejvíce respondentů využívá služeb 
knihovny k půjčování knih a časopisů. 
Pro přibližně čtvrtinu je také důležitá 
komunitní role knihovny: tedy 
možnost se zde setkat s ostatními, 
získat nové informace, účastnit se 
dalších kulturních a vzdělávacích 
pořadů, které knihovna pořádá.

• Ohledně prostředí knihovny 
doporučují respondenti nové 
prostory, u stávajících nové osvětlení, 
modernizaci interíéru a WC v dosahu.

• Velmi nás potěšilo hodnocení přístupu 
pracovníků knihovny k návštěvníkům. 
Dostali jsme v 97,1% jedničku.

• 84,8% respondentů si myslí, že 
úroven služeb MK Černilov je skvělá 
(děkujeme!), 

• Uvítali byste také více zájezdů.

Děkujeme všem, kdo vyjádřili svůj 
názor a slibujeme, že budeme na sobě 
stále pracovat. Jana Žárská



Mateřská ŠKOLA ČERNILOV
 

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

kancelar@zscernilov.cz
ms@cernilov.eu 

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

ZŠ A MŠ Černilov
Výlety a akce pro 

předškoláky

Blížíme se ke konci školního roku a 
z našich předškoláčků se za chvíli stanou 
žáčci 1. třídy základní školy. Proto bychom 
se rádi s vámi podělili o zážitky a dojmy  
z výletů a akcí, kterých jsme se tento 
školní rok zúčastnili. 

Na jaře k nám do mateřské školy 
zavítalo hned několik divadel se 
zábavnými divadelními a hudebními 
představeními. Děti ze základní školy si 
pro nás připravily divadelní představení 
s názvem „Byl jednou jeden drak“ a „O 
princi Bečkovi‘‘. V průběhu školního 
roku se děti zúčastnily ekologického 
programu „Rok na Zemi‘‘, v adventním 
čase jsme navštívili skanzen v Krňovicích. 
Nezapomenutelný kulturní zážitek děti 
prožily během divadelního představení s 
názvem „Černošská pohádka‘‘ v divadle 
Drak v Hradci Králové.  

V březnu proběhl výchovně vzdělávací 
program „Jak to je být nevidomý?“. Děti 
se seznámily s příběhem nevidomého 
dědy, rozvíjely smyslové vnímání, hravou 
formou procvičovaly sluch a hmat. 

Dozvěděli jsme se o životě nevidomých 
a kompenzačních pomůckách, které 
vzhledem ke svému postižení potřebují. 

V květnu jsme navštívili les Kaltouz, 
kde na nás čekal bohatý program. Po 
příchodu nás přivítali myslivci s jejich 
hymnou, kterou zatroubili na trubku a 
lesní roh. Děti byly seznámeny s druhy 
paroží, vycpanými zvířaty, poznávaly 
stromy, rostliny a každý si mohl vyzkoušet 
troubení na trubku. Děti zjistily, že je to 
nelehký úkol. Nakonec programu dostaly 
od myslivců odměnu v podobě sladkostí. 

Na konci měsíce května jsme byli 
na tematickém výletě ve hvězdárně a 
planetáriu v Hradci Králové. Na začátku 
prohlídky se děti seznámily s interaktivní 
expozicí „mikrosvět – makrosvět“, kde je 
několik exponátů modelů vesmíru, dále se 
světelnými panely doplněnými několika 
velkoplošnými dotykovými monitory. 
Hned poté jsme se přesunuli do planetária. 
Tam jsme pozorovali virtuální oblohu 
- střídání dne a noci. Ovšem největším 
zážitkem pro děti byla legrační vzdělávací 
astronomická pohádka o medvědovi a 
tučňákovi, kteří sestrojili vesmírnou 
raketu a letěli do vesmíru. Po skončení 

programu v planetáriu jsme se odebrali do 
vedlejší budovy hvězdárny a ze střechy 
jsme pozorovali dalekohledem vzdálený 
komín od továrny.

Velkou odvahu, statečnost a odhodlání 
projevily děti během spaní ve školce. 
Zabalit si batůžek, vzít všechny potřebné 
věci, svého nejmilejšího plyšáka, 
rozloučit se s maminkou a tatínkem a 
prožít noc mimo domov bylo pro mnohé 
děti prvním zážitkem, kdy bez přítomnosti 
rodičů a samy přespaly někde jinde než 
ve své postýlce. Děti se na spaní těšily 
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Závěrem výletu si děti mohly prolézt 
herní prvky. 

V měsíci červnu nás čeká ještě zábavné 
odpoledne pro rodiče a děti – Ahoj školko. 

Mgr. Karolína Tomková, 
Bc. Irena Slánská 

Na návštěvě za myslivci

Dne 17. 5. 2017 navštívila naše 
mateřská škola myslivnu v Kaltouzu. 
Nejmenší děti ze tříd Kapiček a Sluníček 
odjížděly v dopoledních hodinách  
s batůžky plnými jablíček pro zvířátka. Po 
příjezdu do Kaltouzu nás páni myslivci 
přivítali přichystanými stanovišti. Děti 
měly možnost prohlédnout si různé 
lesní přírodniny, druhy paroží a vycpané 
exponáty, také si mohly zahrát na lesní 
rohy. Největší atrakcí byl však vycvičený 
pejsek, kterému děti mohly dát různé 
povely a následně ho odměnit piškotem. 
Třídy Hvězdiček, Bublinek a Školáčků 
navštívily myslivnu v odpoledních 
hodinách, kde je čekal stejný program. 
Po celý den nás provázelo slunečné 
počasí a děti si to v lese moc užily. Chtěli 
bychom tak ještě jednou poděkovat 
pánům myslivcům za připravený program  
s malým pohoštěním. S dětmi se již těšíme 
na další společné setkání.

Kapičky
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dlouho dopředu. Ve smluvenou hodinu 
jsme se sešli ve školce. Každý si našel své 
místečko a připravil si vše potřebné ke 
spaní. Poté jsme ochutnali, co nám naše 
maminky připravily ke snídani. Protože 
nás přišel navštívit vodník, společně 
jsme se domluvili, co mu přineseme a 
připravíme. Malovali jsme a vystřihovali 
rybičky, paní učitelky připravily barevné 
pentličky. A protože venku nenadešel 
ještě ten správný čas, podívali jsme se na 
pohádku o Hastrmánkovi. 

A pak nám padla tma. Pozor, začínáme! 
Děti si připravily baterky, vyrobené 
rybičky a vydaly se za dobrodružstvím. 
Na děti čekala svíčkami označená stezka, 
na které poprvé vyzkoušely svou odvahu. 
Někdo šel sám, někdo s kamarádem. 
Na konci cesty na děti skutečně čekal 
vodník. Seděl v domečku a kolem něho 
byly slyšet kvákající žáby. Některé děti 
samým překvapením nevěděly co dělat. 
Vodník jim rád napověděl a pomohl. Za 
odměnu za překonaný strach děti dostaly 

čokoládové vajíčko s překvapením. 
Zmoženi únavou a dojmy jsme ulehli 
do spacáků. Hluk náhle utichl a všechny 
přepadl spánek. Nikomu se nestýskalo. 

Ráno po probuzení jsme byli ti 
nejstatečnější ze všech. Nasnídali jsme 
se a prožívali další společné chvíle  
s kamarády a s paní učitelkami. Když 
jsme se loučili, dostali jsme ještě diplom 
za Noc plnou odvahy. Každý z nás šel 
domů odvážnější a s úsměvem. Všem 
předškolákům gratulujeme ke zvládnutí 
zkoušky odvahy a samostatnosti. Na 
závěr děkujeme maminkám, které nám 
připravily výbornou a chutnou snídani.  

Závěr školního roku jsme si užili  
v Zoologické zahradě ve Dvoře Králové 
nad Labem. Jelikož jsme měli vyhraněno 
dost času, prošli jsme téměř celou zoo, 
prohlédli jsme si vodní a ptačí svět a došli 
jsme až na safari bus. Cestu safari busem 
jsme měli i s výkladem pana řidiče. 
Děti se dozvěděly některé zajímavosti 
ze života volně se pohybujících zvířat. 

739 943 064

SPECIALISTA
PRO VAŠI LOKALITU

www.reality11.cz
Každá kancelář je nezávisle vlastněna a řízena.

161-102
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Základní ŠKOLA ČERNILOV
 

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

kancelar@zscernilov.cz
ms@cernilov.eu 
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ZŠ A MŠ Černilov
Prázdninové měsíce bývají tradičně 

obdobím, kdy ve školách probíhají 
nejrůznější rekonstrukce. Nejinak tomu 
bude i letos. Ta největší již započala. 
Jedná se o rekonstrukci podlahy  
v tělocvičně. Stávající parketová podlaha 
nebyla schopna na řadě míst odolat 
zvýšené vlhkosti. Nový umělý povrch 
bude splňovat nároky nejen pro školní, ale 
i odpolední využití tělocvičny.

Děkuji zaměstnancům obce za 
dosavadní bezproblémový průběh 
přípravných prací. Prázdniny jsou na 
podobné akce totiž krátké. Navíc stejně 

jako vloni škola bez dětí dlouho nebude. 
Prodloužený provoz mateřské školy, 
školní družiny a pořádání školního tábora 
zajistí jejich přítomnost a pohyb po mnoho 
prázdninových dní.  Mgr. David Kubíček

Dětský den

1.6. - velmi hezké datum v kalendáři, 
děti se vždy na tento den velmi těší asi 
nejvíc proto, že jsou osvobozeny od 
učení, knížek, známek a dalších školních 
povinností. Dopoledne měla každá třída 
nějaký svůj program a odpoledne byla 
oslava na školním hřišti. „Vyrostla“ nám tu 
obří skluzavka, u které se celé odpoledne 
tvořila fronta, blýskaly se pompony 
dívek ze skupiny Creato, soutěžilo se  
v různých disciplínách – skoky v pytli, lov 
rybiček, hod na cíl, házení do plechovkové 
pyramidy, střely na branku a hody do 

basketbalového koše, dovednost chůze na 
kladině s ping-pongovým míčkem, skákání 
panáka a další. Děti si po získání 10 razítek 
mohly v našem obchůdku vybrat cenu za 
své snažení. Černilovští hasiči pro děti 
připravili velmi atraktivní soutěž – stříkající 
proudnicí shodit pyramidu z plechovek.

Mnoho dětí využilo možnosti svézt se 
na poníkovi jménem Crazy a v celém areálu 
pobíhalo mnoho dětí, které se daly zkrášlit 
v našem uměleckém salonu. Dospěláci 
se mohli občerstvit při pozorování svých 
ratolestí v naší školní kavárničce.

Počasí  letos opravdu přálo, proto si 
všichni společné odpoledne náramně užili 
a mnohým se nechtělo ani domů.

Rádi bychom poděkovali černilovským 
hasičům , panu Kerhartovi za záchranu 
při výpadku proudu, rodině Pleslových 
z Bukoviny a jejich poníkovi, všem 
maminkám, Anetce Skákalové a Domče 
Doudové, které vytvářely krásné obrázky 
na dětských obličejích, paní Šimkové za 
zajištění občerstvení  a všem, kteří se na 
přípravě dětského dne podíleli.

Mgr. L. Javůrková, Mgr. J. Hofmanová

V pondělí 15. 5. se 5 žáků z 5. tříd - 
Ema Horáková, Nela Lipavská, Tomáš 
Hrdina, Jan Doubrava, Nikola Jirků 
zúčastnilo okresního kola matematické 
soutěže Pythagoriáda. Během 60 minut 
měli vyřešit 15 úloh, za které mohli získat 
max. 15 bodů. Úspěšnými řešiteli se 
stali ti, kteří dosáhli více než 10 bodů. Z 

našich žáků se to podařilo Emě Horákové 
se ziskem 13 bodů (1. - 8. místo) a Nele 
Lipavské s 12 body (9. - 18. místo).

V úterý 16. 5. následovala kategorie 
6. tříd a primy osmiletého gymnázia. Ze 
66 účastníků se jen 15 stalo úspěšnými 
řešiteli. Mezi nimi náš žák Matouš Fibír 
ze 6. A, získal 10 bodů a umístil se na 8.- 

15. místě. Eliška Turková ze 6. B získala 
8 bodů.  

Poslední okresní kolo proběhlo ve 
čtvrtek 18. 5. Zúčastnil se ho  Filip Křížek 
z 8. třídy, který  získal 9 bodů.

Gratulujeme a všem děkujeme za 
reprezentaci školy.

Mgr. Alice Petrovická

Okresní kolo Pythagoriády
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Zápis do 1. tříd

 Letos poprvé se konaly zápisy do 
prvních tříd základních škol v měsíci 
dubnu. Posunutím lednového termínu 
chtělo MŠMT docílit snížení počtu 
odkladů.

A jak to u nás dopadlo? Pro příští 
školní rok je k docházce nově zapsáno 
celkem 50 dětí. Rodiče 11 dětí současně 
podali žádost o odklad školní docházky, 
které bylo vyhověno. Na děti čekají dvě 
budoucí první třídy. Se školním prostředím 
i kolektivem se měly možnost seznámit již 
při pravidelných setkáních v rámci kurzu 
předškoláků. Program tentokráte připravily 
třídní učitelky Naďa Suntychová a Eva 
Šrámková.

Mgr. David Kubíček

Výlet do Krkonoš

Dne 31. 5. 2017 se 3.A a 4. ročník 
vypravily na exkurzi do Krkonošského 
muzea ve Vrchlabí. Pro děti zde byl 
připraven interaktivní výukový program 
na téma „Krkonošská příroda, potravní 
řetězce a ohrožené druhy živočichů“. 

V klášterní zahradě byly zajímavé 
ukázky jednotlivých krkonošských 
ekosystémů. Nechyběl ani nákup 
suvenýrů a zmrzliny. Krakonoš připravil 
ideální počasí, prostě výlet, jak má být.

Za poskytnutí autobusu děkujeme 
společnosti IVECO ČR.

Mgr. Jitka Vávrová

McDonald’s Cup

Přelom dubna a května je každým 
rokem ve znamení kopané žáků 1. stupně, 
kteří se účastní turnaje McDonald´s Cup. 
Tento rok nám los určil, že pojedeme na 
turnaje, které pořádala ZŠ Mandysova. 
Jako první na turnaj vyrazili žáci 1. - 3. 
třídy. Turnaje se zúčastnilo pět škol. Naši 
borci obsadili 5. místo, ale rozhodně 
to není ostudou! V týmu bylo hodně 
druháků, kteří příští rok určitě vybojují 
lepší umístění. Poděkování za tuto akci 
patří paní vychovatelce Jarmile Hlínové. 

Další turnaj byl pro žáky 4. - 5. třídy. 
Naši žáci se na turnaji utkali se třemi 
soupeři, se skóre 10:1 obsadili první místo 
a těšili se z postupu do okresního finále, 
které se konalo na ZŠ Sever. Na tomto 
turnaji nás čekaly čtyři těžké zápasy, které 
nastavily zrcadlo naší výkonnosti. Všichni 
soupeři byli nad naše síly. Celkově jsme 
tedy obsadili 5. místo, což je pro naši 
školu úspěchem! Všem žákům, kteří 
vzorně reprezentovali naši školu, děkuji a 
gratuluji k dosaženým úspěchům.

Mgr. Jiří Havlas
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Pohár rozhlasu v atletice

Začátek měsíce května je ve znamení 
školní atletiky. Tento rok se konal 
již 49. ročník Poháru rozhlasu. Jako 
první do Hradce Králové vyrazili starší 
žáci a žákyně. Obě družstva obsadila 
předposlední místo. Chlapeckých družstev 
bylo 15 a dívčích 14. Z individuálních 
výkonů lze vyzdvihnout 2. místo Josefa 
Skaly ve skoku vysokém s výkonem 161 
cm a 6. místo Kateřiny Navrátilové ve 
skoku vysokém s výkonem 135 cm. 

Mladší žáci a žákyně bojovali o co 
nejlepší výsledky, ale chlapci bohužel 
skončili na posledním místě. Zde se 
projevuje, že pouze jeden z žáků se věnuje 
závodně kopané, ostatní se bohužel 
žádnému sportu nevěnují, takže ztrácíme  

v rychlosti, vytrvalosti a dynamika 
pohybu chybí i v technických disciplínách.  
U děvčat je situace naštěstí o dost veselejší. 
Většina dívek se aktivně nějakému sportu 
věnuje. Tomu odpovídá i průběžný 
výsledek po běžecké části soutěže, kdy 
jsme byli na 4. místě. Celkově jsme 
obsadili 9. místo. Individuálně se nejvíce 
blýskla 2. místem v běhu na 600 m Natálie 
Kuttichová. Michaela Hromá obsadila 5. 
místo ve skoku vysokém s výkonem 126 
cm. 

Všem žákům, kteří se zúčastnili těchto 
závodů, děkuji za vzornou reprezentaci 
školy a přeji další krásné atletické 
výsledky.

Mgr. Jiří Havlas

V polovině května vyrazila 8. třída 
na Sportovně turistický kurz do Jedlové 
v Orlických horách. Ubytováni jsme byli 
na chatě Start, kde o nás bylo jako vždy 
výborně postaráno. Náplní tohoto kurzu 
je turistika a poznávání krás Orlických 
hor. Žáci už vědí, kde je černilovská 
Sokolská chata, Prázova bouda, Šerlišský 
mlýn, Šerlich, a že nejvyšší horou je Velká 

Deštná. Kromě turistiky bylo pro žáky 
připraveno i spousty sportovních her, 
kde bylo zapotřebí zapojit mozek, sílu 
a vůli. Jedno odpoledne jsme věnovali 
návštěvě lanového centra, kde některé děti 
překonaly samy sebe. Jelikož i počasí nám 
přálo, užili jsme si krásný kurz, na který 
budeme dlouho vzpomínat.

Mgr. Jiří Havlas

STK 2017
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12. 5. jsme opět vyjeli na poznávací 
zájezd do Vídně.  Nejprve jsme dorazili 
k zámku Schönbrunnu s nádhernou 
zahradou. Všechny zaujala obří kašna i 
vyhlídka na město.

Dalším cílem bylo centrum města. 
Prošli jsme Hofburg, navštívili barokní 
kostel sv. Petra i gotickou katedrálu sv. 
Štěpána. Dostali jsme rozchod na nákup 
suvenýrů a ochutnávku zmrzliny. Potom 

nás čekal Prater, na který se většina  
z nás těšila nejvíce! Tam jsme na atrakcích 
utratili zbytek peněz, potom už nezbývalo 
než nasednout do autobusu a vyrazit 
směrem domů . Mgr. Hana Šimková

Vídeň 2017

Závody autíček

25. května odpoledne se školní hala 
proměnila v závodní okruh a spojovací 
chodba ve slalomovou dráhu. Závodníci 
se svými úžasnými stroji absolvovali tyto 
dvě disciplíny a po sečtení časů a trestných 
bodů vítězové obdrželi medaile a diplomy a 
všichni zúčastnění malé odměny. 

Mgr. K. Blatníková, Mgr. J. Hofmanová

Kategorie A

1. místo  Vojta Adamíra
2. místo  Denisa  Šlesingrová
3. místo Lukáš Louda

Kategorie B

1. místo  Ondra  Petrikovič
2. místo  Vojta Vach
3. místo  Marek Hejcman

Od našeho posledního představení 
uplynuly tři měsíce a my jsme pilně 
zkoušeli novou pohádku. Protože jsme 
pohádek za dobu našeho působení zahráli 
už mnoho, je výběr dalších „divadelních 
kusů“ stále těžší. Ale myslím si, že Helča 
vybrala dobře. Dle ohlasu publika se naše 
pohádka „O princi Bečkovi“ líbila. V pátek 
9. června jsme ji dopoledne představili 
dvakrát – pro děti 1. stupně ZŠ a pro děti 
z naší mateřinky. Na pohádku přišly také 
librantické děti (daly si pochoďáček) a 
z přijely i děti MŠ. Odpoledne nás přišli 

podpořit rodiče, babičky, dědečkové, 
kamarádi, přátelé a známí. Chtěla bych naše 
herce moc pochválit, svá vystoupení zvládli 
na jedničku. V našem kulatém království a 
lesním paloučku se představili: Jířa Šimek, 
Kačka Navrátilová, Nikča Šulcová, Páťa 
Pešková, Náťa Krsková, Náťa Rejnková, 
Eliška Marcinková, Míša Zemánková, 
Domča  Doudová, Dája Scheuerová, Klárka 
Dunková, Anička Zítková a Jana Rydlová. 
Děkujeme všem, kteří nám s přípravou 
představení pomohli. 

Mgr. Jana Hofmanová

Divadelní zpravodajství
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Sloh 8. třída

Marek Zahradník
Je dobré chodit do školy?

Dle mého názoru rozhodně ano. Zkuste 
si jen představit, kdybyste neuměli psát, 
počítat nebo dokonce byste nevěděli, ve 
kterém kraji žijete. Škola je dobrá věc, 
ale samozřejmě má i svoje mínusy, které 
někomu mohou vadit natolik, aby školu 
neměl rád. Je zajímavé, že člověk dokáže 
kvůli pár hloupým problémům přehlédnout 
i to dobré.

Řekněme si třeba nějaké plusy a mínusy. 
Například škola bere hodně času, ale na 
druhou stranu nám to vrátí množstvím 
vědomostí, nebo nám krátí čas s rodinou, 
ale to také nahradí, a to novými kamarády, 
kteří vás kolikrát podrží skoro stejně jako 
rodina. Vidíte, všechno zlé je pro něco 
dobré. Dejte škole chvilku zamyšlení a 
uvidíte to také. Je dobré neodsuzovat vše 
jen podle prvních dojmů.

Zkusili jste někdy brát školu z druhého 
pohledu? Pokud ano, míříte správnou 
cestou vzdělání, a pokud ne, opravdu byste 
měli zauvažovat nad tím, jestli je škola 
opravdu tak zlá. Zkuste se zeptat svých 
rodičů, jaký měli názor kdysi a jaký ho 
mají dnes. Většina z nich vám řekne, že si 
to o škole uvědomili až jako rodiče. Buďte 
rychlejší a zamyslete se.

Nikola Šulcová
Co je to domov? 

Přesně tuhle otázku si pokládá snad 
každý z nás. Všichni zajisté máme jiný 
obrázek, jak by měl vypadat domov. Pro 
někoho je domov místo, kam chodí pouze 
přespávat, pro někoho jeho světlý bod na 
mapě a vždy pevné zázemí.

A co je vlastně domov pro mě? Je to 

moje rodina. Moje rodina mi dává pevné 
zázemí, lásku, bez které by to na světě 
nešlo, štěstí i v neštěstí, rady do života a to 
nejcennější, vždy mi pomohou. Ne nadarmo 
se říká, že rodinná rada je mnohdy rada nad 
zlato. Zamysleli jste se nad tím, proč je 
domov důležitý? Musíme si také uvědomit, 
že spousta lidí o domov přišla. Budˇ jim ho 
vzala přírodní katastrofa, nebo o něj přišli 
kvůli velkým splátkám. Zamyslete se, co 
všechno máte. Mnozí mají málo a jiní zase 
přespříliš, ale přesto si závidíme, přesto 
pomlouváme a nevážíme si toho, co máme. 
Ptám se, proč? Podle mě by si lidé měli 
začít vážit domova, toho štěstí a té lásky, 
kterou okolo sebe mají.

Pojďme se na chvíli zastavit nad tím, 
co je vlastně nejcennější. Někdo řekne, 
že drahé auto, které vlastní, druhý jeho 
zahrada a třetí by řekl domov. Spousta lidí 
by se mu vysmála, ale proč? Zamyslete se 
nad tím, kde ty věci máte a jak důležité to 
pro vás je. Jak důležité je mít rodinu.

A co pro mě tohle všechno znamená? 
Pro mě je neskutečně moc mít domov, mít 
zdravou a šťastnou rodinu, tu lásku, kterou 
na prstech nezměříte, a štěstí, které okem 
nevidíte. A přesně tohle mě motivuje, tohle 
mi rodiče předávají a já jsem jim za to 
vděčná, protože mi dali životní cíl. Oni mi 
dali domov.

Filip Křížek
Negativa, pozitiva moderní 
techniky

Je technika v dnešní době k něčemu 
dobrá? V minulosti se člověk spokojil  
s tím, co měl, protože nic jiného neznal. 
Lidé byli rádi za to, co měli, protože životní 
podmínky nebyly dvakrát příznivé. Nikdy 

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

KADEŘNICTVÍ 
EDITA BUCHNEROVÁ – Librantice 213

• nabízí dámské, pánské, dětské kadeřnické 
služby pro všechny věkové kategorie, za 
příznivé ceny

• pracuji s kvalitní kosmetikou Wella
• káva, čaj, vlasové poradenství zdarma
• otevřeno pouze na objednání
• k maximální spokojenosti klientů

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

INZERCE

Černilovská paleta 2017

Ve čtvrtek dne 27. 4. 2017 proběhlo 
vyhlášení vítězů již 9. ročníku Černilovská 
paleta. Letošní ročník byl vyhlášen na 
téma dopravní prostředek. Každý si  
s tímto úkolem poradil po svém, práce 
byly pestré. V letošním roce se přihlásilo 
přes 100 soutěžících s 80 pracemi.

Kategorie A, školka

1. Daniel Endrych, MŠ Černilov - 
společná práce
2. Michal Potáč, Václav Nezbeda
3. Vojta Macek, Vítek Sovák

Kategorie B, první stupeň

1. Veronika Stašová, Zdenda Jelen
2. Tereza Dohodilová
3. Žofka Horáková, Natálie Šimková

Kategorie C, druhý stupeň 

1. Sabinka Šulcová
2. Nela Obstová, Jiří Šimůnek
3. Kája Cholastová, Nikola Jirků

Kategorie E, společné práce

1. Darinka Řeháková, Terezka Konířová, 
rodina Pavlova
2. Nina Veinhauerová, Aneta Veselá, 
Lucie Petráčková, družina
3. Klára Dunková, Petra Javůrková, 
Kristýna Jezdonská, Natálka Kuttichová, 
Jana Rydlová, Daniela Scheuerová

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

Hynek Macek

Velké díky za vaši účast. Malujte, 
kreslete, modelujte a jinak se výtvarně 
projevujte dál. Těšíme se, že se zase 
sejdeme, a to při 10. ročníku Černilovská 
paleta. Téma bude DRAK.

Mgr. K. Blatníková, Mgr. J. Hofmanová

Dopravní soutěž

Družstva 9. a 7. ročníku se 4. 5. zúčast-
nila dopravní Soutěže mladých cyklistů.  
V nemalé konkurenci žáci vybojovali 
hezké 5. místo pro devátý ročník a 10. 
místo pro sedmý ročník. Velkým úspěchem 
bylo první místo pro dvojici děvčat  Petru 
Javůrkovou a Simonu Lorencovou za první 
pomoc. Mgr. Dana Vaňková
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se jim nesnilo o luxusu, ve kterém žijeme. 
Dnes je snazší získat nebezpečné zbraně 
a výbušniny, máme také méně soukromí, 
protože se v dnešní době dá monitorovat 
i každý náš krok. Když dojde na internet, 
tak by na něm malé děti neměly co dělat, 
je totiž plný strašných videí i obrázků, 
které jsou normálně přístupné. Také tzv. 
predátoři jsou velikou hrozbou kvůli lehce 
dostupným informacím. 

Položme si tedy otázku, je technika 
opravdu k něčemu dobrá? Myslím si, že 
určitě ano. Dnes máme mnohem menší 
úmrtí díky postupu medicíny. Také snazší 
práci díky robotům a počítačům, známe více 
o biologii a fyzice. Internet nám umožňuje 
spojit se snad s kýmkoliv na světě a dává 
nám přístup k takovému množství informací, 
ke kterému nikdo nikdy neměl. Zločince 
lze lépe vystopovat či určit. Můžeme se 
kouknout nahoru a vidět tisíce a tisíce jiných 
galaxií nebo se ponořit a spatřit krásy hlubin 
moře.

Je tedy k něčemu? Ano, rozhodně ano 
a byl bych velice rád, kdyby se rozvíjela i 
nadále a zlepšovala naše každodenní životy.

Eliška Marcinková
Co je to domov?

Co je to vlastně domov? Tuto otázku 
si klade asi každý. Pro někoho je domov 
střecha nad hlavou, teplé jídlo, pitná voda 
nebo oblečení. Pro mě je to však něco úplně 
jiného. Je to rodina, kamarádi a mazlíčci.

Co by se nám stalo, kdybychom neměli 
domov? Asi by to, podle mě, bylo psychické 
zhroucení. Kdybych neměla rodinu, jako 
spousty dětí nejen v zahraničí, ale i u nás v 
ČR, asi bych bez ní neuměla žít. Zamysleme 
se nad tím, jak chodí oblečeny děti např.  
v Africe. Nemají ani pořádné oblečení. Ale 
rodinu mají a žijí spolu, aniž by se hádali nad 
tím, které území je jejich a které ostatních.

I děti v dětských domovech nemají 
pořádné zázemí, dokonce ani domov. Já 
jsem ráda, že mám to, co mám. Jsem ráda 
za to, že mám tu nejlepší rodinu, nejlepší 
kamarády, ale hlavně nejlepší domov. 

Podívejme se na to, jak se žije rodinám, 
kterým domov vzala přírodní katastrofa. 
Kdyby mně vzala voda střechu nad hlavou, 
asi bych to přežila. Ale kdyby mně vzala 
voda domov, což je pro mě rodina, tak 
nevím, co bych dělala. 

Važme si toho, co máme, a nekritizujme 
se navzájem kvůli oblečení nebo učení. 
Podívejte se okolo nás, jak žijí ostatní  
v jiných zemích. Myslím si, že my si tu u nás 
žijeme jako „prasata v žitě”. Často někoho 
slyším, že nadává na svůj domov a podle mě 
to není dobře.

Děti ze 6. třídy tvořily básničky pro děti



Festival Černilovský dvůr v Černilově již posedmé!

Poprvé se festival Černilovský dvůr 
uskutečnil na zahradě Kulturního a 
spolkového domu v Černilově první 
červnovou sobotu roku 2010, a tak se 
jeho každý další ročník hezky počítá. 
Černilovskému dvoru předcházel  
v roce 2009 tzv. nultý ročník, který jsme 
nazvali Dětským divadelním dvorem. 
Od té doby se festival proměnil v hojně 
navštěvovanou odpolední akci určenou jak 
dětem, tak mládeži či dospělým. Tradičně 
nás počasí častuje horkým letním dnem, 
a nejinak tomu bylo I letos. Díky tomu 
a díky krásnému prostředí Kulturního 
a spolkového domu a jeho zahrady 
se daří, troufám si říci, snad pokaždé 
vytvořit pohodovou, až odpočinkově-
prázdninovou atmosféru

Letošní festival zahájily svým 
roztomilým vystoupením Černilovské 
Blešky – nejmenší děti z rytmiky Jany 
Horákové a Pavly Zahradníkové, které 
se po celý rok scházely každý čtvrtek na 
svém oblíbeném kroužku v Kulturním a 
spolkovém domě. Černilovské Blešky nás 
tentokrát potěšily tanečním vystoupením  
s názvem Truhla kovaná, ve které měly vše 
potřebné pro své představení schované. 

Blešky vystřídal Balonový cirkus  
z Třebechovic pod Orébem. Neformální, 
prý amatérské, ale pro divákovo oko 
profesionální, vystoupení klaunů  
s písničkami, tancem, příběhem a 
drobnými soutěžemi v závěru. 

Brigita, Štěpán a kapela nadchly svým 
vystoupením folkového rázu již četně 
nastřádané publikum. Brigita Cmuntová 
a Štěpán Klouček jsou absolventy 
muzikálového oddělení Konzervatoře 
Jaroslava Ježka v Praze. Společně tvoří 
pop-folkové duo, které funguje od roku 
2013. Brigita píše texty písní a zpívá. 
Štěpán skládá hudbu, zpívá a doprovází 

na kytaru. Brigita v současné době studuje 
obor Tvorba textu a scénáře. V Černilově 
vystoupili s kapelou v tomto složení: 
Brigita Cmuntová (zpěv), Štěpán Klouček 
(zpěv, kytara), Jakub Juránek (kytara), 
Michal Daněk (bicí), Albert Romanutti 
(klavír) a Ondřej Hauser (baskytara).

Obrovský aplaus a vlnu bouřlivého 
diváckého nadšení vyvolala pohádka  
O Sněhurce, kterou ve stanu před domem 
sehrál loutkoherec Víťa Marčík se synem 
Jaroslavem. Nedutali ani děti, ani dospělí, 
všichni se báječně bavili dialogem Víti 
Marčíka se synem, publikem a loutkami. 
Monika Macháčková, kterou Víťa Marčík 
vybral z publika, aby ztvárnila roli 
královny, to skvěle zvládla – až tak věrně, 
že se z toho její dcera Kačenka rozplakala 
a Víťa musel Kačenku uklidňovat, že 
jde opravdu jen o divadlo a maminka se 
jí za chvíli v pořádku vrátí zpátky. Víťa 
Marčík pochází ze Zlína. Už řadu let žije 
v Drahotěšicích v Jižních Čechách se svou 
početnou rodinou. Původním povoláním 
je elektrikář, ale protože je nesmírně 
nadaným loutkohercem, jeho profesí je 

kočovné divadlo a každé jeho představení 
je velkým diváckým zážitkem. 

Kapela Bezefšeho hrála v Černilově již 
vícekrát. Poprvé na Farním dni, nemýlím-
li se, v roce 2010. Je to energické hudební 
uskupení, které překračuje hranici mnoha 
žánrů. „Basa, bicí a elektrická kytara 
značí lehce funkový základ, akustická 
kytara a vokály odkrývají folkové kořeny, 
dechová sekce zdobí a vytváří swingující 
postupy, tahací harmonika čili zednické 
piano přináší kapele přízvuk šansonu… 
To vše dohromady jako dobře namazaný 
stroj vytváří jedinečný zvuk, který 
dokáže měnit barvy s každou skladbou  a 
nedává tak sebemenší prostor pro znudění 
posluchače…“ – tak se kapela přestavuje 
na svém webu www.bezefseho.cz a má 
pravdu!

Kapelu Bezefšeho na hlavním podiu 
vystřídala hudební formace NINA ROSA. 
Kapela NINA ROSA v čele se slovenskou 
frontmankou Ninou Marinovou - známou 
houslistkou, zpěvačkou a skladatelkou 
- vytváří originální muziku, ochutnává 
ducha dlouhých cest, zpívá v různých 
jazycích, inspiruje se jazzem, swingem, 
reggae, indie, folkem… Na černilovském 
podiu vystoupili: Nina Marinová - zpěv, 
housle, Antonín Dlapa – kytara, Michal 
Mihok – akordeon a jako speciální host 
finská zpěvačka Julia Palmu.  

Závěrečným a radostně očekávaným 
byl festivalový koncert kapely Vesna. 
Vesna je hudební projekt v čele se čtyřmi 
osobitými ženami, které představují 
slovanské bohyně jara, léta, podzimu a 
zimy. Vesna stylově propojuje slovanský 
folklór a klasickou hudbu, objevují se 
v ní i prvky jazzu a world music. Písně, 
vytvořené frontmankou Patricií Fuxovou, 
se vyznačují jímavými melodiemi a snovou 
harmonií, texty navozují obrazy přírody 
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a tradičního lidového života. Aranže 
Dominika Svobody obohacují písně o 
filmovou atmosféru. Vesnu tvoří Patricie 
Fuxová (zpěv), Tanita Yankova (vokál, 
klavír), Bára Šůstková (vokál, housle), 
Andrea Šulcová (vokál, příčná flétna, irská 
flétna), Vladimír Mikláš (cimbál), Oliver 
Lipenský (bicí), Jan Pospíšil (klarinet) a 
Josef Mikulka (kontrabas).

Průběžně během odpoledne mohli 
návštěvníci festivalu zhlédnout výstavu 
fotografií Jaroslava Ezra z Islandu v galerii 
G.A.U.Č. na chodbách KSD, odpočinout 
si s v klidné čajovně Ciberových, 
načerpat nové síly v relaxační místnosti 
se spartakiádními lehátky a deskovými 
hrami ve velkém sále v 1.patře, výborně 
se občerstvit v domácí kavárničce či 
ochutnat syrský kebab a další pravé české 
dobroty. Děti se s velkým nadšením 
pustily do výtvarných dílen, kde si mohly 

vyrobit s Klubem maminek Dvoreček 
broučka či berušku, ve spolupráci s rodiči 
namalovat svůj papírový totem nebo 
dle vlastní fantazie doplnit květinu na 
rozkvetlou louku. Moc děkujeme zejména 
Míše Kapuciánové a Kátě Borysové 
Mecnerové a dalším maminkám i dívkám 
za krásné malování na obličej. 

Po skončení oficiálního programu 
ještě zájemci zůstali na dvoře a zpívalo se  
s kytarami, houslemi, flétnou, bubínkem… 
– ještě dlouho dlouho do noci. 

Velice děkujeme všem pomocníkům   
– dobrovolníkům, spořádaným 
návštěvníkům, báječným účinkujícím, 
neúnavnému moderátorovi a stage 
managerovi Vojtovi Šůstkovi, Obci 
Černilov za finanční, materiální i morální 
podporu a těšíme se, že 2.6. 2018 otevřeme 
další úspěšný 8.ročník!

 Jana Žárská

INZERCE

Střelecké závody

Poslední květnovou sobotu 27. 5. 
2017 pořádal Myslivecký spolek ve 
Skalici tradiční střelecké závody v ame-
rickém trapu. Střílelo se 2 x 15 terčů. 
V případě stejného nástřelu rozhodoval 
o umístění na 1. - 3. místě rozstřel. 
Závodu se zúčastnilo 30 střelců. Nejlépe 
zastřílel Jiří Mádr, který v rozstřelu 
porazil Vlastimila Bittnera, ten obsadil 
druhé místo. Na třetím místě skončil 
opět po rozstřelu Jaroslav Plesl. Všem 
umístěným gratulujeme a těšíme se na 
další střeleckou akci, kterou je Ledový 
pohár 27. 1. 2018.

Mgr. Jiří Havlas

Čarodějnice v Újezdě
Jako každoročně, je pálení čarodějnic 

v Újezdě velkou událostí a zábavou pro 
malé i velké.  Ani letos tomu nebylo jinak. 
Sraz byl o půl osmé večer před obecním 
domem. Dětičky měly nachystaná 
košťata, nazdobené čarodějnice a většina 
i čarodějnické klobouky a kostýmy. Před 
osmou hodinou se odebral společný 
průvod směrem k ohni.

Nejdřív tatínkové vylezli na 
připravenou hromadu a na vrch umístili 
čarodějnice. Potom slavnostně zapálili 
oheň. Děti se honily s košťaty kolem ohně 
a maminky konzumovaly pohonné hmoty, 
které si přinesly v batůžcích. Když byly už 
krásně připravené a posilněné, nasedly na 
koště a připravily se k letu. Samozřejmě, 
že při tom byla spousta legrace a byly 
terčem vtipných poznámek. Když oheň 
dohořel, všichni se odebrali do klubovny 

v obecním domě, kde veselí pokračovalo 
do pozdních hodin. Letošní účast oproti 
minulým letům byla opět rekordní, přišlo 
kolem stovky lidí. Bylo to hlavně díky 

počasí,které letos krásně vyšlo. Takže 
se budeme těšit na příští rok, na pálení 
tradičních Újezdských čarodějnic.

M. Landová
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Pivní Slavnosti ve Skalici 2017
Rok nám zase utekl jako voda a byl 

tu opět květen. Nejen lásky čas, ale i čas 
pivních slavností ve Skalici, které pro 
Vás pokaždé s pečlivostí sobě vlastní 
pokaždé připravují hasiči z SDH Skalice. 
Samozřejmě za nemalé podpory Obecního 
úřadu Skalice. Jak už je u nás dobrým 
zvykem, může se návštěvník našeho 
festivalu dobré nálady těšit na vybrané 
pivní lahůdky, spousty nejen grilovaných 
dobrot i bohatý kulturní program. Takový 
pel-mel pro všechny generace. Pivní 
slavnosti se konaly 27. 5. 2017.

Na jediné skutečné slavnosti piva  
v regionu se rozhodly prezentovat svá piva 
tradiční hospody z okolí a to: Hospoda U 
Karásků – Skalice s pivem Kozel 11° a  
Radegast 10°; Hostinec Bumbálka – Rusek 
s pivem Svijany 11° a Skalák 11°. Oba 
soutěžní stánky soupeřily o titul „Nej pivo 
regionu“, ale předvedly i svoji zručnost při 
servírování. Letos bylo připravena spousta 
novinek. Od pravých Pivních novin až po 
novou soutěž hospodských. Obecní úřad 
Skalice zamluvil stan z mikroregionu, 
zakoupil ceny a obecní zaměstnanci 
posekali a uklidili hřiště, za což jim moc 
děkujeme! Další poděkování patří také 
hasičům z Výravy a starostovi obce Skalice 
M. Karpíškovi. Hasiči SDH Skalice 
vymysleli systém, připravili soutěže, 
zajistili hudbu, organizaci a úklid před i po 
akci. 

Slavnosti začaly v deset hodin ráno 
posledními přípravami. Letos nás mile 
překvapilo nečekaně krásné počasí, které 
slibovalo vydatnou spotřebu piva. Brány se 
otevřeli úderem třinácté hodiny, kdy akci 
odstartoval svoji harmonikou pan profesor 
V. Berný z HK. Ani letos nechyběly 
soutěže pro každého z Vás. Jako: pití 
piva na čas nebo hod sudem do dálky. Na 

slavnostním vyhlášení vítězů byly předány 
ceny: Hospodě U Karásků – Skalice za 
Kozla 11° a Hostinci Bumbálka – Rusek 
za Svijany 11°, jenž obdržely nejvíce 
hlasů od návštěvníků. Po právu se pyšní 
titulem „Nej pivo regionu“. Soutěž pití 
piva na čas vyhrál pan Havlas z Bukoviny 
s časem 6,39s, před panem Husou s časem 
6,50s. Nejrychlejší ženou v kategorii 0,3l 
byla opět po dvou letech: V. Matěnová ze 
Skalice s časem 5,11s, před trojnásobnou 
šampionkou V. Vosykovou s časem 5,20s. 
Největším silákem se stal J. Vondráček 
ze Skalice, jenž vrhnul 43kg vážící sud 
do dálky 3,5m, následován R. Smrčkem, 
který hodil 3,3m. Nejsilnější ženou  
v kategorii 15kg se stala K. Hofmanová 
z Černilova s hodem 3,7m, před  
V. Matěnovou s hodem 3,22m. Novou 
soutěž pro hospodské, kterou byla štafeta 
dvojic přes překážky s plným tácem, 
vyhráli Jana a Petr Karáskovi v čase 48s. 

Po korunovaci přišel na řadu kulturní 
program. Nejprve se nás pokoušel 
rozhýbat DJ KARLOS z Ruseka. Vzápětí 
se přidaly rockové formace: VYPUŠTĚNÉ 

KOUPALIŠTĚ z Pardubicka a hard rockoví 
matadoři FÉNIX z Jičínska. Vystoupení 
podpořilo nemálo rockových nadšenců. 
Akce dopadla na jedničku s hvězdičkou! 
Všichni se dobře bavili a o to nám šlo 
především. Vypilo se 15 sudů piva, 12l 
lihovin a zkonzumovalo 50kg vepřového 
masa, 40ks hamburgerů a nespočet dalších 
lahůdek. Jako hasiči jsme byli mile 
překvapeni hojnou účastí. Uvidíme, zda 
nás lidé v obvyklém termínu za rok poctí 
svou návštěvou již na VIII. ročníku. Jestli 
nám vůbec zbyly nějaké síly, pokusíme 
se květnovou akci zopakovat. Závěrem 
bychom chtěli poděkovat partnerům akce, 
firmám: Merida Hradec Králové, s.r.o. a 
Aleš Houser – stylový hostinec Merklův 
statek – Skalička za ceny. A firmě 
Autodoprava R. Drtílek HK za zapůjčení 
vozidla. Zároveň děkujeme všem hasičům 
ze Skalice za kus odvedené práce a lidem 
bydlícím v okolí za shovívavost. Na 
našich stránkách www.skalickepeklo.
cz naleznete bohatou fotogalerii od roku 
1996. 

Jarys + Verča (hasiči ze Skalice)
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Hasiči v MŠ Číbuz

Dne 19. května hasiči z okrsku č. 17 
navštívili Mateřskou školu v Číbuzi. 
Dobrovolní hasiči z obcí Skalička, 
Hubíles a Smržov přijeli do Číbuze, 
kde paní učitelky provedly bezvadnou 
evakuaci dětí. Potom ti malí z požárních 
proudniček shazovali proudem vody PET 
láhve, které posloužily místo terčů. Hned 
na to si mohli vylézt na cisternu a zastříkat 
z vodního děla. Děti také soutěžily ve 
spojování a rozpojování hasičských hadic. 
Odměnou jim bylo svezení v cisterně a  
v novém hasičském autě SDH Hubíles.  
Z toho měly velkou radost.

Už začátkem roku předškoláci 
namalovali obrázky s hasičskou 
tématikou. V okrsku jsme je ohodnotili a 
předali na okresní sdružení. Tam se sice ve 
své kategorii nikdo neumístil, ale my jsme 
dětem předali diplomy s malými dárečky.

Na rozloučenou nám prckové 
zamávali.  Když jsme odjížděli, tak jsme 
si řekli, že se nám zase další akce povedla.

Zdeňka Klimešová

Maškarní a čarodějnice  
ve Skaličce

Dvě akce naplánovali na duben 
dobrovolní hasiči ze Skaličky.

29. dubna jsme uskutečnili v hasičské 
zbrojnici maškarní karneval pro děti. 
Tady je potřeba vyseknout poklonu 
rodičům, kteří si dali záležet na tvorbě 
velice nápaditých kostýmů. Za hudebního 
doprovodu jedenáctiletého Jiřího 
Januše  z Vlkova ti malí soutěžili. A to  
v obcházení židlí, házení kroužků 
na kolíky, namotávání papírových 
rybiček na tužku, vrhání kroužků na 
opičky, ve slalomu  mezi kuželkami 
se lžícemi, na kterých byly míčky na 
stolní tenis a také něco nového, jako 
chození okolo papírových obrázků. 
Děti si také zatancovaly  a o přestávce 
pochutnávaly na párcích v rohlíku. 
Poděkování za spolupráci patří manželům 
Agátě a Romanovi Havlíkovým, paní 
Ivě Vašíčkové za sponzorský dar, obci 
Skalice.

Druhý den 30. dubna se většina 
občanů ze Skaličky, ale i z okolních 
obcí sešla na kopci nad Skaličkou. Za 
větrného počasí jsme pálili čarodějnice. 
Samozřejmě nechybělo opékání buřtíků 
a jiné občerstvení. A ani děti nezklamaly. 
Opětovně vzaly útokem haldu hlíny, 
která se na kopci nachází. Jelikož byla 
opravdu velká zima, většina lidí se 
přiblížila co nejblíže k ohni. Po skončení 
této akce jsme ještě několik dní hlídali 
ohniště. Zdeňka Klimešová

Sportovní život v Libranticích

V sobotu 20. května se uskutečnil 
13. ročník nohejbalového turnaje trojic. 
V loňském roce se nekonal pro nepřízeň 
počasí a malý počet přihlášených, a tak 
jsme letos přivítali 12 družstev. Vítězem 
a majitelem putovního poháru se stala 
PIKYHO SQADRA. 

Krásnou sluneční sobotu jsme 
prožili 3. června na hřišti při 23. ročníku 
volejbalového turnaje smíšených družstev. 
Sedm družstev se utkalo na dvou hřištích. 
Tři družstva skončila stejným počtem 
bodů, a tak o vítězi rozhodl počet míčů. 
Nejlepším týmem byla RODINKA. 

Fotografie ze všech akcí najdete na 
www.librantice.cz. Milada Bortlíková

Ve čtvrtek 30. dubna se jako 
každoročně, tak i letos, konalo pálení 
čarodějnic. Vše začalo v 19.30 hod. 
zapálením ohně.  V letošním roce se 
do organizování zapojila naše mládež. 
Pro nejmenší děti si připravili luštění 
tajenky. Na cestu se vydali čarodějnice 
a čarodějové po setmění. Odpovědi děti 

odevzdávaly v cíli, který byl v Hospodě 
u Hrubých. Odměnou jim byl opečený 
buřtík. Za přípravu a organizaci celé akce 
děkujeme našim teenagerům a zejména 
pak děvčatům Komínkovým, které se 
postaraly o báječné občerstvení.

Jana Medková,
foto: Pavel Vejman

Pálení čarodějnic ve Výravě
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V sobotu 17. 6. 2017 jsme se již 
po páté setkali ve sportovním areálu 
v Černilově, kde pořádal FK Černilov 
další ročník vzpomínkového fotbalového 
turnaje pro mladší žáky. Na hlavním 
hřišti se sešlo deset týmů. Těchto deset 
týmů zápasilo po celý den o putovní 
pohár a spoustu dalších cen. Hrálo se 
nejspravedlivějším způsobem, a to každý 
s každým, to znamená, že každý tým za 
celý den odehrál 9 utkání po 15 minutách 
tj. 135 minut. Turnaj byl letos oživen 
dvěma novinkami:

1) Nezapomenutelným zážitkem nejen 
pro hráče, ale pro všechny přítomné byla 
20 minutová show Honzy Webera, který je 
sedminásobným mistrem světa a Evropy 
ve Footbagu a Freestyle Fotbalu. Je také 
držitelem mnoha českých i světových 
rekordů.. Honza společně s Milanem 
Bendou pak jednotlivé zájemce učili 
trikům a hráli různé míčové hry.

2) Turnaj rodičů v Lidském stolním 
fotbale, kde týmy rodičů, které se do 
turnaje přihlásily, hrály po celé dopoledne 
v 5 minutových zápasech, každý  
s každým. Jedním z týmů byli hráči 
Hýňovi generace narozených v roce 2000. 
A jak to dopadlo:

Pořadí týmů

1. Nový Hradec Králové
2. Červený Kostelec
3. RMSK Cidlina
4. Jaroměř 
5. Černilov
6. Tým 2000

Dle reakcí rodičů si myslíme, že si 
to velmi užili a budeme zvažovat, jestli  
z tohoto klání neudělat tradici.

V polovině turnaje, v čase oběda, 
přišly na řadu dovednostní soutěže hráčů 

jednotlivých týmů a zároveň jejich vzorů 
- trenérů. Každý tým nominoval své 
zástupce, kteří soutěžili o titul nejlepšího 
dribléra a o titul nejlepší vedení míče. 
Všichni soutěžící  předvedli vynikající 
výkony. Po dovednostních  soutěžích 
vystoupily dívky z černilovské taneční 
skupiny CREATO, které předvedly 
velmi pestrý, choreograficky zajímavý 
program a 3 dny po vystoupení na turnaji 
odcestovaly reprezentovat Černilov na 
ME v Itálii se čtyřmi formacemi.

Nejlepší hráči každého týmu:

FC Nový HK - Lukáš Kolín
FK Černilov - Petr Chudý
FK Jaroměř - Ondřej Macháň
RMSK Cidlina - Tomáš Ludvík
TJ Lanškroun - Armin Balcar
TJ Baník Vamberk - Roman Michalík
TJ Červený Kostelec - Martin Hanuš
TJ Sokol Malšova Lhota - Radim Lorenc
TJ Sokol Třebeš - Jan Jursík
TJ Sokol Třebeš dívky - Anna Kovářová

Nejlepším střelcem turnaje se stal Petr 
Chudý z týmu FK Černilov se 6 brankami. 
Jelikož se našeho turnaje tradičně účastní 
také dívky, které mají velmi obtížnou 
pozici mezi chlapci, rozhodli jsme se 
opět letos vyhlásit také cenu pro nejlepší 

střelkyni turnaje, kterou se stala po 
rozstřelu Eva Suchanová z týmu TJ 
Sokol Třebeš dívky. Cenu pro nejlepšího 
brankaře získala Lucie Landová.

Soutěž v driblingu hráčů:

1. Martin Hanuš, TJ Č. Kost. 209 panenek
2. Armin Balcar, TJ Lanškroun 128 p
3. Lukáš Veselovský, FK Černilov  87 p

Soutěž v driblingu trenérů:

1. Aleš Petr, RMSK Cidlina 380 p
2. Martin Škoda, FK Jaroměř 340 p
3. Tomáš Schwarzer, FK Černilov 123 p

Nejlepší vedení míče - hráči:

1. Tomáš Macháček, TJ Lanškroun  18:91 s
2. Tomáš Krejza, FK Černilov 19:84 s
3. Erik Řehůřek, TJ Sokol Třebeš 19:94 s

Nejlepší vedení míče - trenéři:

1. Jiří Vrabec, FC Nový HK 21:78 s
2. Martin Scháněl, TJ Sokol Malšova 
Lhota  22:03 s
3. Tomáš Podhájský, RMSK Cidlina 
 22:97 s

O celkové prvenství se nejvíce praly 
dva týmy, TJ Sokol Třebeš a RMSK 
Cidlina. Nakonec byl šťastnějším týmem 
TJ Sokol Třebeš s 22 body. Tým RMSK 
získal o dva body méně. Domácí borci 
předvedli také velice kvalitní výkon a 
nakonec se celkově umístili na místě 
třetím.

Konečná tabulka turnaje. 

1.   TJ Sokol Třebeš
2.   RMSK Cidlina
3.   FK Černilov
4.   FK Jaroměř 
5.   TJ Sokol Malšova Lhota
6.   TJ Lanškroun
7.   FC Nový Hradec Králové
8.   TJ Sokol Třebeš dívky
9.   TJ Červený Kostelec
10. TJ Baník Vamberk

Všem hráčům a hráčkám ještě jednou  
gratulujeme k dosaženému umístění. 

Celá tato akce by se nemohla uskutečnit 
bez pomoci mnoha dobrovolníků a hlavně 
sponzorů: Advokátní kancelář KALCSO/
VESECKÁ/KROPÁČOVÁ KALCSOVÁ, 
Aleš Fibír, Aleš Pražák, Allianz pojišťovna 
a. s., AXIS a. s., BETONOV,  B+L střechy 
- Petr Ličman a Zdeněk Brož, CANTO, 
Cukrárna a kavárna Černilov, Daniel 
Zumr – truhlářství, David Horák, Doktor 
Důlek s. r. o., Dražby EU s. r. o., EKB–

4. ROČNÍK MEMORIÁLU HÝNI HORÁKA
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úklidové služby, EKO-EKVITERM spol. 
s r. o., Eva a Láďa Skákalovi, Auta Ježek, 
František Kerhart, GÓL, HNG Czech 
s. r. o., Holubec Martin, Jan Pokorný,  
Jan Skákal – truhlářství, Jaromír Pavel, 
Jaroslav Jakub – překladatelské služby, Jiří 
Špaček – malíř, Jurčíkovy z Výravy, Klub 
dobré pohody Černilov, Královehradecký 
krajský fotbalový svaz, LAVIS CZ - Jiří 
Štěnička, Luboš Veselovský, Malečkovi, 
Milan Holeček, Miroslav Krsek, MUDr. 
Tomáš Hrdina – Diabetologická ordinace 
Opočno, OASA MEDICAL Czech s. r. o., 
Obecní úřad Černilov, Okresní fotbalový 
svaz, Pavel Ulrich – obkladačské práce, 
Pojišťovna Kooperativa,  Radek Lorenc, 
REGINA a. s., ROCK MACHINE a MAX 
1, Roman Hrnčíř, SEVEN HK, s. r. o., SP 
COM – Petr Šrámek, Srubové domy Haniš, 
Stafirm – Petr Štefan, STAKO s. r. o., 
STUDIO ARTEFAKT, s. r. o.,SV METAL, 
spol. s r. o., TOBOS, TOI TOI, VELO CZ 
Rudolf Bernart,  VH AGROPRODUKT, 
Viktor Kadaník, Vítězslav Hálek, Vojenská 
zdravotní pojišťovna ČR, VYSA s. r. o, 
ZEPPELIN-CATERPILLAR

Všem výše uvedeným partnerům 
děkujeme a doufáme, že turnaj budou 

podporovat i v následujících letech. 
Velké poděkování také patří všem 
rodičům a kamarádům, kteří nám s 
přípravou a organizací turnaje velmi 
pomohli. Jmenovitě bych rád poděkoval 
Joskovi Šolcovi, který svým skvělým 
moderováním opět pomohl k výborné 
atmosféře turnaje a je od začátku nedílnou 
součástí a osobností našeho turnaje. 
Nemohu také opomenout velmi kvalitní 
výkony všech rozhodčích, kteří odpískali 
celý turnaj bez nároků na honorář: Vladan 

Haleš, Aleš Šob, Zbyněk Novotný, Lukáš 
Tryzna, Lukáš Slavíček, Petr Halbrštát, 
Roman Krejska

Bohatou fotodokumentaci si můžete 
prohlédnout  na našich webových 
stránkách www.fkcernilov.cz, přes klik na 
logo turnaje.  

Závěrem si troufnu tvrdit, že i letošní 
ročník se ze sportovního i společenského 
hlediska vydařil.  Pevně věřím, že se nám 
příští rok podaří při 5. ročníku udržet 
nastavenou laťku. Vladislav Urban

V soboru 10. 6. 2017 se od 13. hodin 
v areálu volnočasových aktivit konal další 
ročník Výravského TERRA CUPu. 

Soutěžilo se opět ve dvou kategoriích. 
Jako první se na trať vydali soutěžící 
první kategorie, tedy příznivci značek 
Terra a Vari. Druhou pak byla kategorie 
Domamont, tedy stroje vlastní „domácí“ 
výroby. Pro závodníky byl připraven 
klikatý okruh, jehož součástí byl slalom 
nebo rozbahněný příkop, či jiné nástrahy.  
Mezi závodníky byli kromě místních 
nadšenců i příznivci ze sousedních obcí, 
přijeli i závodníci z Kochánek a početná 
skupina závodníků z Jeníkovic. Ti se letos 
postarali i o drobné zpestření závodu. 
Servisní tým závodníka Fandy Moravce 
předvedl výměnu pneu v průběhu jeho 
soutěžní jízdy. V  kategorii Terra a Vari 
zdolal trať v nejkratším čase Jaroslav 
Hejcman. Vítězem kategorie Domamont 
se pak stal p. Vaňousek z Kochánek. 
V závěru soutěže probíhalo losování  
o hodnotné ceny.

Vyšlo krásné počasí a hlavně 
nechyběla dobrá nálada.  Na akci samotné 
se ale nesly informace, že tento ročník je 
již poslední. Snad to byly jen řeči typu 
JPP (= jedna paní povídala), protože by 
byla škoda takovou akci neopakovat. Tak 
uvidíme …

Poděkování patří pořadatelskému 
týmu v čele s ředitelem závodu Jardou 
Hejcmanem, týmu hospody U Hrubých, 
který se staral o občerstvení všech 
zúčastněných a zejména pak všech 
sponzorům, kteří tuto akci podpořili.

Mimo samotné závodění bylo 
možné zhlédnout ukázky zemědělské 
techniky společností ROLANA, spol.  
s r. o., Lejšovka, HNG – Czech s. r. o., stř. 
Librantice. Zastoupen byl i prodejce této 
techniky, společnost STROM PRAHA 
a. s.. Dále bylo možné prohlédnout si 
i skvosty automobilové techniky. Své 
miláčky nám předvedli nadšenci vozidel 
Škoda 110R Coupe. A bylo opravdu na 
co se dívat. Jedním z takových nadšenců 
je i náš pan starosta Michal Konečný. 
To, že „jeho miláček“ je opravdu 
luxusní, svědčí i fakt, že v roce 2014 
bylo jeho vozidlo prezentováno pod 
názvem „Bohemian Rhapsody“ v ruském 
motoristickém časopise Za volantem, a to 
včetně několikastránkového rozhovoru 
s majitelem vozidla. Ale kromě pana 
starosty máme ve Výravě samozřejmě i 
další nadšence těchto vozidel. Jsou jimi 
Josef Treksa a Vladimír Hynek. Své 
veterány přivezli ukázat ale i majitelé  
z nejbližšího okolí. 

Jana Medková, foto: Pavel Vejman

Výravský Terra Cup
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Krásných pětaosmdesát let oslavil letos 
Sbor dobrovolných hasičů v Hubílese. Při 
té příležitosti se uskutečnil 17. června také 
již třetí sraz rodáků. 

Už dopolední okrsková soutěž sborů 
dobrovolných hasičů přilákala i přes 
nepříznivé počasí řadu fanoušků, kteří 
přijeli podpořit zástupce svých obcí. 
Vítězství si odtud nakonec odváželo 
družstvo skalických hasičů B. Naprázdno 
nevyšli ani místní, pohár vybojovalo i 
hubíleské družstvo žen a jednoho muže.

Po obědě se již začaly vesnicí trousit 
skupinky místních i návštěvníků, které se 
pak postupně přidávaly k slavnostnímu 
průvodu. V čele za hudebního doprovodu 
pochodovaly mažoretky, Zdeněk Sedláček 
nejstarší vezl za koňským spřežením místní 
chloubu – historickou stříkačku, o kterou 
hasiči z Hubílesa pečují už od samotného 
založení sboru v roce 1932. A k dobové 
stříkačce oblékli i slušivé dobové uniformy 
a přilby. A že nejen perfektně vypadá, ale 
i funguje, předvedli početnému obecenstvu 
u hubíleské nádržky.

Pak se průvod přesunul ke křížku, kde 
následoval slavnostní proslov a hasiči 
ukázali další svoji chloubu, i když mnohem 
mladší. Na sklonku loňského roku totiž 
přibylo do vybavení sboru zbrusu nové 
vozidlo, kterému nyní požehnal pan farář. 

Po slavnostním vyhlášení dopolední 

soutěže a vystoupení mažoretek na hřišti 
už bylo připraveno pro rodáky a ostatní 
příchozí, kterým „srdce bije pro Hubíles“, 
posezení při dobrém pití, jídle a hudbě. A 
kdo chtěl, mohl nahlédnout prostřednictvím 
výstavy a řady fotografií nejen do 
historie Hubílesa, ale také do minulosti a 

současnosti Sboru dobrovolných hasičů 
v Hubílese. Návštěvníci odtud odjížděli 
spokojeni, vždyť někteří z nich se tu 
shledali se starými známými i po více než 
dvaceti letech. A jak se svěřili, už se těší na 
další podobnou akci.  

Jana Kotalová

Hasiči z Hubílesa slavili pětaosmdesátku

Celkové náklady na opravu střechy 
katolického kostela včetně nátěru hlavní 
věže, výměny hromosvodů, technické 
dokumentace a stavebního dozoru, činily 
částku 1,155 mil. Kč. 

Na tento účel obdržela farnost dary, 
dotace a příspěvky v celkové výši 1,353 
mil. Kč.

Obec Černilov darovala 600 tis. Kč, 
dotace z Ministerstva zemědělství činila 
541 tis. Kč, Biskupství královéhradecké 
přispělo částkou 50 tis. Kč a 20 tis. Kč 
darovala obec Librantice. Jmenovitě 
uvádíme seznam dalších dárců: firma 
ANIPO CZ, Mikyska Petr, Dušek Josef, 
Dušková Radka, Dušková Vladimíra, 

Oprava střechy kostela sv. Štěpána v Černilově

INZERCE

Stolínová Eva, Javůrek Stanislav, Šůstkovi, 
Kudrnáč Jaroslav, Kudrnáč Jan, Malá 
Ludmila, Mikysková Ludmila, Helena 
Jaklová, Černý Vladislav, Kumprechtová 
Jana, Toman František, Mervartová 
Jaroslava, Bortlíková Dobromila, Koutník 
K-Projekt, Samková Věra.

Zbylé prostředky budou použity na 
nátěr věžičky nad sakristií a kompletní 
opravu či zhotovení všech dveří kostela. 
Tyto opravy jsou již zadány a měly by 
proběhnou do konce tohoto roku.   

Všem  dárcům chceme touto cestou ze 
srdce poděkovat. Farnost Černilov
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Dvoreček Černilov

S přicházejícím jarem a 
prvními teplými slunečními 
paprsky se s dětmi snažíme 
co nejvíce společného času 
trávit venku. Letošní jarní 

období nám dovolilo připravit pro děti 
několik povedených venkovních akcí. 

Velkou premiérou pro všechny bylo 
„Pálení čarodějnic“, které se uskutečnilo 
dne 30.4. Všechny umouněné čarodějnice, 
čarodějové a strašidla přilétla na svých 
košťatech ke Spolkovému domu (KSD) a 
odtud průvodem pokračovali k místnímu 
fotbalovému hřišti. Maminky s dětmi ve 
Dvorečku vyrobily hadrovou čarodějnici 
na kříži, která byla hrdě nesena statečným 
tatínkem včele a jejíž osud byl na konci 
akce zpečetěn.

Za hřištěm jsme založili několik 
ohnišť, kde si rodiče s dětmi opékali 
buřtíky, na stolech byly k mání různé 
druhy občerstvení a nápojů, pro nejmenší 
jsme připravili soutěže s odměnami. Na 
konci všichni přihlíželi, jak vzplane vatra a 
čarodějnice zmizí v ohni.

V měsíci květnu jsme trávili hodně času 
na zahradě, kde jsme uspořádali souboj na 
odrážedlech, nebo jen pozorovali, jak si 

děti samy hrají.
Tradičně jsme zavítali také k myslivcům 

a na ovečky. Děti s radostí přinesly pro 
zvířátka různé dobroty.

Poslední květnovou sobotu jsme 
vyrazili za koníky do Borovice. Naše 
putování jsme zahájili před KSD a vyrazili 
cestou necestou, na kole, pěšky či v kočárku. 
Počasí nám přálo, a tak statečné a opálené 
maminky s dětmi dorazily na Borovický 
dvůr těsně před obědem. Naše ratolesti se 
za odměnu mohly povozit na koníkovi. 
Když si děti dostatečně užily koňského 
hřbetu, zmizely na pískovišti. Maminky 
zatím připravily ohniště a občerstvení 
a všichni se už těšili, jak zasednou  
k venkovnímu stolu. Po odpolední kávičce 
pro děti a jejich maminky přijeli tatínkové.

Poslední úterní květnový Dvoreček 
jsme se věnovali přípravám na Černilovský 
dvůr. Vymysleli jsme pro děti náměty do 
dílniček a na Černilovském dvoře jsme se 
ujali oblíbeného malování na obličej.

V červnu nás navštívil canisterapeutický 
pejsek, kterého si mohly děti pohladit a dát 
mu pamlsky z ruky.

V těchto dnech se chystáme na již 
tradiční každoroční výlet do Častolovic. 

Sejdeme se na třebechovickém nádraží a 
odtud vlakem vyrazíme k častolovickému 
zámku. Děti mají z vláčku velký zážitek 
a těší se na zvířátka v minizoo, zmrzlinu, 
krmení kačenek v rybníku a skotačení  
v parku. Unavené děti s maminkami potom 
zasednou v místní restauraci, kde pro ně 
bude nachystané menu.

Hezké na těchto akcích je, že se jich 
účastní i starší sourozenci, kteří se do 
Dvorečku i po letech stále rádi vrací.

Dne 20.6. pojedeme na Sokolskou 
chatu v Orlických horách, kde bude pro 
děti připraven několikadenní program.

Poslední červnové úterý se také, již 
tradičně, převlékáme do masek a jdeme 
poděkovat obecnímu úřadu za to, že náš 
klub podporuje a umožňuje mu jeho 
existenci.

Zdálo by se, že s přicházejícími 
prázdninami všechno uhasne a všichni se 
někam rozprchnou.

Avšak není tomu tak.
Chystáme se scházet i o prázdninách, 

společně výletovat, tvořit a hrát si. Přejeme 
všem dětem krásné prázdniny a kdyby se 
náhodou nudily, vezměte je k nám.

Jana Slavíková
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7. června 2017 jsme my, volejbalistky 
VK Černilova, zakončily soutěž ročníku 
2016/2017. Jarní část soutěže jsme hrály 
od 10. května, zpravidla každé pondělí a 
středu v týdnu. Přesto, že je v naší skupině 
9 volejbalových spolků, odehrály jsme 
na jaře celkem 7 mistrovských utkání. TJ 
Sokol Jiskra Nový Bydžov „A“ v jarní 
části odstoupily od soutěže.  Pro náš tým 
začátek jarní části soutěže nebyl příliš 
úspěšný. V prvním utkání s TJ Sokol 
Pouchov jsme získaly pouze jeden set a 
zápas jsme prohrály. Následně jsme hostily 
volejbalistky z TJ Jiskra Nový Bydžov 
a v tomto utkání jsme podaly velice 
dobrý, vyrovnaný výkon a s přehledem 
zvítězily 3:0. V Nechanicích jsme na 
naše protihráčky nestačily a odvezly jsme 

si prohru bez jediného získaného setu.  
S respektem jsme se připravovaly a 
těšily na domácí zápas s nejúspěšnějšími 
hráčkami soutěže z Chlumce nad 
Cidlinou. Podzimní část soutěže jsme 
na jejich hřišti zvládly lépe my a na jaře 
se karta obrátila. Po pětisetovém boji 
volejbalistky z Chlumce odjížděly s 
vítěznou náladou. V závěrečných třech 
utkáních jsme již nenechaly nic náhodě a 
všechna mistrovská utkání jsme vyhrály.  
Celkově jsme se umístily po ukončení 
soutěže na 2. místě. 

Velký dík patří všem hráčkám, které 
reprezentují Černilov. Velký dík i jejich 
rodinám, které je podporují a aktivně fandí 
při soutěžích. Velký dík i značné podpoře 
Obecního úřadu Černilov. 

Letní příprava na další soutěž bude 
probíhat pravidelně každou neděli na 
černilovských kurtech v průběhu celého 
léta. Jsme moc rády, že máme velký počet 
spoluhráčů pro vlastní přípravu a kvalitní 
trénink.

Výsledná tabulka soutěže:

1. TJ Sokol Chlumec n. Cidlinou 28 bodů
2. VK Černilov  27 bodů
3. TJ Sokol Nechanice 27 bodů
4. TJ Sokol Třebeš 24 bodů
5. TJ Sokol Pouchov 23 bodů
6. VK Hradec Králové 22 bodů
7. TJ Sokol Plotiště n. L. „B“ 22 bodů
8. TJ Jiskra Nový Bydžov „B“ 20 bodů
9. TJ Jiskra Nový Bydžov „A“ 14 bodů

Jaroslava Havlasová

Volejbalový klub Černilov – ženy

Librantičtí šipkaři ve složení Jan 
Cejzlar „C“, Petr Kašpar, Tomáš Havel, 
František Krejčík, Jiří Dvořák, Zdena 
Kloučková a Jan Škríb ovládli krajský 
ligový pohár 2016/2017, čímž se 
probojovali na republikové finále, které se 
konalo 23.4.2017 v Králíkách u Nového 
Bydžova.

Po rozlosování prvního kola za 
účasti 70 družstev z královehradecka 
zajížděl team Odpadlíci Neznášov 
k  1. kolu na domácí půdu Librantic do 
Slatiny. Po výsledku 21:14 postoupili 
Librantice do druhého kola. Tam jim los 
přidělil  „A“ team Rebelů Dolní Přím 
a na jejich půdě zvítězili Librantice 
stejným výsledkem jako v loňském 
poháru 14:21. Ve čtvrtfinále se zajíždělo 
k překvapení  letošního ročníku a to  
k teamu d´Arts Obědovice, kteří pro 
domácí i hosté připravili občerstvení  
v podobě obložených talířů a pečeného 
kolena, za což jim děkujeme, ale zpět 
k zápasu. Po výborném nástupu do 
utkání se Librantice ujali vedení 1:10. 
V dalším průběhu se nic dramatického 
nestalo a zápas dospěl k výsledku 7:21. 
Semifinálový zápas hraný na Novém 
Hradci Králové s teamem Biřička HK se 
začátku povedlo hostům odskočit a po 
vyrovnané prostřední části se v závěru 
utkání Libranticím zadařilo a po výsledku 
13:21 se mohli hráči těšit na druhé finále 
ligového poháru v řadě. V loňském 
finále podlehli doma Librantice po 
vyrovnané bitvě hráčům Pavouci Hradec 
Králové nejtěsnějším rozdílem 20:21. Do 
letošního finále se probojovali 4 teamy, 
protože Královehradecký kraj oblast jih 

měl nově zaručena 2 postupová místa 
na republikové finále. V prvním finále 
porazilo béčko Rebelů Dolní Přím - Löwen 
Hradec Králové 21:17. Ve druhém finále 
se Librantice vydali do Hradce Králové 
na Slezské předměstí, kde nastoupilo proti 
teamu Rebelové z Prorocka v sestavě 
Tomáš Havel, Jiří Dvořák, Petr Kašpar a 
Franta Krejčík, ke střídání byl připraven 
Jan Škríb. Celé utkání se i za velké 
podpory domácích fanoušků hrálo dlouho 
vyrovnaně, kdy ani jeden z teamů nezískal 
výraznější náskok, to se pak ale povedlo 
Libranticím, kteří odskočili ve skóre na 
12:20. Soupěř sice mocně dotahoval až na 
16:20, ale větší drama už hosté nedopustili 
a posledním bodem v utkání neoblíbeným 
číslem double 1 zajistil Jirka Dvořák 
Libranticím vítězství 16:21 a tím i postup 
na republikové finále.

V Králíkách hráči z Librantic narazili 

v prvním kole na team Krásná těla 
Klenčí pod Čerchovem (Plzeňský kraj) 
a po vítězství 21:15 se probojovali do 
osmifinále, kde na ně čekal další a zároveň 
i poslední soupeř FraJa Neratovice, 
kterému Librantice podlehli 21:12. Ale 
i tak družstvo z Librantic za účasti 32 
družstev z celé republiky obsadil pěkné 
9. místo. Vítězem se nakonec stali hráči 
z oblasti sever Královehradeckého kraje 
Fekobe Pilníkov, který si zajistil titul 
výhrou 21:12 nad Baracudy Olomouc.

V ligové soutěži družstev - sezóna 
2016/2017 II. Liga skončili DC Sniper 
Librantice v klidném středu tabulky na 
7. místě. Nejlepším librantickým hráčem 
sezóny se stal Petr Kašpar s úspěšností 
62,5%, který ze 112 zápasů dokázal vyhrát 
70x a v celkové tabulce obsadil 10. místo 
ze 112ti hráčů působících ve II. Lize.

Tomáš Havel

DC Sniper Librantice vítězem krajského poháru v šipkách
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Děvčata z taneční skupiny CREATO se v 
průběhu května zúčastnila MISTROVSTVÍ 
ČESKÉ REPUBLIKY, kam se probojovala 
z nominačních závodů. Mistrovství ČR 
bylo pro holky velmi úspěšné a ve velké 
konkurenci se podařilo vybojovat několik 
medailových pozic a zároveň postupů na 
Mistrovství Evropy, které se bude konat 22. 
– 25. června v italské Giullianově.

2. místo – solo kadet – Kristýnka 
Šimůnková (postup)

2. místo – trio kadet – „Drsný holky“  - 
Kristýnka Šimůnková, Johanka Michálková 
a Marťa Hofmanová (postup)

2. místo – velký dětský tým –„ Karlík a 
továrna na čokoládu“ 

2. místo – trio děti – „Tři Bratři“ – Barča 
Orctová, Viki Tichá a Hanička Šmídová

3. místo – minitým kadet – „Hra“ – 
Emča Čechurová, Anička Pavlová, Marťa 
Hofmanová, Barča Kašparová, Kristýnka 
Šimůnková a Johanka Michálková (postup)

5. místo – solo děti – Hanička Šmídová
5. místo – velký kadet tým – „Džungle“ 

(postup)
7. místo – trio senior – Gabča Panáková, 

Míša Lovasová a Anet Jelínková
8. místo – junior trio – „Bay Watch“ – 

Náťa Halmichová, Emča Horáková a Náťa 
Kvašinská

9. místo – trio kadet – „Barvy“ – 
Anička Pavlová, Barča Kašparová a Emča 
Čechurová

11. místo – minitým děti – „Večerníček“ 
– Simonka Medková, Eliška Lovasová, 
Amálka Petráčková, Terezka Švestková, 
Žofka Horáková, Lucinka Medková a Norča 
Čechurová  

„Je to pro nás ohromný úspěch, naše 
radost byla nepopsatelná a my v tuto chvíli 
trénujeme a makáme na Mistrovství Evropy, 
kam se nakonec podařilo postoupit 4 týmům 
z naší taneční skupiny“.

„Uděláme maximum pro to, abychom 
nejen Českou republiku, ale  hlavně také 
naši obec Černilov  v zahraničí co nejlépe 
reprezentovaly“ a tímto jim  děkujeme za 
podporu, které si nesmírně ceníme.

Petra Dědková

Taneční skupina CREATO jede na MISTROVSTVÍ EVROPY

Nedávno jsme s děvčaty bilancovaly 
minulý rok a už budeme mít půl roku 
letošního za sebou.Naše předsevzetí,že 
i nadále budeme aktivní, řádně plníme.
Stále se pravidelně scházíme, slavíme a 
plánujeme. Slavíme narozeniny, kulatiny, 
půlkulatiny, pátky, svátky. Důvod se 
vždycky najde. Společný výlet, už třetí 
v pořadí, dopadl stejně dobře, jako ty 
předešlé. Začínaly jsme v zahradnictví 
v Litomyšli. A že jsme byly opravdové 
účastnice zájezdu, bylo i  malé občerstvení. 

Ale vracet se musely podšálky i šálky. Po 
nákupech v zahradnictví jsme navštívily 
zámek v Litomyšli. Kdo tam nebyl, vřele 
doporučujeme. Stálo to opravdu za to. 
Prohlídka končila okolo poledne a to 
je čas na oběd. Ten jsme měly zajištěný 
v hospůdce v Cerekvici nad Loučnou.
Panu kuchaři jsme vyřídily poděkování 
za velmi dobré jídlo. Výlet jsme 
zakončily návštěvou zámecké  zahrady  a 
cyklistického muzea v Nových Hradech. 
Naší náplní nejsou však jen výlety. Stále 

se scházíme v místní hasičárně a tak jako 
poděkování jsme nabídly našim hasičům 
jarní úklid i s vymalováním. A to se právě 
v těchto dnech koná. 

Co je však naším úkolem číslo jedna? 
To je příprava na naše další, blížící se 
vystoupení. Prostě se nám opravdu nechce 
jen tak stát a stárnout. A tak po loňských 
oslavách 520. výročí obce se opět sejdeme 
a tentokrát už v naší hospůdce na akci 
„Sousedské posezení“. Přijďte se podívat 
a zasmát. Věra Koutníková

DŮVTIP Librantice

Z historie SK Slávie Libřice - pokračování
Ve dnech 4. – 6. února 1978 se 

uskutečnilo první zimní soustředění 
mladých fotbalistů v Orlických horách, 
v Deštném, na chatě Sokola Černilov. 
Autobusem JZD Smržov odjelo v pátek v 
osm hodin ráno 14 dětí a 6 dospělých: J. 
Kalenda, J. Budinský, J. Pavlát, Bř. Kutík, 
J. Dušek a kuchař výpravy J. Jedinák. 
Odpoledne pak dorazil M. Drobný autem, 
s nezbytným sudem piva.

Po celý víkend měli děti pod vedením 
Kalendy a Budinského zajímavý program, 

jako lyžování, denní a noční pochody, 
skoky na lyžích apod. Ostatní dospělí se 
starali o chod „domácnosti“. Sobotní menu: 
snídaně – čaj, chleba, rohlíky, máslo, salám; 
oběd – kroupová polévka, bramborová 
kaše s párkem, kompot; svačina – chleba s 
pomazánkou; večere – rizoto, čaj, možnost 
pečiva s pomazánkou. Možnosti nějakého 
většího vyvařování byly omezené, neboť 
k dispozici byla kamínka, dvouplotýnkový 
vařič a malý sporáček. Přesto nebyly k 
jídlu žádné výhrady. Pan Dušek v kronice 

zaznamenává: „Náš šéfkuchař se osvědčil 
znamenitě, důkaz toho, že má Rettigovou v 
malíčku i v hlavě. Vařil jídla chutná a sytá 
k úplné spokojenosti všech.“

Dne 19. února se uskutečnila výroční 
členská chůze, která zvolila za předsedu 
TJ Jiřího Kalendu. Nové Hradecko ze 7. 3. 
píše: „19. února se sešli zaúčasti zástupců 
OV ČSTV, družebních tělovýchovných 
jednot a představitelů místních orgánů na 
výroční schůzi fotbalisté TJ Slávie Libřice. 
Ve vkusně vyzdobeném sále místní 
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restaurace nechyběly ani trofeje, diplomy 
a kroniky, o které pečuje již od roku 1936 
pan Josef Dušek. Cílem libřických v jarní 
sezóně je postoupit o nějaký ten stupínek 
nejen v mistrovské soutěži, ale i v tabulce 
slušnosti.“

II. ročník Memoriálu Mirka Dostála: 1. 
Dolany, 2. Kukleny, 3. Libřice, 4. DP HK, 
5. Jeníkovice. I přes některé mimořádné 
výkony v jarní části III. třídy (se Skřivany 
9:1, s Chlumcem B 5:5, na J. N. Bydžov 
0:0) muži sestoupili. Žáci ve tříčlenné 
skupině okresní soutěže, kde hrály ještě 
Malšovice a Slávie HK, skončili druží.

Fotbalové prázdniny
Léto probíhá za nepříznivého počasí, 

často prší. Ve Slávii je klid. Práce na 
budování nového hřiště ustaly. Táhnou se 
na něm od roku 1972!

12. srpna 1978 skončil první mistrák ve 
IV. třídě s Černilovem 6:0! Sestava: Kykal 
– Kovačevitý, Rulf, Král, Vyhlíd Jan, 
Kudyvejs, Desenský, Chaloupka, Fajčík, 
Polťák, Malík, Černý, Budinský. Po utkání 
byla kronikáři Josefu Duškovi předána 
pamětní medaile od Ústředního výboru 
ČSTV za příkladnou práci v tělovýchově. 
24. srpna byla uzavřena dohoda o vzájemné 
spolupráci s VTH Dukla HK. 2. září poráží 
naši žáci v Třebši Spartak HK D 6:0! Třemi 
góly se o to zasloužil Budinský, dvěma 
Vrabec a poslední branku přidal Hrubý. 
Muži remizovali na Novém Hradci B 1:1. 
V 17. minutě posílá Kalenda malou domů, 
gólman Závadský uklouzl a domácí vedou. 
V 50. minutě srovnal stav Jedinák.

15. října sehrála Slávie zajímavé utkání 
s Cerekvicí, které skončilo poměrem 11:4! 
Góly: vojín Zelenický (4), Budonský /2), 
Polťák, Černý, Král, Kudyvejs, vlastní. 

Muži jsou po podzimu na 4. místě, žáci 
svoji pětičlennou skupinu vedou.

9. února 1979 odjelo 21 dětí a 8 mužů 
do Deštného na chatu Sokola Černilov. 
veškerá bagáž se dopravovala z náměstí 
na chatu cca 1,5 kilometru na saních, 
pekáčích, taškách apod. Po příchodu na 
místo jsme zjistili, že neteče voda – zamrzla 
v trubkách. Bylo rozhodnuto, že budeme 
vařit ze sněhu, který se v hrncích převařil a 
poté přefiltroval. Večerní gulášová polévka 
a čaj však všem chutnaly. V sobotu ráno 
jsme se myli sněhem. Dopoledne byl 
vodovod rozmrazen, takže byla vařena 
hrachová polévka, brambory na kaši a 
smaženo rybí filé. K večeři byly párky, 
paštika, rohlíky a výborný deštenský chléb. 
Dospělým připravil kuchař ďábelský 
guláš, po kterém byla žízeň, takže pro 
pivo do kbelíku došlo do hotelu pánové 
Budinský a Kovačevitý. Večer jsme pak na 
přivezené televizi sledovali hokejový zápas 
Sovětský svaz versus výběr NHL. V neděli 
byla ke snídani smažená vajíčka, pečivo. 
Dopoledne byl uspořádán pro zdatné děti a 
dospělé lyžařský závod na delší trati. Potom 
všem vyhládlo, takže po nudlové hovězí 
polévce a karbanátcích s bramborem se jen 
zaprášilo! V 16 hodin jsme pak autobusem 
JZD odjeli domů. Velmi zdařilá akce!

V únoru 1979 byl rozehrán III. ročník 
Memoriálu M. Dostála. Prvenství si 
vybojovala Dukla HK B, která porazila ve 
finále DP Hradec Králové 3:0. V boji o třetí 
místo porazily Libřice Dolany 2:1, o páté 
až šesté místo zdolal Nový HK B Černilov 
5:1 a sedmé skončilo JZD Předměřice 
vítězstvím nad Sokolem Kukleny B 3:0.

Pro pamětníky uvádím tehdejší 
reprezentanty Černilova: Šafařík – 

Rudyš, Církva, Novák J., Kupka, Štancl, 
Nápravník, Novák Z., Javůrek, Hodek, 
Adamíra, Urban, Žaslo. V březnu se libřičtí 
rozloučili s vojínem Petrem Zelenickým, 
který u nás hostoval. Odehrál 26 zápasů a 
vstřelil 18 branek.

Po skončení jarní části IV. třídy sk. 
A končí Libřice na 4. místě se ztrátou 
pěti bodů za vedoucí Třebší. Černilovský 
Sokol pak na 9. místě ve dvanáctičlenné 
skupině. Práce na dokončení nového hřiště 
váznou. Kronikář Dušek k tomu trefně 
složil básničku: „Pěkný je to vzhled, ba 
ten boží svět. Hřiště plné zeleně, různého 
je plevele. Vysoká je lebeda, které tady 
netřeba. Rmen bílými květy hýří, bodláku 
dozrává chmýří. Není na to možné hledět 
a nečinně doma sedět. Přiložme zas ruku k 
dílu, neztrácejme k práci víru!“

V podzimní části IV. třídy sk. A skončili 
muži na 6. místě s devíti body, Černilov 
pak na 9. místě má o bod méně. Za zmínku 
stojí naše vzájemné utkání z 15. září 1979 
v Černilově. Libřice vyhrály 8:0, když 
branky stříleli Budinský (3), Kudyvejs 
(2), Polťák a Jedinák J. V kronice stojí: 
„Hosté hráli po celé utkání v deseti, hráli 
velmi obětavě, hra se jim dařila. Domácí 
hráli pohledný, rychlý fotbal s přesnými 
přihrávkami. Chyběl jim však střelec.“

Starší žáci v okresní soutěži sk. A 
obsazují 6. místo. Dne 3. listopadu se 
čtyři členové Slávie zúčastnili brigády 
na černilovské chatě v Deštném. Blíží se 
konec roku. Měsíc prosinec nemá ráz zimy. 
Vánoce jsou beze sněhu a ledu. Mládež 
je rozčarována, že vánoční prázdniny si 
neužije hokejem a lyžováním.

Pokračování příště
Kronikář Slávie Libřice Josef Jedinák

Herec Stanislav Zindulka slaví letos 
85.  narozeniny. Někdejší člen souboru 
hradeckého divadla se do východních 
Čech rád vrací. Posluchači Českého 
rozhlasu ho letos nominovali do desítky 
finalistů ankety Šarmantní osobnost roku, 
jejíž výsledky rozhlas zveřejnil v dubnu. 

Jak to děláte, že máte tolik optimismu?
Člověka musí bavit práce, kterou dělá 

a musí se na to těšit. Nejde to vždycky, je 
kolem  toho spousta starostí a věcí, které 
vás trápí, ale já vždycky myslím na ty 
příjemnější věci. Potkávám také lidi, které 
mám rád, dělám práci, kterou mám rád, 
prostě si hledám  ty příjemné chvilky radosti. 
Člověk se musí vždycky na něco těšit!

Věříte, že když je člověk optimistický, 

přitahuje to pozitivní kolem sebe?
Vím, že to má svoji velkou cenu. Když se 

člověk setká s někým, kdo se pořád škaredí, 
bojí se, že to špatně dopadne už předem, tak 
ho to dobře nenaladí. Já si myslím, že je to 
velká smůla a že to působí negativně na naše 
zdraví. Naše psychika je pro všechno hodně 
důležitá, i pro každou nemoc. Já když jsem 
šel do nemocnice a lidi mě litovali, tak jsem 
říkal:„Proč mě litujete? Já se těším!‘‘ A proč 
se těším do té nemocnice? Protože mě tam 
dají do pořádku a budu zase zdravý.

Jaký je váš vztah k Hradci Králové?
Do Hradce Králové se moc rád vracím, 

protože to je moje divadelní kolébka. Hned 
jak jsem skončil divadelní školu, tak jsem 
nastoupil do svého prvního angažmá, a to 
byl Hradec Králové. Tam jsem zůstal celých 

dvanáct let. Tady jsem si také namluvil 
děvče, které jsem si vzal a mám ho do 
dneška. Mám dva syny, a proto se na to nedá 
zapomenout.  ČRo

Stanislav Zindulka se na východ Čech rád vrací
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ZVEME VÁS NA
DĚTSKÝ DEN V LEJŠOVCE

ANEB
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
v sobotu 2.září 2017 od 14 00 hodin.

Přijďte si zasoutěžit a zajezdit na loďce
do sportovního areálu k Náveskému rybníku.

Pro děti bude připraveno mnoho
soutěží a skákací hrad

Vás zve společně s obcí Černilov na 
 

 

        - počet týmu: 16 dvojic  
        - cena startovného 400,- Kč na dvojici
        - závazné přihlášky včetně zaplacení startovného přijímá správce

     kurtů pan František Dědek (774760384) 
        - prezence týmů proběhne od 7:30
        - občerstvení zajištěno po celý den pro všechny účastníky i diváky
         

ZVEME VÁS
NA TANEČNÍ ZÁBAVU

V LEJŠOVCE
V SOBOTU 2. ZÁŘÍ 2017

OD 19 HODIN
Po odpoledním dětském dni aneb loučení s prázdninami

se přijďte pobavit a zatančit si.

K tanci bude hrát DJ Meddy

Bohaté občerstvení je zajištěno
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ČERNILOVSKÝ DVŮR

DVOREČEK ČERNILOV

POHÁDKA O PRINCI BEČKOVI



VÝRAVSKÝ TERRA CUP

ČARODĚJNICE VE VÝRAVĚ

ČARODĚJNICE V ÚJEZDĚ


