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140 Let SDH LiBřice

DětSký Den nA ZŠ ČeRniLOV

ceStOVání ČASeM



 
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

Jako v australské stepi si mohli 
připadat cyklisté a řidiči, kteří  
v minulých týdnech projížděli mezi 
Slatinou a Černilovem. Atmosféru 
vyprahlých plání uprostřed 
nejmenšího kontinentu nenavozovaly 
jen vysoké teploty, které po celé 
letošní jaro dělají vrásky zemědělcům, 
ale také pobíhající klokan Zuzaňák. 
Anebo jak mě můj kolega neustále 
opravuje – poskakující. Ten začátkem 
června utekl z ohrady v Divci a téměř 
dva týdny se pohyboval po okolí, než 
se ho chovateli, strážníkům hradecké 
policie a dalším dobrovolníkům 
podařilo polapit. Zvíře se totiž jen tak 
nedalo. Sítím se obratně vyhlo třeba 
v porostu kukuřice. Navíc si poradilo 
i s uspávacími střelami, které zvíře 
sice trochu omráčily, avšak klokan 
se po chvíli vzpamatoval a chytačům 
opět utekl. Vedle pštrosů tak už máme 
v mikroregionu i klokany. Inu český 
venkov se mění a my s ním. Už dávno 
se nejedná o nějakou zapomenutou 
lokalitu, kde lišky dávají dobrou noc. 
Naopak. Dění na našich vesnicích 
často předčí i nabídku, jakou svým 
občanům dávají malá města. 

Život v Mikroregionu Černilovsko 
je zkrátka pestrý, což dokazuje i ona 
příhoda s klokanem. O tom, co vše 

se za poslední dva měsíce událo, se 
dočtete na následujících stranách 
Zpravodaje. Největší pozornost si 
jistě zaslouží kulaté výročí libřických 
hasičů. Ti si letos připomněli už 140 
let od založení jejich sboru a právem 
jim tak patří místo na titulní straně. 
Vybírat z desítek fotografií skutečně 
nebylo jednoduché. Několik dalších 
snímků proto najdete i na vnitřní 
straně obálky nebo přímo u článku. 

Škoda jen, že s podobným 
elánem se do dokumentování akcí 
nepouštějí i jinde. K řadě akcí i v 
dnešní době digitálních fotoaparátů 
a kvalitních fotomobilů přicházejí 
jedna či dvě fotky, a to je škoda. Na 
titulní straně by se jistě zaskvěl i 
obrázek z řady dalších akcí v našem 
mikroregionu. Ale trend se zlepšuje. 
Ještě zbývá více fotek na výšku, které 
by na úvodní stranu lépe pasovaly a 
nabídly tak i vyšší obrazovou kvalitu, 
jež nyní občas zapláče kvůli ořezu 
snímku. Pak už bude aspirace na 
titulku zaručena.

Podle předpovědí je před námi 
další horké léto. Za redakční radu 
Zpravodaje vám proto přejeme, 
abyste si našli klidné stinné místo a 
dopřáli si trochu odpočinku třeba při 
čtení následujících stran.

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. 2018.

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

Příspěvky odevzdávejte a inzerci  
objednávejte na OÚ v Černilově  

nebo na e-mailu:  
zpravodaj@cernilov.eu

Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
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tiRáŽ

Archiv Zpravodaje Černilovsko

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



OBec ČeRniLOV
 

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

úřední hodiny

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

Vážení čtenáři,
zasedání OZ 

se uskutečnilo dne 
18.6, přináším tedy 
aktuální informace.  

Byl vyhodnocen zájem o dotované 
kompostéry, za celý mikroregion je 
to více než 800 kusů, z toho přibližně 
polovina z Černilova. Byly proto 
osloveny firmy, které se zabývají 
přípravou projektových žádostí, 
vybrána byla firma M-Projekt. Do 
konce července musí být žádost podána. 
V případě úspěchu se předpokládá 
realizace projektu na jaře 2019. Na ZO 
bylo konstatováno, že řada lidí reagovala 
na článek o nepovoleném parkování 
na zelených plochách v minulém čísle 
Zpravodaje a těm chci dnes poděkovat. 
Ostatní řidiči mohou očekávat již 
adresnou výzvu. Při projednávání 
majetkových záležitostí stojí za zmínku 
fakt, že zastupitelstvo souhlasilo 
s bezplatným převzetím pozemků 
z majetku Královéhradeckého kraje. Jde 
o pozemky při krajských silnicích, kde 
probíhaly v posledních letech stavební 
práce na komunikacích. Po dokončení 
stavby dojde k zaměření stavu. Pozemek 
v komunikaci zůstává v majetku kraje.  
Pozemek za obrubníkem, tedy zelený 
pás a chodník, připadne obci. Pokud 
například záliv pro zastavení autobusu, 
který je součástí komunikace, zasáhne 
do pozemku obce, je postup opačný a 
pozemek je darován kraji. 

Přítomní byli informováni o průběhu 
akcí letošního roku. V bytovém domě 
čp.2 již byla dodavatelsky  instalována 
nová plastová okna, podle plánu probíhá 

rekonstrukce rybníku „Pišťák“ firmou 
Terma a v prostoru Sportovního areálu 
probíhají práce na fotbalovém hřišti 
s umělým povrchem třetí generace. 
Byla provedena příprava území, úprava 
pláně a položeny drenáže. V současné 
době se pokládají konstrukční vrstvy. 
Vlastní pokládka umělého trávníku se 
plánuje na srpen.

Zastupitelstvo dále projednalo 
Rozpočtové opatření číslo 6/2018. 
Důležitou informací a dobrou zprávou 
pro Bukováky je skutečnost, že nám byla 
schválena dotace Královéhradeckého 
kraje na úpravu centra v Bukovině ve 
výši 1,35 mil. Kč. Na tuto stavbu již 
bylo konečně zahájeno stavební řízení, 
je tedy předpoklad, že stavba bude 
letos realizována. Dále je v RO nová 
položka na přijetí pojistného plnění za 
poškozený chodník nákladním autem 
ve výši 10 tis. Kč. Důležitou úpravou 
rozpočtu je navýšení výdajů na IV. etapu 
rekonstrukce chodníků v Černilově na 
horním konci o 1 mil. Kč. V původním 
rozpočtu byla částka pouze odhadnuta 
a v současné době máme k dispozici 
jednak projektovou dokumentaci, ale 
také nabídkovou cenu. Pro informaci 
uvádím, že původní odhad se týkal 
propojení od sokolovny ke Špačkovým, 
PD však počítá i s rekonstrukcí chodníku 
na Librantické. Po dokončení této akce 
budeme mít chodníky ze zámkové 
dlažby prakticky po celém Černilově. 
Dále byl schválen zvýšený výdaj na 
pečovatelskou službu o 30 tis. Kč, kde 
obec přispívá podle uskutečněných 
výkonů, kterých v současnosti přibylo. 
Revize plynového kotle v bytě nad MŠ 

OÚ Černilov

Zprávy z radnic4

Výročí v Černilově
svá výročí oslavili
Josef Vachek, Pavel Funk, Václav 
Kraus,  Amalie Špačková, Miluše 
Jandíková, Jiřina Čermáková, Ján 
Fajčík, František Veselý, Věra 
Školoudová, Marta Černá, Václav 
Kubát a Josef Souček.

OBec DiVec
Ze zasedání ZO  

2. 5. 2018

Byla projednána 
a schválena „Směnná 
smlouva na pozemky 

p.č.275/50 a p.č.280/8 za pozemek 
p.č.51/8“. Směna je podložena 
oddělovacími geometrickými plány, 
znaleckým posudkem a starosta zařídí 
smlouvu o realizaci nové části oplocení 
jako poslední krok k realizaci zpřístupnění 
lokality, projekt „Stavoka“.

Ze zasedání ZO 6. 6. 2018

Předložený Závěrečný účet obce za 
rok 2017 byl po dobu 15 dnů vyvěšen 

a následně schválen „bez výhrad“. 
Byla schválena Účetní uzávěrka za rok 
2017. Zastupitelstvo vzalo na vědomí 
zveřejněnou Závěrečnou zprávu auditora 
za rok 2017.

ZO schválilo novou Směrnici pro 
schvalování státních zakázek dle zákona 
134/2016 Sb. Stanovilo počet členů 
zastupitelstva obce pro následující volební 
období na 7 členů.

Starosta informoval o podání směnné 
smlouvy na pozemky pro vjezd do lokality 
„Stavoka“ na katastrální úřad. Tím by 
mělo být uzavřeno kompletní cca tříleté 
přípravné období pro započetí stavebních 
prací pro zasíťování této lokality.

ZO vyzve majitele vraků odstavených 

 

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

na obecních pozemcích u výjezdu 
na Černilov. Hrozí zde nebezpečí 
ekologického znečištění podzemních vod.

ZO schválilo pořízení doplňkového 
zařízení na obecní sekačku pro sečení 
vysoké trávy.

ukázala, že stávající kotel je neschopný 
provozu a musí být nahrazen jiným 
typem, celkový náklad 70 tis. Kč. 
Naopak zvýšení na straně příjmů o 
315 tis. Kč přinese schválený prodej 
pronajatých obecních pozemků. Po 
nastoupení jednoho pracovníka na 
veřejně prospěšné práce plánujeme 
přijetí prostředků ve výši 75 tis. Kč, 
které zároveň vydáme na mzdu a 
sociální a zdravotní pojištění hrazené 
zaměstnavatelem. Celkově tak 
rozpočtovým opatřením došlo k úspoře 
575 tis. Kč. 

 Ing. Stanislav Javůrek, starosta
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OBec LiBníkOVice
Ze zasedání ZO 4. 6. 2018

Bylo schváleno: 
- Účetní závěrka za rok 2017 
a Závěrečný účet obce k 31. 
12. 2017 Zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2017 bez    výhrad.
-  Smlouva o zřízení věcného břemene a 

vklad na katastr na rybník v Rákosném 
včetně cesty od Povodí Labe s.p.

-  Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2018.
-  Smlouvu o poskytnutí služby pověřence 

GDPR Petry Stránské.
-  Nákup elektrického navijáku a nákup 

savice pro SDH Libníkovice.
-  Finanční příspěvek ve výši 3.000 

Kč na činnost Mladých hasičů SDH 
Jílovice, kam dochází i mnoho dětí  
z Libníkovic.  

Projednalo se:
-  Akce mikroregionu – nákup 

kompostérů z dotace pro občany 
zdarma, již proběhla anketa a výběrové 
řízení na spolupracující agenturu.

-  Zájezd na Macochu, který se bude 
konat 7. 7. 2018.  Pokud se nenaplní 
autobus našimi občany, nabídneme 
místa okolním obcím.

-  Řešení kácení stromů v topolech.
-  Nedokončené nátěry sloupů od firmy 

zajišťující správu a údržbu.
-  Potřeba obnovení nápisu na pomníku a 

celkové opravy pomníku. 
-  Návrh k výročí 100 let vzniku republiky 

zasadit lípu. Je navrženo místo mezi 
Horním Černilovem a Borovicí, kde 
ústí nová cesta od Libníkovic, zatím je 
možné podávat další návrhy.

Helena Klosová

 

Libníkovice 40
503 46 Třebechovice p. O.
tel.: 495 431 065
libnikovice@gmail.com 
http://www.libnikovice.cz

úřední hodiny

PO 18:00-19:00

OÚ Libníkovice

Výročí  
v Libníkovicích

svá výročí oslavili
Jaroslava Daníčková, Helena Preclíková, 
Miloš Mecner, Václav Mach, Alena 
Balašová a Marie Machová.

OBec LiBRAntice
Ze zasedání ZO, 12.4.2018

ZO schválilo účetní uzávěrku. 
Výsledkem hospodaření obce Librantice 
za rok 2017 byla ztráta ve výši 229 247 Kč. 
Základní škola a mateřská škola Librantice 
hospodařila se ziskem 1 232 Kč. Výkaz 
zisku a ztrát je přílohou zápisu a bude  
k nahlédnutí na OÚ, na stránkách obce a na 
úřední desce.

ZO projednalo Závěrečný účet obce 
za rok 2017. Skutečné příjmy byly ve výši  
8 498 tis. Kč a výdaje 7 171 tis. Kč. K 31. 
3. 2018 je splacen úvěr, který obec měla na 
MŠ. Dotace ze státního rozpočtu: volby do 
poslanecké sněmovny 18 467 Kč, od Úřadu 
práce HK 133 500 Kč a dotace pro ZŠ a MŠ 
344 549 Kč, které obec přeúčtovává ZŠ. 
Příspěvek na provoz Základní a mateřské 
školy Librantice z obecního rozpočtu 
byl 600 000 Kč. Finanční kontrola, která 
proběhla 9. 2. neshledala žádné chyby 
a nedostatky. ZO schválilo Závěrečný 
účet s vyjádřením souhlasu s celoročním 
hospodařením „s výhradami“. Při 
přezkoumání hospodaření obce Librantice 
za rok 2017 byly zjištěny méně závažné 
chyby a nedostatky. ZO přijalo opatření  
k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve 
Zprávě a pověřilo p. účetní k nápravě.

ZO projednalo žádost ÚS 
Královéhradeckého kraje o uzavření 
smluvního vztahu za účelem získání 
stavebního povolení na rekonstrukci 
silnice II/299 mezi Třebechovicemi p. O. a 
Libranticemi. Jedná se o uzavření smlouvy 
o smlouvách budoucích kupních a u čtyřech 

dotčených pozemků jde celkem o 29 m2.  
Zkusíme dojednat výměnu za pozemek 
p.p.č. 885 okolo krámu, následně bychom 
jednali o ceně. Starostka vyvolá jednání 
s náměstkem hejtmana p. Červíčkem  
o prodloužení opravy přes Librantice ke 
křižovatce na Výravu.

ZO projednalo směnu pozemků s  
p. Šestákovu – lokalita „Fryntova louka“. 
Obec vybuduje infrastrukturu a za to 
získá tři pozemky a pozemek pod budoucí 
komunikací. Nejprve bude podepsána 
směnná smlouva a následovat budou 
projektové práce. Je potřeba také oslovit 
p. Šrámka, kvůli uložení optického kabelu. 

ZO odsouhlasilo podání přihlášky do 
soutěže Vesnice roku 2018.

Starostka seznámila přítomné s akcí 
„kompostéry“. Je možnost získat dotace na 
kompostéry a občané budou osloveni, zda 
by o jeho pořízení měli zájem. 

ZO projednalo smlouvu o zřízení 
věcného břemene na pozemky kolem 
ČOV a zároveň žádost firmy VAK Hradec 
Králové, a.s. o prodej pozemku č.st. 153  
v k.ú. Librantice o výměře 74 m2, který je 
pod budovou ČOV. Záměr obce o prodeji 
uvedeného pozemku bude vyvěšen na 
úřední desce.

Starostka poděkovala občanům za úklid 
příkopů, který proběhl v sobotu 7. 4. a ve 
středu 11. 4. Na podzim bychom rádi oslavili 
100. výročí vzniku republiky, uvítáme 
návrhy, jak by měly oslavy proběhnout.

Diskuze:
-   p. Holanec  - jak bude probíhat údržba 

 

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

Svá výročí slaví

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

pozemků na „Fryntově louce“ – sekání 
bude domluveno s HNG

-  p. Novák – zda se bude čistit 
zrekonstruovaná část Librantického 
potoka – bude vyčištěna v létě

-  p. J. Lukášek – v jakém stádiu je II. 
etapa rekonstrukce potoka – stavbu 
bude provádět firma STAVOKA 
Kosice a.s. a bylo jí předáno staveniště.

Milada Bortlíková
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OBec LiBřice

Výročí v Libřicích
Své výročí slaví

Štrajtová Marie
Štrajt Jan
Kunová Hana 
Narodila se

Anička Fulková

Územní plán obce je 
ve stádiu dokončovacích 
prací. Na Magistrátu 
města Hradce Králové 
již za účasti dotčených 
orgánů proběhlo jednání, 

na kterém nebyly vzneseny připomínky. 
Pokud nebudou mít závažné připomínky 
i další instituce, které se jednání přímo 
nezúčastnily, čeká nás projednávání na 
veřejném jednání u nás v obci. Každý 
zúčastněný může návrhovou verzi 
připomínkovat. Je důležité, aby se občané 
s plánem seznámili, protože na dlouhou 
dobu ovlivní výstavbu (a nejenom ji) v obci. 
Plán je k nahlédnutí na obecním úřadu.

Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet 
obce za rok 2017, účetní závěrku hospodaření 
obce a převod výsledku hospodaření obce za 
rok 2017 z účtu 431 na účet 432.

V květnu v obci proběhlo další kolo 
měření hladiny vody v 10 studních a  
ve studních Lipry. Vzhledem k suchu se 
hladina spodní vody neustále snižuje.  

Obec má zpracovaný a schválený 
Pasport místních komunikací. Ten zaručuje 
průjezdnost obcí po místních komunikacích.

Přes úřad práce nyní zaměstnáváme na 
pracovní poměr 2 zaměstnance. 

Vzhledem k přijatým dotacím bylo 
schváleno rozpočtové opatření č. 1/2018. 
V oblasti GDPR (ochrana osobních údajů) 
jsme přistoupili k různým opatřením, 
abychom plnili povinnosti z toho vyplývající. 
Bohužel ministerstvo dosud neschválilo 
prováděcí vyhlášku, takže i nadále je velké 
množství nejasností ohledně správného 
postupu. Jenom víme, že to obec bude stát 
finance, které by se daly smysluplně využít 
jinde. Pověřencem naší obce bude paní Petra 
Stránská.

Obec investovala do oprav laviček, 
které za 10 let používání již potřebovaly 
údržbu. Bylo nakoupeno 10 nových, které 
budou rozmístěny po obci tak, aby si lidé 
při cestě do prodejny nebo na obecní úřad 
mohli při cestě odpočinout. Pokud nebudou 
stačit, zajistí se další. Na dětské hřiště byla 
zakoupena nová trampolína. Doufáme, že ji 
děti budou používat tak, aby vydržela trochu 
delší dobu. Trampolína patří dětem a nikoliv 
mládeži odrostlé povinné školní docházce.  

Obec také zakoupila výkonný drtič 
větví. Drcení větví na štěpku si bude možno 
na obecním úřadu objednat. Zaměstnanec 
obce přijede s drtičem k vám domů a za 
přiměřený poplatek přímo u vás provede 
požadovanou službu. Slibujeme si od toho, 
že se sníží množství odváženého bioodpadu 
a nadrcené větve budete moci doma využít 
jako otop.

 

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
S firmou Černohlávek jednáme  

o zajištění bezúplatné likvidace použitých 
jedlých olejů z domácností.

Byla provedena částečná oprava 
kanalizace na Malé Straně před bytovkami, 
proběhla oprava a seřízení měřičů rychlosti.

Požadavky občanů na kompostéry byly 
odeslány na Mikroregion Černilovsko. 

Zastupitelstvo bude projednávat návrh 
poptávkové komise na zhotovitele výměny 
oken v č.p. 123, dále bude proveden výběr 
firmy na opravu rybníku Bekovák. Výstavba 
skladu pro zahradní techniku je před 
dokončováním technické přípravy akce.    

Zastupitelé schválili dar ve výši 5000,- 
Kč na Linku bezpečí, určenou dětem 
v nesnázích. Byl vyhlášen záměr obce č. 1 
a 2/2018 na odprodej kousků nepotřebných 
pozemků. 

V obci se pozvolna rozšiřuje nepovolené 
černé skládkování, kdy někteří (občanům 
známí) jedinci v brzkých ranních hodinách 
jezdí s kolečkem např. vybouraného zdiva 
a tohoto obsahu se zbavují vysypáním 
pod různými keři a na dalších místech. 
Neuvědomují si (anebo uvědomují a je jim 
to jedno), že by mohli dostat předvolání 
k přestupkové komisi do Hradce Králové 
(toto obec sama neřeší), kde by je čekala 
za jejich nepovolené jednání velmi tučná 
finanční „odměna“. Dál by se mohli dočkat 
i dalšího nemilého překvapení v podobě 
návštěvy vlastníka pozemku, protože 
téměř všechna místa, kde se nezodpovědní 
jedinci zbavují odpadu, jsou v soukromém 
vlastnictví. Pokud někdo opravuje svůj byt 
nebo dům, musí si na vlastní náklady nechat 
přistavit kontejner a odpad musí legálně 
zlikvidovat. Všichni chceme žít v obci, která 
není obklopená odpadem. Kdo to nepochopí, 
bude ho to v konečném důsledku stát víc 

peněz,  než kdyby se choval tak, jak má!
Dne 9. června v obci proběhly oslavy 

140. výročí založení SDH Libřice spojené 
se setkáním rodáků obce. 

Dětský den

Na 23. června chystá  na hřišti ČSŽ 
spolu s SDH Libřice tradiční dětský den, 
který bude ve večerních hodinách končit 
taneční zábavou v režii obecního úřadu.

Máme před sebou letní prázdniny, tak 
si ty letní dny hezky užijte – ať už vás čeká 
dovolená, nebo se na ni budete chystat 
později. Dětem přejeme, aby si volné dny 
zbavené školních povinností také hezky 
užily, prázdniny hlavně přečkaly bez 
vážnějších úrazů a aby načerpaly hodně sil 
do dalšího školního roku!

Eva Hynková, starostka
inzerce

OPTICKÁ SÍŤ V černilově
NEJRYCHLEJŠÍ 

internet

30/30 Mbps

BASIC 

356,-
100/100 Mbps

Prima

500,- 

Profi

749,-

www.spcom.cz

internet + 43 TV kanálů

30/30 Mbps

BASIC

449,-

Prima

569,- 

Profi

799,- 

Výhodné balíčky internet s televizí

nejmodernější digitální TV u Vás doma 

 DALŠÍ INFO k IPTv NA WWW.KUKI.CZ
100/100 Mbps 350/350 Mbps

KUKI Malý TV 30
Vyber si 30 kanálů z 60 za 200,- 

Nejmodernější IP TV
Velké množství programů v HD
Přehrávání zmeškaných programů
až 7 dní nazpět
KINO - půjčovna filmů do Vaší TV v HD kvalitě

300/300 Mbps

REALIZACE OPTICKÉ PŘÍPOJKY ZDARMA
INSTALACE A ZPROVOZNĚNÍ 
SLUžBY ZDARMA
OPTICKÝ ROUTER S WIFI ZDARMA

Gočárova třída 227
500 02 Hradec Královéinfo@spcom.cz

 491 0
40 040

Výstavba nejrychlejší optické sítě 
dorazila také do Černilova!
Připojení k internetu pomocí optického kabelu Vám zajistí nejvyšší možnou rychlost 
a stabilitu připojení, toto připojení se nezalekne přenosu TV. Naše chytrá IPTv Vám 
umožní sledovat desítky kanálů ve  vysokém rozlišení a to i ve 4K, cestovat v čase 
a to až 7 dní nazpět, ovládat a sledovat svoji TV ze svého mobilu a mnoho dalších 
moderních funkcí. Provozovatel nejrychlejší sítě v Černilově, Petr Šrámek

KUKI VelkýTV 60
Vyber si 60 kanálů ze 120 za 400,-
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OBec SkALice
Začínáme dobrou 

zprávou. Naše obec 
dostala přidělenou 
dotaci na pořízení 
herních prvků pro dětská 
hřiště. Osazením tří 
místních částí novými 
herními a sportovními 

prvky budou uspokojeny všechny věkové 
kategorie. V rámci projektu bude doplněno 
dalších 7 herních a sportovních prvků. 
Náklady akce se budou pohybovat kolem 
částky 538 000 Kč, z toho dotace 377 000 
Kč. V nejbližší době bude probíhat 
výběrové řízení na dodavatele. 

Mladé maminky z Číbuze přišly 
s návrhem, udělat z bývalého prostoru 
objektu občerstvení klubovnu pro maminky 
s dětmi. Zahrádka se využije pro děti, které 
si budou moci hrát na nový houpačkách. 
Jsou vítáni všichni, kteří touží po sociálním 
kontaktu, nejen maminky na rodičovské 
dovolené. Tímto děkuji paní Ing. Kateřině 
Faltové, která se ujala svěřeného majetku 
obce. V současné době jsou provedeny 
úklidové práce, vymalování prostorů a 
různé technické dovybavení klubovny. 

Dne 28. dubna 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. Na podzim se plánuje 
opět výsadba ovocných stromků směrem 
k Bukovině. Děkuji dobrovolným hasičům, 
že v parných dnech již vysazené stromky 
zalévají.

Jistě jste všichni zaznamenali, 
že se provádí čištění a úprava břehů 
Černilovského potoku. Celá akce je 
v kompetenci Povodí Labe a má být 
dokončena v říjnu letošního roku. Potok 
procházející částí Skalice bude celý 
vydlážděný.

V nejbližším plánu obce je pokračování 
v opravě chodníků a obrubníků ve Skalici 
podél prodejny Hruška k rodinnému domu 
čp. 6. Z druhé strany nového chodníku 
směrem k Číbuzi, k rodinnému domu čp. 85. 
Ve Skaličce je plánované zpevnění krajnice 
komunikace u rybníka. V Číbuzi se opravy 
chodníků zatím nebudou realizovat. Tyto 
práce budou zahrnuty v rámci komplexní 
opravy komunikace a náměstíčka v Číbuzi 
včetně oprav stávající kanalizace. Z těchto 
důvodů nás v Číbuzi do budoucna čekají 
nemalé investice.

Z kulturní činnosti Vám připomínám 
konání tradičního posvícení ve Skaličce, 

 

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
Svá životní jubilea slaví
Jaroslava Adámková, Marie Kárníková, 
Jitka Jirousková, Dobromila Ferbasová, 
Helena Vachková, Marta Dušková a 
Josef Gnol.

OBec SMRŽOV

ČOV a kanalizace:

Obec obdržela příslib  dotace  na 
realizaci akce ČOV a kanalizace  
z Královehradeckého kraje v rozsahu  
3.000.000 Kč a od Ministerstva 
zemědělství ČR  ve výši 31.000.000 Kč. 

V případě odsouhlasení přijetí dotace 
obecním zastupitelstvem, které bude 
zasedat po uzávěrce tohoto čísla, se 
předpokládá zahájení akce na podzim 
tohoto roku. 

Svoz odpadu 

Na základě podnětu občanů  bylo  
rozhodnuto  o umístění dalších sběrných 
nádob na tříděný odpad v lokalitě   
„u bytovky“.

Biocentrum 

Došlo k uzavření směnných smluv, na 
základě kterých bude vytvořen ucelený 
pozemek ve vlastnictví obce pro účely 
vytvoření biocentra.    

 

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

Letní úřední hodiny

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

OÚ Smržov

Výročí ve Smržově
Svá výročí slaví

Melounek Zbyněk,  Krejčí Miroslav, 
Fikr Josef, Černá Anna, Krejčí Jiří, 
Kunc Zdeněk (Hubíles), Schejbalová 
Marie, Beková Zuzana, Tučková Anna, 
Marek Josef a Beková Zdenka (Smržov)
Zemřela

Lacková Eva, Hubíles

Příjezdová komunikace 
k hřišti v Hubílese

Obec předjednala s vlastníkem cesty 
odkup příjezdové komunikace, a to 
části mezi hřištěm a  parkovací plochou. 
V současné době je zadáno zpracování 
geometrického plánu, který podléhá 
schválení ze strany správního orgánu 
(MěÚ Smiřice, Magistrát  HK) . 

Změna úředních hodin 
v době letních prázdnin 

Pro dobu letních prázdnin dochází 
k úpravě pracovní doby obecního úřadu 
viz box. V době dovolené 19.7. do 3.8. 
budou úřední hodiny pouze v pondělí od 
18:30-20:00 hodin.

Různé: 

Veškeré dění v obci můžete sledovat 
na stránkách obce www.: smrzov.cz 
(v sekci aktuality) a dále na facebooku 
Obec Smržov 

Dagmar Klásková

které bude jako vždy poslední víkend  
o prázdninách (25. srpna 2018) na téma 
„100. výročí založení republiky a ukončení 
1. světové války“. Při této příležitosti 
bude provedena bojová ukázka ze západní 
fronty 1. světové války, ukázka dobových 
uniforem, včetně ukázky vojenské techniky 
a zbraní.  
 Milan Karpíšek, starosta
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OBec VýRAVA
Tak si již delší dobu 

užíváme krásného 
letního počasí. Určitě 
je to velmi příjemné, 
protože všichni můžeme 
naplno užívat svoje 
domácí bazény, a tak si 

ty horké dny alespoň trochu zpříjemnit. 
Nicméně hůře se na toto tváří příroda, 
které chybí přirozená vláha. Abychom 
udrželi svěží alespoň kytičky, tak 
musíme neustále zalévat. Trávníky sice 
nejsou potřeba ani sekat, ale pohled 
na ně je bohužel někdy žalostný. Ale 
nejvíce trpí budoucí úroda. Těžko 
odhadovat, jaká letos bude.

Jelikož se blíží konec školního roku, 
tak přejeme dětem krásné prázdniny 
a všem ostatním pak příjemnou 
dovolenou.

Žhavým tématem poslední doby je 
ochrana osobních údajů, tzv. GDPR. 
Uvedená zkratka je zkrácený anglický 
název Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů. 
Evropská nařízení jsou přímo použitelná 
ve všech státech EU a od 25. 5. 2018 tak 
toto nařízení z většiny nahradilo zákon 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů. 

Obec se na účinnost nařízení rovněž 
připravila a již zřídila pověřence pro 
ochranu osobních údajů, čímž splnila 
jednu z hlavních nových povinností. 
Občas je mediálně prezentováno, jak 
budou obce nuceny smazat osobní údaje 
nebo vyžadovat na vše souhlasy. Na obec 
jako orgán veřejné moci se ale některá 
práva subjektů nevztahují, protože 
naprostá většina zpracování osobních 
údajů je prováděna na základě zákona. 
Domníváme se, že i ve Zpravodaji 
Mikroregionu obcí Černilovsko jsou 
využívány osobní údaje především  
v mezích zpravodajské licence podle 
občanského zákoníku. 

Naopak pro soukromé subjekty, 
firmy a podnikatele představuje 
nařízení značné komplikace, pokud 
nedodržovali stávající zákon o ochraně 
osobních údajů. Problémem proto bude 
tato nová právní úprava zejména pro 
subjekty, které rozesílají nevyžádané 
obchodní nabídky, kupují databáze 
kontaktů nebo pod záminkou průzkumů 
a dotazníků získávají vaše údaje, 
obtěžují telefonickými nabídkami. Na 
ně především nové unijní nařízení míří a  

 

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
v této oblasti nám snad tedy může pomoci 
obhajovat naše práva na soukromí. 
Vždy proto zvažte, jaké osobní údaje 
a komu poskytujete, a hlavně co 
podepisujete. Pokud vám bude někdo 
tvrdit, že musíte podepsat rozsáhlé 
souhlasy se zpracováním osobních 
údajů v obchodech nebo jako podmínku 
poskytnutí určité služby, myslete na to, 
že podepsat nemusíte, nebo si můžete 
vybrat, jaké údaje podepíšete. A hlavně, 
souhlas můžete kdykoli odvolat. 

Úřad na ochranu osobních údajů 
k tomu uvádí: Udělit souhlas se 
zpracováním osobních údajů je možnost, 
nikoli povinnost. Z pohledu nařízení 
GDPR bude platný jen takový souhlas, 
který byl shromážděn transparentním 
způsobem, a dotčená osoba jej udělila 
svobodně. Za neplatný je nutno naopak 
považovat každý souhlas, kdy byl 
zákazník při získání služby či výrobku 
nucen zároveň souhlasit se zpracováním 
osobních údajů (např. souhlasem 
zakomponovaným v obchodních 
podmínkách). Souhlas se zpracováním 
osobních údajů nemůže být považován 
za nezbytnou podmínku ani za právní 
titul pro zpracování osobních údajů  
v rámci poskytování služby či koupě 
zboží. Souhlas lze tedy využít pouze 
pro jiná, další zpracování, nad rámec 
poskytování služby či koupě zboží. 
Úřad doporučuje každému, kdo je 
požádán o udělení souhlasu a o podpis 
příslušné listiny, aby se pečlivě seznámil 
s konkrétním účelem, pro který má 
souhlas poskytnout. Při sjednávání 
služby a podpisu listin pak v žádném 
případě není nutno se o udělení či 
odmítnutí souhlasu rozhodnout ihned, 
neboť se nejedná o formalitu nezbytnou 
k poskytnutí vlastní služby či plnění 
smlouvy.

informace „z radnice“ 

Ze zasedání ZO 23. 4. 2018:

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 
informaci o nabídce na pořízení domácích 
kompostérů do domácností.  Výsledky 
průzkumu zájmu občanů na pořízení 
kompostérů byly předány Mikroregionu 
Černilovsko, který celý tento projekt 
zastřešuje. 

Zastupitelstvo obce schválilo 
uzavření smlouvy o poskytování služeb 
na bezplatnou likvidaci použitých 
kuchyňských olejů z domácností. V obci 
bude umístěna sběrná nádoba, do které 

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

Výročí ve Výravě
Svá výročí slaví
Jana Sobotková

bude možné ukládat PET láhve naplněné 
použitým kuchyňským olejem.  

Ze zasedání ZO 28. 5. 2018:

ZO schválilo Závěrečný účet obce za 
rok 2017 a Účetní závěrku za rok 2017.

ZO vzalo na vědomí, že byla podána 
na příslušném speciálním stavebním 
úřadu žádost o povolení změny stavby 
VI. etapy chodníků podél silnice III/2992 
před dokončením. Z tohoto důvodu byly 
stavební práce přerušeny, stavba bude 
dokončena po povolení změny stavby 
před dokončením stavebním úřadem 
a po schválení předložených změn 
v realizované akci poskytovatelem 
finančního příspěvku.

Starosta informoval ZO o průběhu 
provádění stavebních prací na akci 
Oprava polní cesty „Kociánka“.  
Z důvodu nově vniklé potřeby zasíťování 
pozemku sousedícího se stavbou, a 
z důvodu přípravy sítí pro budoucí 
rozšíření veřejného osvětlení, došlo  
k předání staveniště zhotoviteli až 9. 
5. 2018. Z tohoto důvodu ZO schválilo 
posunutí termínu dokončení díla do 15. 
6. 2018 a pověřilo starostu uzavřením 
dodatku smlouvy o dílo.

Zastupitelstvo obce schválilo poskyt-
nutí finančního daru ve výši 3 000,- Kč 
pro Linku bezpečí, z. s.

Jana Medková
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kniHOVnA ČeRniLOV
 

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

Výpůjční hodiny  
o prázdninách 1.7.-31.8.

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

knihovna Černilov
Pasování černilovských 

prvňáčků na čtenáře

Černilovské prvňáčky z Masarykovy 
jubilejní základní školy jsme ve čtvrtek 7.6. 
2018 pasovali na čtenáře s pány Karlem a 
Josefem Čapkovými. Karel, Josef a Helena 
Čapkovi byli výrazní sourozenci, rodáci 
z našeho kraje, a protože letos uplynulo 
80 let od smrti Karla Čapka, byla tvorba 
sourozenců Čapkových i tématem letošní 
Noci s Andersenem a nejedné Čapkovské 
konference. 

Při Pasování černilovských prvňáčků 
na čtenáře nás provázely především 
pohádky o pejskovi a kočičce. Děti před 
samotným slavnostním pasováním splnily 
tyto úkoly-vařily dort, věšely prádlo, když 
svítilo sluníčko a když pršelo, tak ho zase 
honem sundávaly, počítaly nachytané 
myši pro paní švadlenu, aby pejskovi 
spravila roztržené kalhoty, vybarvovaly 
noční košilku, doplňovaly věty o tom, 
jak pejsek s kočičkou myli podlahu a co 
k tomu potřebovali, podepisovaly se na 
pamětní list, malovaly pejsky a kočičky 
na velké plátno... Prostě zůstala za nimi 
spousta vykonané práce! Zástupci čtenářů 
z 1.A a u 1.B. pak přečetli slavnostní slib: 

„Knížky moje milé, už přišla ta chvíle, 
kdy si i já prvňáček, přečtu každý řádeček. 
Budete mé kamarádky, vezmete mě do 
pohádky. Vydáme se do světa, přečtu si i 
Hamleta. Jsem teď čtenář, to se ví, na tom 
se nic nezmění!“. 

Josef a Karel Čapkovi děti po splnění 
úkolů pasovali na čtenáře. Každý 
prvňáček dostal šerpu s pejskem nebo  
kočičkou a titulem ČTENÁŘ 2018 a knihu 
Bráchova bota, autorky Evelíny Koubové 
a ilustrátorky Radky Kielbergerové. 
Knihu  vydalo v roce 2018 nakladatelství 
Triton díky Svazu knihovníků a 
informačních pracovníků pouze pro 
letošní prvňáčky! Po pasování na nové 
čtenáře čekal nádherný dort od pejska a 
kočičky, i s myškou, sýrem, šunkou a 
buřtem :-). Všichni prvňáčci dostali, jako 
dárek a lákadlo pro rozvoj čtenářských 
dovedností, na jeden rok členství u nás 
v knihovně zdarma. Zájemci si mohli 
také odnést mapu Čapek, vydanou o.p.s. 
Branka, na které jsou zvýrazněna místa 
spojená s tvorbou sourozenců Čapkových.

Děkujeme všem pomocníkům  
u jednotlivých úkolových stanovišť a 
zvláště pánům Josefu (Ondrovi Lovasovi) 
a Karlovi (Jerymu Žárskému) Čapkovým, 

Mateřská škola Černilov
 

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

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

ZŠ A MŠ Černilov

že s námi prožili slavnostní Pasování na 
čtenáře. Paní učitelkám Evě Šrámkové a 
Nadě Suntychové děkujeme za celoroční 
přípravu čtenářů. Ivě Urbanové především 
za přípravu čtenářských stuh a Aleně 
Rydlové za úžasně nápaditý výborný dort, 
ze kterého zbyl nakonec jen kousek buřtu!

Černilov a blízké okolí má o dalších 
36 nových samostatných čtenářů víc, moc 
všem gratulujeme a těšíme se, že se spolu 
budeme vídat i u nás v knihovně.

Jana Žárská

Škola v přírodě pro 
předškoláky

,,Ťuky, crnky, drnky, na ty staré 
hrnky. Lžíce, nože, vidličky, hrajem i na 
pokličky. Permoníci z peřin ven, blechy 
přejí dobrý den.“ Tak tomuhle volání 
se nedalo odolat, a proto se předškoláci 
vydali za tajemstvím skřítků permoníků 
do Malé Úpy. Sešli jsme se v pondělí ráno 
u autobusu, naložili zavazadla, rozloučili 
se s rodiči a vyrazili za pohádkovými 

bytostmi. Po příjezdu na chatu Permoník 
jsme se ubytovali, ochutnali první oběd a 
po odpoledním odpočinku jsme vyrazili 
na Permonickou stezku. Cestou jsme plnili 
deset úkolů, jedno ze zastavení bylo také 
u pohádkového Čertova mlýnku. Jednou 
se nám podařilo sejít z vytyčené cesty a 
podruhé jsme se museli vracet, protože 
jsme přehlédli jeden z úkolů. Ale stálo 
to za to. Na konci cesty jsme totiž našli 
poklad a každé z dětí získalo barevný 
skleněný diamant.  Před večeří jsme si 
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hráli na herních prvcích na hřišti u chaty, 
po jídle se děti seznámily s některými 
skřítky permoníky, které vymalovaly 
podle vzoru a pak hurá do postýlek.                     

Druhý den ráno jsme se vydatně 
nasnídali, do batůžku zabalili svačinu 
a oběd a vydali se na celodenní výlet. 
Vláček nás vyvezl na Pomezní boudy a 
my mohli začít Putování Malou Úpou 
za krkonošskými pohádkami Marie 
Kubátové. Prošli jsme 5 zastavení, kde 
děti plnily různé pohybové úkoly. Cestou 
jsme pozorovali přírodní krásy krajiny. 
Po návratu jsme si chvíli odpočinuli, poté 
jsme plnili jeden z úkolů od permoníčků.  
Po práci jsme si šli zaskotačit na dětské 
hřiště. Děti každý večer získávaly 
za plnění úkolů od skřítků papírové 
diamanty, které si vykreslovaly a lepily 
do svých desek. V odpočívárně si 
poslechly pohádky z Putování a uložily 
se ke spánku. Začalo pršet, a tak děti 
usínaly za zvuku bubnujících kapiček.                                                                                                                                         
   Je tu další den, bohužel deštivý. Proto 
se děti po snídani seznámily s dalšími 

permoníčky, pohrály si v herně a zacvičily 
si v tělocvičně. Po obědě se počasí 
umoudřilo a my jsme mohli vyrazit na 
další putování.  Prošli jsme další dvě 
zastavení, pozorovali jsme okolní kopce 
a do mraků halící se Sněžku. Před večeří 
jsme plnili další úkol od permoníčků. Po 
splněném úkolu šly děti do sauny. Unavené 
a zmožené padly do postýlek. Dobrou 
noc. Ve čtvrtek ráno jsme se probudili do 
dalšího pochmurného dne. Sluníčko nikde, 
venku deštivo a mlhavo. Protože jeden 
ze skřítků, Kahánek, zná zdejší počasí 
a pamatoval i na tuhle situaci, připravil 
pro děti výrobu papírové lucerničky. 
Některé děti vyráběly a jiné si zase hrály 
v herně. Po obědě už to vypadalo, že 
přece jen přestane pršet, tak jak tomu bylo 
předešlý den. Oblékli jsme si pláštěnky 
a vyrazili ven. Jenže deštivé počasí se 
nechtělo vzdát. Nakonec nám nezbylo nic 
jiného, než se po krátké procházce celí 
mokří vrátit zpátky na chatu. My jsme 
se ale nenechali vtáhnout do zamračené 
nálady. Vanilkovou zmrzlinou jsme 

příjemně naladili své chuťové pohárky 
a při sledování hokejového zápasu 
našich hráčů jsme si i radostně zakřičeli, 
bohužel chvílemi i smutně přihlíželi.  Po 
splnění dalšího permonického úkolu jsme 
se šli posilnit večeří, neboť nás večer 
čekala další cesta, a to stezka odvahy.  
Mimochodem musíme podotknout, že 
nám týdenní menu moc chutnalo. Jednak 
proto, že jídlo bylo vynikající a také 
proto, že nám vždy pořádně vyhládlo.  Na 
cestě plné plápolajících světélek byly pro 
děti připraveny menší úkoly. Na konci 
stezky na děti čekal Permoníček a za 
jejich odvahu je odměnil malou sladkostí 
a diplomem.  Poté děti plné dojmů a 
prožitků uléhaly do postýlek. ,,Permoníci 
do peřinek, přejem klidný odpočinek.“                                                                                                                     
Byl to krásně prožitý týden v kouzelném 
pohádkovém prostředí. Přesto v pátek ráno 
jsme balili natěšeni vyhlídkou návratu za 
svými nejbližšími. Nedivte se, vždyť jsme 
jim museli toho tolik vyprávět. Už teď se 
těšíme zase za rok a skřítkové permoníčci 
určitě také. Bc. Slánská Irena

na výletě v Častolovicích

Školní rok nám rychle utekl a Sluníčka s Kapičkami se 
společně vydali dvoupatrovým autobusem na výlet do Častolovic. 
Pro děti to byl velký zážitek, pozorovat okolí a dopravu z výšky. 

Hned po příjezdu nás přivítaly černé labutě, těšící se na 
svačinu stejně, jako děti. Společnost nám u svačinky dělaly 
kačeny s malými káčátky, které děti nakrmily starým pečivem. 
Následovala procházka okolo rybníka nádherným parkem plným 
růží. Společně jsme došli do Zámeckého zvěřince, kde paní 
učitelky zakoupily pro děti speciální krmení. Nestačily jsme 
podávat granule a některá zvířátka nám je brala přímo ze sáčku. 

Děti měly možnost pozorovat velké lamy, pštrosy, prasátka, 
oslíky a poníky, kozy, ovečky a různé ptactvo. Osvěžili jsme se  
u poníků a odměnili se bonbony. Po rozloučení se zvířátky jsme 
se vydali zpět k autobusu, který nás dovezl do školky na oběd. 
Užili jsme si krásné dopoledne plné dobrodružství a nových 
zážitků. Blanka Eisenreichová, Kateřina Vašinová
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Pojďte se s námi podívat, kam se 
vypravily starší děti z MŠ Černilov na 
výlet.  Autobus nás zavezl do Janských 
Lázní, odkud jsme Krakonošovou stezkou 
došli k nepřehlédnutelnému Farmaparku. 
U brány nás uvítal pan správce a seznámil 
nás s nejnutnějšími pravidly – hlavně prý 
nemáme sahat na prasátko Mášu a velkého 
kozla. Ale i malé kozičky nám předvedly 
svoji sílu. Pan správce nás zavedl do 
útulného altánku s mechovou střechou, 
kde jsme se chtěli s dětmi nejprve v klidu 
nasvačit. Kozičky evidentně naše dobroty 
zajímaly také. Dvě z nich dokonce vběhly 
dovnitř. Dalo nám dost práce, než jsme je 
přesvědčili, že svačina je pouze naše.

Farmapark se po právu chlubí přímým 
kontaktem se zvířaty v jejich domácím 
prostředí. Všechna zvířata se volně 
pohybují po areálu, jsou hodná a zvyklá 
na děti. Mají zde několik druhů oveček, 
zakrslé kozy, slepičky, krůty, králíky, 

prasátko Mášu a samozřejmě koně i 
poníky.

Děti si mohly vybrat, zda si budou 
hrát se zvířaty, nebo zvolí jinou z mnoha 
dalších aktivit. Mohly navštívit rozhlednu, 
jít se houpat, nebo využít jiných 
přírodních prolézaček. Společně si mohly 
zahrát golf, indiánský tenis, zaskákat 
na trampolíně, nebo třeba zajezdit na 
dřevěných vozíčcích. Zábava zde byla 
opravdu pestrá. Škoda jen, že jsme všem 
museli obléknout pláštěnky. Počasí k nám 
nebylo právě vlídné. Pan správce dokonce 
zapálil oheň, který byl velmi příjemným 
zahřívacím centrem.

Na rozloučenou nás opět doprovodily 
kozičky. Pan správce se o ně nemusí 
bát. Jsou naučené, kam až mohou děti 
doprovázet. Zpříjemnily nám část cesty 
k autobusu do Svobody nad Úpou. Odtud 
jsme se šťastně vrátili opět do Černilova.
 Jana Maršíková

Výlet MŠ do Farmaparku Muchomůrka

Blíží se prázdniny a s nimi i čas 
výletů. I my jsme se se třídou Sluníček 
vydali na náš úplně první výlet, a to 
na projížďku turistickým vláčkem 
hradeckými lesy. Výpravu jsme podnikli 
společně se třídou Kapiček. Vybaveni 
batůžky s pitím, dobrotami a pláštěnkami 
jsme nedočkavě nastupovali do autobusu, 
který nás dovezl na točnu Zděná bouda, 
odkud jsme se vláčkem vydali objevovat 
nová dobrodružství. 

Naše první zastávka byla u přírodního 
dětského parku Rytířské hradiště, kde 
jsme mohli obdivovat obrázky rytířů, 
princezen a jiných pohádkových postav. 
Děti z Kapiček pozorovaly okolní lesy 
z hlavní hradní věže, Sluníčka potom 
z věže menší. Obě třídy si vyzkoušely 
Opičí dráhu v areálu hradiště. Součástí 
Rytířského hradiště je také dendrofon, 
interaktivní věž s otočnými tabulkami 
s informacemi o dřevinách, savcích a 
houbách z našich lesů, dále pak zastavení 
věnující se rozpadu odpadků v přírodě 
a zvířecí doskočiště. Nejvíce se dětem 
líbilo prolézání dráhy, naučné tabule 
zaujaly spíše nás, dospělé. Protože 
naším hlavním cílem byla jízda vláčkem, 
opustili jsme hradiště a pokračovali 
v naší výpravě. 

Cestou jsme měli příležitost vidět 
krásné dřevořezby, které jsou součástí 
Pohádkové stezky městských lesů. 
U rybníku Výskyt jsme si například 
mohli prohlédnout postavičky vodníků 
z Vodnické svatby. Zde jsme také viděli 
kryté ohniště, snědli jsme něco ze zásob 

sladkostí, napili se a pokračovali v jízdě 
vláčkem. 

Naší další zastávkou byla obora 
s divokými prasaty. Děti pozorovaly 

bachyni s malými selátky, krmily prasata 
jablíčky, která jsme si s sebou přivezli. 
Pozorování a krmení z bezprostřední 
vzdálenosti bylo velkým zážitkem 
nejenom pro děti, ale i pro nás dospělé. 
V další oboře jsme pozorovali muflona 
a daňka. U zvířátek se nám všem velmi 
líbilo, byl však čas na návrat domů. 
Užívali jsme si poslední část jízdy a 
snažili jsme se odnést si co nejvíce 
zážitků. Rozloučili jsme se s vláčkem 
a nasedli do autobusu, který nás dovezl 
zpět k naší mateřské škole. První výlet 
našich nejmenších dětí se velmi vydařil 
a všem se nám moc líbil. 

Jitka Beckerová

Výlet turistickým vláčkem
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Základní škola Černilov
 

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

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

ZŠ A MŠ Černilov
Zbývá už jen pár dní a školní rok bude 

za námi. Ale stejně jako v loňském roce, 
škola až zase tak bez života o prázdninách 
nebude. Poskytne zázemí dětem v rámci 
prodloužených provozů MŠ, ŠD a  
v neposlední řadě také v době konání 
školního tábora. Ten se letos poprvé 
uskuteční ve třech týdenních bězích.

O letních prázdninách dojde tradičně 
i na rekonstrukce. Modernizací projdou 
síťové rozvody připojení k internetu 
včetně pokrytí Wi-Fi a v rámci stejného 
projektu („Jsme online a objevujeme 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006722
) dojde také na rekonstrukci odborné 
učebny fyziky a chemie. Celková 

hodnota projektu činí 1 782 941 Kč. 
Finanční prostředky ve výši 95% nákladů 
budou poskytnuty z Integrovaného 
regionálního operačního programu. 
Nutnou podmínkou pro čerpání dotace 
je vybudování bezbariérového sociálního 
zařízení a v této souvislosti dojde také 
k úpravě bočního vchodu do budovy 
školy. Pokročí i již započatá postupná 
obnova elektrorozvodů vybraných tříd. 
Snad se vše podaří podle plánovaného 
harmonogramu.

Děkuji všem, kteří se podíleli na 
zajištění chodu školy, a všem přeji, aby si 
nadcházející letní měsíce ve zdraví užili.

Mgr. David Kubíček

Granty

I v letošním školním roce jsme kromě 
financí rozpočtu školy čerpali podporu 
z dotací Královéhradeckého kraje. Získali 
jsme ji na tři školní projekty. První z nich 
s názvem Podpora environmentální 
výchovy výrazně přispěl rodičům žáků 
sedmých tříd k úhradě pětidenního pobytu 
v ekocentru SEVER v Horním Maršově. 
Díky projektu Kdo si hraje, nezlobí, byly 
pro žáky pořízeny nové pomůcky pro výuku 
i pro práci v rámci kroužků jako na příklad 
materiál na kulisy dramatického kroužku, 
výstroj pro brankáře na florbal, digitální 
mikroskop pro včelařský kroužek i tavící 
pistole pro aranžování a pletení košíků. Třetí 
projekt byl zaměřen na prevenci rizikového 
chování a zdravý životní styl dětí a mládeže. 
Jeho finanční podpora přispěla k úhradě 
opakovaného školení celého učitelského 
sboru zaměřeného na zkvalitnění spolupráce 
učitelů a žáků při třídnických hodinách.

Mgr. Daniela Jezdinská

V pátek 12. 5. 2018 jsme již téměř 
tradičně vyrazili do města valčíku, 
inspirativní Vídně. V jejím samém 
středu jsme zhlédli alespoň část 
rozlehlého schönbrunnského parku  
z dob Habsburků, zapsaného na seznam 
UNESCO, dále našli kousek baroka 
v kostele sv. Petra a kousek gotiky 
v impozantní katedrále sv. Štěpána. 

Prošli jsme skrz gigantický komplex 
Hofburgu kolem muzea císařovny Sisi a 
pak už zamířili do legendárního Prateru, 
který baví lidi již od 18. století. I my 
tady strávili času tolik, co peněženky a 
žaludky snesly a dostatečně vyřáděni a 
utaháni se v pořádku vrátili domů :-).

Mgr. Hana Šimková, Mgr. Daniela 
Jezdinská, Mgr. Jana Hofmanová

Vídeň

Aktuální dění 
v černilovské 
základní škole 
sledujte na  
zscernilov.cz

Ve dnech 15. a 17.5.2018 byli pozváni 
žáci prvních tříd paní Žárskou na exkurzi do 
knihovny. Nejdříve byli na "cestovatelské 
výstavě" pana ilustrátora Miroslava Šaška. 
Potom je paní knihovnice seznámila  
s fungováním knihovny, s péčí o knihy a  
s registrací do půjčovny. Na závěr návštěvy 
si děti udělaly záložku, kterou jim paní 
Žárská zalaminovala. Děti se jen nerady 
loučily. Touto návštěvou určitě místní 
knihovna získala další čtenáře.

Mgr. Naďa Suntychová

Školáci a knihy patří k sobě!
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28. 5. 2018 navštívili osmáci a deváťáci 
vzdělávací pořad Nicholas Winton - 
Síla lidskosti. Jaké dojmy na nich toto 
pozoruhodné svědectví Mateje Mináče a 
Zdeňka Tulise zanechalo, posuďte sami…

Byl to normální Angličan, kterému 
nebyl lhostejný osud československých 
dětí, což samo o sobě je pozoruhodné, 
ale on z úplné nuly dokázal zorganizovat 
odvoz 669 židovských dětí od nás do 
Británie do adoptivních rodin, což je 
ohromující.              J. Ř.

Pan Winton byl velmi hodný a obětavý 
a obdivuji, že se mu povedlo převést tolik 
dětí. Zároveň platí velký dík těm rodinám, 
které si je vzaly.     L. H.

Pro mě je pan Winton hrdina. Úžasný 
člověk, který nezištně obětoval svůj čas a 
peníze československým dětem.       K. D.

Dokázal si uvědomit tu hrozbu, která 
měla přijít a že se snažil zachránit ty děti, 
o které se nikdo nezajímal.       M. Š.

Od filmu jsem tedy neočekával žádný 
zázrak. Ale potom co film skončil, jsem 
zůstal sedět s otevřenou pusou a ani 
nevnímal burácející potlesk uchváceného 
obecenstva. To, co jsem viděl, mi na 
rozdíl od knihy, ze které jsem se tohle 
dověděl, otevřelo oči a zaneslo do mé 
hlavy mnohem víc perspektiv, ze kterých 
se na věc lze dívat trochu jinak. Film 
dohnal spoustu lidí k slzám. Mě však 
dohnal k hlubokému zamyšlení, jaké to 
asi muselo být, když rodiče opouštěli své 
děti a nevěděli, kam jedou, na jak dlouho 
a jestli se vůbec vrátí. ….   X. Y.

Pro mě velmi sympatický muž, který 
udělal správnou věc. Chlapák s velkým 
srdcem.     D. H.

Podle mě Winton byl člověk, který 
věděl, co dělá. Zachránil 669 dětí. To 
je dobrý číslo. Mohl doma sedět a nic 
neřešit. Dělal to dobrovolně, nikdo ho do 
toho nenutil. Byl to frajer a pro mnoho lidí 
i hrdina.       D. A.

Pakliže člověk může udělat něco 
navíc a neučiní tak, jeho chování je 
neslušné.  To však není případ Nicholase 
Wintona.         M. V.

Síla, kterou má lidskost, zachránila 
několik set lidí.       V. B.

Tento film na mě zapůsobil poměrně 
dost emotivně. Nicholas Winton je podle 
mě slušný člověk, který se snažil pomoct 
a to se mu s velkým úsilím povedlo. 
Nezachránil sice všechny děti, ale 669 je 
taky dost.         A. H.

Za sebe si myslím, že by o něm mělo 
vědět více lidí. Chápu ho, když nechtěl 
mluvit o tom, že zachránil tolik dětí a ten 
poslední vlak vlastně připravil jako první 
vlak do koncentračního tábora. Osobně si 
nedokážu představit to, že by mě odvezli 
cizí lidé někam do Anglie a ani bych 
v dospělosti nevěděla, jak jsem se tam 
dostala a odkud jsem. Když si vezmu, 
že to mohl zažít i můj děda, je mi z toho 
divně.          M. S.

Ti, co byli zachráněni, jsou dnes 
spokojené babičky a spokojení dědové, 
kteří mají vlastní rodiny. Kéž by bylo více 
takových hrdinů.     K. H.

Díky své skromnosti a hrdinství 
zachránil životy spousty dětí, které jeho 
skromnost a lásku šíří dál.       M. U.

Nenechal se ovládnout svou 
slávou. Myslím, že mu spousta lidí 
dluží nevyčíslitelnou cenu, a to cenu  
života.       V. H.

Nikdy předtím jsem o tomhle člověku 
neslyšela, a jsem docela překvapená, že 
jsem nikde ani neviděla či neslyšela nic o 
takhle významném člověku. Je fascinující, 
jak mohl zachránit tolik lidských životů v 
takové situaci.     A. H.

Asi nejhezčí chvíle z celého filmu byla 
ta, když Nicky seděl v sále a vedle něj 
seděla jedna paní ze zachráněných dětí. 

Začala mu děkovat. Z druhé strany seděla 
taky paní, která mu taky začala děkovat. 
Potom se moderátor zeptal, jestli tady 
je ještě někdo, komu Nicholas Winton 
zachránil život, skoro celý sál se zvedl. 
Bylo to hodně dojemné.       S. L.

Film na mě působil smutně a vesele 
zároveň - transporty dětí byly pro většinu 
lidí smutná událost, ale pro ty děti to 
znamenalo nový život plný naděje.    A. Z.

Dojalo mě, když mu potom ty 
zachráněné děti děkovaly, že je zachránil. 
Tento člověk se mi zdál až moc skromný, 
ale asi k tomu měl důvod.      A. H.

Bylo hrozně krásný koukat na to, jak mu 
ti lidé později osobně děkovali a byli mu 
za všechno velmi vděční, jak se mu hrnuly 
slzy do očí, protože nebýt jeho, nemuseli 
tu být. Moc se mi líbila myšlenka, že  
i když měla přeprava dětí dost komplikací, 
on se nevzdával a šel si za tím a chtěl to 
dotáhnout až do konce.      M. Z.

Film mi ukázal, že i jeden člověk 
dokáže to, co nezvládne celý stát, když 
bude vážně chtít. A on chtěl! To, co 
dokázal, je úžasný.       P. J.

Záchrana téměř 700 lidí, dokonce 
dětí, před jistou smrtí je veliký čin, který 
nejde brát na lehkou váhu….. Velmi 
dojemné bylo, jak pro něho jedna škola 
složila píseň a mávala mobily ve tmě jako 
světýlky naděje.       F. K.

Během filmu jsem přemýšlela 
o různých charitách. A už teď jsem 
rozhodnuta, že bych na ni v dospělosti 
chtěla dávat příspěvky….. U filmu jsem 
i brečela, protože to od něj bylo velmi 
hezké gesto a bylo to dojemné.      B. M.

Nicky Winton, tak tohle jméno nám asi 
zůstane v hlavě navždy… Z filmu jsem si 
nejvíc odnesla, že úsměv je velice důležitý. 
Byl to hrdina a taky navždy bude.       B. J.

Lidé by si z něho měli vzít příklad. P. J.

Šla bych na to znova.       E. M.
Mgr. Hana Šimková

LOteRie ŽiVOtA
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Závody autíček

Ve středu 23.5.2018 se konaly již 
tradiční závody autíček na dálkové 
ovládání. Děti soutěžily ve dvou kategoriích 
na rychlostním okruhu a slalomové dráze.
Sešlo se 22 závodníků, kteří dali do boje 
úplně všechen svůj um. Tady jsou výsledky:
kategorie A (1.stupeň )                                    

1.místo: Tomáš Munzar
2.místo: Marek Touc
3.místo: Michal Mazura

kategorie B ( 2.stupeň )

1.místo: Štěpán Šůstek
2.místo:Denisa Šlesingrová
3.místo: Petr Sovák

Vítězům blahopřejeme, všem 
závodníkům děkujeme za účast a těšíme 
se na příští - již 5.ročník! Pokud bude 
příznivé počasí, přesuneme soutěže na 
ovály školního hřiště. Tak pilně  trénujte!
   Mgr. J. Hofmanová, Mgr. K. Blatníková

V pátek 1. 6. 2018 mohly děti všech 
věkových kategorií oslavit svůj svátek 
na našem školním hřišti, kde jsme pro 
ně připravili mnoho soutěžních disciplín 
a doplňkových zábavných aktivit. 
Těsně před začátkem akce, a vlastně 
celé odpoledne, to vypadalo na veliký 
déšť, ale nakonec to dobře dopadlo - 
NEPRŠELO!!! Děti skákaly v pytlích, 
lovily rybičky, trefovaly florbalovou 
branku a basketbalový koš, jezdily na 
koloběžkách, shazovaly plechovky a 
kuželky, absolvovaly překážkovou dráhu, 
střílely na terč hasičskou stříkačkou atd. 
"Přijel" i skákací hrad, cukrová vata a 
ledová tříšť. Děti využily i možnosti svést 
se na koníkovi, prolézt hasičské auto a 
namalovat si obrázky na obličej! Všude 
bylo pořád plno a děti si odpoledné užily. 

Dospěláci se mohli občerstvit v naší 
kavárničce a děti měly v rámci soutěžního 
zápolení na občerstvení limonádu.

Velké dík patří pěveckému sboru a 
skupině CREATO za krásná vystoupení 

během celého odpoledne, černilovským 
hasičům a panu Huškovi a jeho koníkovi!

Těšíme se zase za rok!!!
Mgr. Jana Hofmanová, 
Mgr. Lenka Javůrková

Dětský den

Jak jsme již ve Zpravodaji informovali,  
během školního roku 2015/2016 se 
nám podařilo získat finanční dotaci od 
Královehradeckého kraje. S finanční 
spoluúčastí ZŠ Černilov jsme vybrali, 
objednali a nakoupili vše potřebné pro 
otevření a fungování včelařského kroužku.  
Jednalo se o tři úly, ochranné pomůcky pro 
děti i lektory, rámky, kuřák a samozřejmě 
oddělky. Včely jsme usadili již v srpnu, 
zakrmili a zaléčili. Nyní kroužek, který 
se koná  1x za 14 dní, navštěvuje osm 
začínajících včelařů.

Již jsme si vyzkoušeli nasoukat se do 
ochranné kombinézy, otevřít a prohlédnout 

úly, zapálit dýmák, bojovat léčivy proti 
kleštíkovi a vyrábět svíčky z včelího vosku. 
Velmi zajímavé bylo včely pozorovat 
mikroskopem a zároveň se seznámit  
s včelí rodinou, jejím složením a funkcí 
jednotlivých členů. V zimním období bylo 
naším hlavním úkolem připravit se na jaro.

Letošní zimu jsme přezimovali s třemi 
úly.  No a 1. 6. na to konečně došlo! Po 
dvou letech fungování kroužku jsme 
poprvé vytáčeli med. Děti celý proces 
pečlivě sledovaly, ba i ruku k dílu přiložily 
a nakonec měly radost, že se dílo zdařilo.

Mgr. Kateřina Blatníková
Mgr. Hana Šimková

PRVní ČeRniLOVSkÉ MeDOBRAní
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Tak by se dal nazvat čtvrtek 7. června 
2018. Od rána do večera se v sokolovně 
hrálo divadlo! Děti z divadelního 
kroužku ZŠ Černilov předvedly pohádky 
"O princezně na hrášku" a "Dvanáct 
měsíčků". V dopoledních hodinách 
zhlédly pohádky děti 1. stupně ZŠ 
Černilov, MŠ Černilov a MŠ a ZŠ 
Librantice.

Na večerní představení přišli 
fanoušci z řad rodinných příslušníků 
a kamarádů.Naši herci si to moc užili,  
i když samozřejmě nechyběla herecká 
tréma, předvedli vynikající výkony! 
Nikča Šulcová, Náťa Krsková, Eliška 
Marcinková, Jindřich Šimek, Anička 
Zítková, Klárka Dunková, Simča 
Lorencová, Páťa Pešková, Lucka 

Dohodilová, Dája Scheuerová, Nina 
Veinhauerová, Dája Řeháková, Anička 
Pavlová, Klárka Křížková, Hanka 

Jelínková a Terka Konířová si zaslouží 
velikánskou pochvalu!!!  

Mgr. Jana Hofmanová

 Pohádkový den

Letošní, jubilejní 10. ročník byl 
vyhlášen na téma drak. Každý si s tímto 
úkolem poradil po svém, práce jsou 
pestré. A že se jich sešlo. V letošním roce 
se přihlásilo 150 soutěžících s více jak 
100 pracemi.

Kategorie A   26
Kategorie B   39
Kategorie C   17
Kategorie D   0
Kategorie E   29      (61 dětí)

Někteří se přihlásili i s více 
pracemi, nebo se zapojili do více 
kategorií, děkujeme za ně. Tato soutěž 
je vyhlašována pro umělce všech věků  
z černilovského regionu a co by to bylo 
za soutěž, kdyby na výherce a zúčastněné 
nečekaly zajímavé odměny.

I v letošním roce jsme pro všechny 
soutěžící připravili ceny, za které je nutné 
v tuto chvíli poděkovat Klubu rodičů při 
ZŠ Černilov.

 Kategorie A

V kategorii těch nejmenších se umístili 
tito malíři:
1. Jana Nováková
2. Lenka Štrajtová, 
    Karolína Lukášková
3. Anna Cerháková
 
Zvláštní ocenění:
Nikol Špatenková, Anna Krejčová

Bylo velmi těžké hodnotit, protože 
dozajista všichni mrňouskové pracovali, 
co jim síly stačily.

Kategorie B

(žáci prvního stupně)
1. Vojtěch Kašlík
    Tereza Dohodilová
2. Monika Slavíková
3. Lucie Konečná

Zvláštní ocenění:
Lukáš Petráček

Kategorie C

(žáci druhého stupně)  
1. Anetka Musílková
2. Patricie Pešková
    Vilma Čechurová
3. Kateřina Jaklová

Zvláštní ocenění: 
Jana Rydlová, Hynek Macek

Kategorie D

(dospěláci)
0

Kategorie E

(společné práce)
Pavlovi, Bublinky, Kateřina Jaklová, Bára 
Beková, kroužek paličkování

Zvláštní ocenění:
družina, keramika, Jana Cerháková, 
Tomáš Hrdina

Mgr. Kateřina Blatníková, 
Mgr. Jana Hofmanová

Černilovská paleta

Účetnictví 
Egerová

Lucie Egerová, DiS. 
+420 705 338 687 | lucina.egerova@gmail.com

www.ucetnictvi-egerova.cz
 

KOMPLETNÍ VEDENÍ AGENDY

ÚČETNICTVÍ A 
DAŇOVÉ EVIDENCE

PRO MALÉ A STŘEDNÍ SUBJEKTY

Škola v noci

Jak jen vypadá škola za tmy? To jsme chtěli zjistit v pátek 
15.6.2018. Sešli jsme se v 19 hodin. Rodiče přivezli nejen věci na 
spaní, nezbytné plyšáky, ale i výborné buchty. Mňam!

Protože bylo světlo, zahráli jsme si znalostní a postřehový 
závod, i vybíjenou. A teď na Stezku odvahy! Sice nás občas něco 
nebo někdo chytil za nohu, rozvázal botu, ale statečně jsme se 
všichni podepsali.

S baterkami jsme prošli celou školu a vydali se i za vesnici. 
Potmě ty baterky tak krásně svítí! 

Později než doma (hurá!) jsme se uvelebili ve spacích pytlích 
a vyprávěli si pohádky. Ráno nás probudilo sluníčko. Vše jsme 
zabalili (UF!), snědli, a teď už aby nás vyzvedli rodiče.

Příští rok už můžeme na školu v přírodě (4 noci)!
Mgr. Lenka Javůrková

inzerce
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Básně 6. tříd

Škola

„Ta naše škola je pecka,“
říká Mirka, to je ale kecka.
Ve škole se učíme, učitelky mučíme,
hodně se tam naučíme.

Ve škole slavíme Vánoce,
vždycky po roce,
u toho se nasmějeme,
spoustu čaje vypijeme.

Už jsme starší žáci
a už jsou z nás puberťáci.
Už jenom chviličku,
a budem dělat nějakou prácičku.

Mirek chce být kovář,
Patrik zase zubař.
Vzdělání je dobrá věc,
kdo to nechce, nemá cash.

Daniel Hroneš, Lukáš Veselovský

Úplněk

Už je zase úplněk,
vlci vyjí o sto šest.
Když z dálky jsem je uviděl,
zaťal jsem ruce v pěst.

Odvážil jsem se přiblížit,
po pár krocích zastavil jsem,
chtěl jsem se zas odplížit,
svůj strach však překonal jsem.

S vlky jsem se spřátelil,
poznal jejich život,
lidé se stali nepřáteli,
úplněk má velkou moc.

Nikol Cmuntová

Líčení 5. třída

Probudím se a poslouchám, jak ptáci 
zpívají svou ranní hymnu a vítají mě. 
Zpívají své čisté tóny a všechny krásně 
probouzí. Zavírám oči a cítím, jak mi 
kapičky rosy cinkají kolem uší a ladně mi 
dopadají na špičku nosu. Rosa dopadá i na 
zem a všímám si, že se kapičky pomalu 
vsakují do země. Květiny a kvítky stromů 
mě ráno mávají a sypou svůj jemný pyl. 
Drobné kousky pylu létají ve vzduchu a 
mezi nimi lehce poletují včelky. Slyším 
je, jak radostně bzučí. Má noha šlápne 
do trávy a kapky rosy se rozletí a mírně 
dopadnou na zem. Slunce už se na mě 
po ránu směje. Jeho paprsky se dotýkají 
a obarvují první jahody. Jaro mě zkrátka 
dnes vítá. Adéla Krsková

Dnes mě probudil krásný zpěv ptáčků. 
Vykoukla jsem z okna a pozorovala ten 

ptačí koncert. Všude kolem poletovaly 
včeličky, které pilně pracovaly. Byly celé 
od pylu a vůně šeříku byla všude kolem 
mě. Šeřík, zbarvený fialově, mi zlepšil 
výhled z okna. Začala jsem lépe poslouchat 
a uslyšela jsem lehké třepetání barevných 
motýlích křídel, kteří poletovali kolem 
okna. Mohla jsem se jich i dotknout, ale 
neudělala jsem to. Dále jsem si všimla 
naší zahrádky a měla jsem chuť na ty 
šťavnaté plody jahod a další pochoutky. 
Byla to krásná podívaná. 

 Anna Turková

Slohové práce 7. tříd

Zážitek, na který se nedá  
zapomenout

Charlie, to je naše loď. Jmenuji se La 
Dong, kapitán obchodní lodi Charlie. Toto 
je 5. den plavby, podle mých primitivních 
slunečních hodinek je něco kolem poledne 
roku 1843. Najednou někdo zvolá mé 
jméno. Podle sluchu se snažím zjistit, 
odkud to znělo, ale přes šumění vln a vrzání 
stožáru jsem ho nemohl lokalizovat. Když 
zavolal podruhé o něco hlasitěji, zjistil 
jsem, že to zní přímo ze stožáru. Křičí: 
,,Pozor, cizí loď na 9. hodině.“ Když se 
otočím, ihned mi do žil vnikne adrenalin, 
cítím, jak se mi zvedá tlak. Tento typ lodí 
moc dobře znám. Černá plachta, černá 
vlajka, děla na bocích. Jediné, na co jsem 
se v tu chvíli zmohl, bylo: ,,Piráti.“

Okamžitě začnu dávat rozkazy: 
,,Připravit střelný prach, stáhnout plachtu, 
všichni z podpalubí!“ Můžu se snažit, jak 
chci, ale s každým mrknutím oka jsou 
piráti blíže a blíže. Najednou mi prorazí 
hlavou čirá bolest, jakoby mi někdo vrazil 
dýku přímo do mozku a pomalu jí otáčel. 
Dělo vystřelilo, nevím zda naše, nebo 
jejich. Neslyším nic jiného než pískání 
v uších. Čas jakoby se zpomalil. V tu 
chvíli se mi promítne celý život před 
očima. Vidím, jak má matka padá k zemi 
s kulkou v hlavě a otec s kudlou v srdci. 
Z této vzpomínky mi zbyl šrám přes celá 
záda a jizva mezi žebry, bylo mi 10. A mé 
jizvy vyrostly společně se mnou.

Když se proberu ze zamyšlení a 
bolesti, jejich prkna již dopadají na naši 
loď. Vidím, jak se posádka brání, ale nemá 
šanci. Vtom ucítím něčí ruku na mém 
rameni, cukne mým ramenem směrem 
k sobě, já ztrácím rovnováhu. Když se 
snažím ji získat zpět, projede bolest 
mou čelistí, uslyším lupnutí chrupavky 
a uvidím pěst na mé pravé tváři. Spadnu 
na zem a pohlédnu mu do tváře. To jedno 
oko a zdeformovaný obličej bych poznal 
kdekoli. Rhóno, vrah mé rodiny. Krve 

by se ve mně nedořezal. Hbitě vstanu 
a vytáhnu moji mačetu. On už ale stojí 
s hlavní u mého čela. Automaticky jsem 
udělal něco, nevím co, ale dopadlo to 
špatně. Dál už nic, jen tma. Vojtěch Vach

„Aaach,“ povzdechl jsem si, protože 
se stane to, co jakýkoliv den. Nikdo si mě 
nekoupí, přece kdo by chtěl jednovrstvý 
toaletní papír. „Hej, Alfonsi,“ někdo na 
mě volá, „hej, koukej, někdo si mě chce 
koupit!“ Potom, co jsem si to uvědomil, 
jsem byl smutný ještě víc, protože teď 
odešel můj nejlepší kamarád Bořek.

Už je další den a můj kamarád si už 
někde užívá svobody. Teď odbila pátá 
hodina a za čtvrt hodiny se bude zavírat, 
takže dnes si mě opět nikdo nekoupí.

Náhle jsem něco zahlédl. Dotýká se 
mě to, takže by to mohla být ruka. „Hele, 
asi si koupím tenhle,“ asi si povídají o 
mně, „je levný a nemůžu jen rozhazovat 
peníze, takže si myslím, že to bude 
správná volba.“ „Jo,“ řekl jsem si pro 
sebe, protože už budu konečně volný!!!

„Ano, ano, ano, ano, konečně budu 
volný a nikdo mě nezastaví,“ řekl jsem 
si s trochou sarkasmu, protože se přece 
nemůžu hnout.

Dali mě do nějaké divné věci, možná 
se povaluju v tašce, o které všichni 
vyprávěli. Cesta trošičku drncá, asi jedu 
v nějakém vylepšeném nákupním vozíku! 
Doufám, že to tam bude krásný, jako 
v mých snech o ráji. 

Když mě vyndali z tašky, viděl jsem 
luxusní police, na kterých byly knihy a 
další luxusní věci. Paní mě odnesla někam 
jinam než ostatní věci. Přinesla mě k té 
legendární toaletní míse. „Proč si sedla 
na tu mísu,“ udivil jsem se, protože to je 
posvátná věc. Taková drzost. Po chvíli si 
ze mě kus odtrhla. „Au,“ trochu to bolelo, 
ale to, co jsem uviděl, bylo ještě horší.

Po několika dnech už po mně zbyla 
jen malá rolka. Nečekal jsem, že můj 
život skončí zrovna takhle. Ahoj Bořku, 
ahoj moje sny, ahoj světe, tímto se s tebou 
loučím. Matouš Fibír

Finanční gramotnost

14. 6. si měli deváťáci možnost v rámci 
občanské výchovy zahrát strategickou 
hru Finanční svoboda, která simuluje 
reálná životní rozhodnutí v oblasti financí. 
Zkusili si být odpovědní dospělí, prožít 30 
let života, čelit jeho nástrahám, uzavírat 
finanční produkty, získat majetek a plnit si 
životní cíle. Zjistili, že každá legrace stojí 
nějaké úsilí. Za zprostředkování děkujeme 
firmě Partners.

Mgr. Lenka Javůrková
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Černilovský dvůr 2018
Festival Černilovský dvůr je konal 

v areálu Kulturního a spolkového 
domu v Černilově letos již poosmé.  
Festival se profiluje jako multižánrový 
a multigenerační, proto i jeho obsah je 
poskládán tak, aby si zde své našli jak malí, 
tak velcí návštěvníci. Jako první vystoupily 
Černilovské Blešky s veselým pojetím 
písničky z filmu Lotrando a Zubejda – Pod 
dubem, za dubem, tam si na tě počíháme. 
Jana Horáková a Iva Urbanová secvičily 
během celoročního kroužku v KSD s dětmi 
vystoupení v radostné a rytmické náladě 
a zapojily i některé maminky, coby živé 
držáky stromů, za kterými se schovávali 
malí loupežníci a loupežnice. Odrostlejší 
Blešky už jsou teď Blechy a jejich 
vystoupení choreograficky a producentsky 
řídily Emča Horáková a Terka Kuldová. 
Publikum uchvátily jak taneční kreace, 
tak jedinečný puntíkový outfit, který 
tanečnicím ušily patchworkářky (díky 
patří Renatě Petráskové a dalším šikovným 
švadlenám). Z vystoupení Blešek a Blech 
se publikum spíše menší velikosti rychle 
přesunulo ze dvora do stanu před domem, 
kde už na ně čekalo Malé divadélko Praha 
manželů Anny a Rostislava Novákových 
s pohádkou O Palečkovi. Paní Anna 
Nováková je z rodu významného 
divadelníka Matěje Kopeckého a rodová 
tradice a talent se nezapře. Děti i větší 
publikum napjatě poslouchali, jak se 
pohádka bude vyvíjet a jak to s Palečkem 
dopadne.

První hudební vystoupení na dvoře 
uvedla Kaczi, alias Kateřina Kouláková. 
Kaczi pochází od Frýdku-Místku a ač je 
to mladá dáma, už koncertovala leckde 
po světě (ve Vídni, Graczu, Krakowě, 
Edinburghu…). Kaczi je plná radostné 
energie a temperamentu a diváky umí 
zaujmout jak zpěvem, tak hrou na 
harmoniku či využitím looperu.  Kaczi 
hraje se svou kapelou, zde vystoupila 
sólově.

Na vystoupení Kaczi navázalo 
mezinárodní hudební seskupení (česko-
slovensko-francouzské) s francouzským 
názvem Les Gars D´en Bas. Představilo 
francouzské chansony, gypsy swing a jazz 
a hudbu východní a romskou. 

Následující Bombarďák všechny 
dostal…byla to prostě bomba! Bombarďák 
je kapela, která si umí udělat ze všeho príma 
legraci. Kapelu tvoří Jirka Jelínek, Michal 
Dalecký a Matěj Pospíšil. Ano, Michal 
Dalecký je Žížala od Tondy Blaníka, je 
to opravdu on ;-). Jiří Jelínek pochází  
z Hradce Králové, je to herec, autor, režisér, 
kreslič komiksů, vykřikovač písňových 

textů. Zakladatel Divadla DNO, občas 
člen divadel Husa na provázku, Tramtarie 
atd. Otčím komiksové postavy FAGI. 
Bombarďák hrál vesele, svižně, tanečně, 
rozpohyboval celé publikum v originální 
taneční kreace.

Vyhoukaná sowa převzala štafetu 
a pokračovala v rázném rytmu. Na 
Černilovském dvoře sowa vyhoukala 
dvoufázové vystoupení – klasický rock 
and roll plus krátký akustický set.

Kapelu Janas tvoří Jana Infeldová – 
zpěv, Jan Vávra – kytara, Jaromír Fulnek 
– baskytara, Chili – bicí. Jananas o sobě 
tvrdí, že je nejznámější neznámá kapela. 
Je to prý kapela, které všechno dlouho 
trvá. Kapela, která se kasá, že nikdy nikam 
nepřijela včas. Ale nene, byli tu akorát! 
Jananas je česká folková skupina, sama 
svůj styl označuje jako hardcore-folk.  
A má nejlepší písničku Já nejsem naštvaná 
– ten klip prostě musíte vidět! Janas si se 
svou skromností vymínil, že až se bude 
pořádat jubilejní 10.ročník Černilovského 
dvora, kam prý budeme zvát nejlepší 
kapely z předchozích ročníku, že na ně 
nesmíme zapomenout! Tak to je dost 
zajímavý nápad.

Jarsen není švédská kapela, ale 
duo, jehož název je odvozen od místa 
bydliště účinkujících: JARoměř (Honza 
Resl) a SENdraž (Dita Holá). Jarsen 
báječně zakončil letošní ročník jemným, 
melodickým koncertem. Dita Holá 
(violoncelo, zpěv) a Jan Resl (kytara, 
zpěv).  

Festival doprovázely také workshopy. 
Prvním byl výtvarný Klubu maminek 
Dvoreček, kde si každý mohl vyrobit 
papírovou slepici, motiv z letošního 
plakátu. Velké obležení zažíval workshop 
Bosoviště. už jste někdy chodili po 
střepech?  Tady jste si to mohli vyzkoušet 

a ověřit si, že to dáte! BOSOVIŠTĚ 
je hřiště se spoustou aktivit pro bosé 
nohy. Vyráběly se zde také originální 
letní korálkové ozdoby na nožky pro 
parádníky a parádnice. Bosoviště bylo 
od 15 do 19 hodin ve stanu před domem, 
stále plné horlivých „zákazníků“. Kdo 
má rád přírodu, navštívil Workshop 
výroby přírodní kosmetiky, který vedla 
rodina Adamcových z Týniště nad Orlicí.  
Zájemci se tu mohli naučit, jak si i doma 
můžeme připravit zubní pasty (jahodovou, 
banánovou, s mořskou solí, skořicovou, 
pomerančovou s jílem, mátovou. nebo 
třeba pomády na suché rty s včelím 
voskem a výživnými rostlinnými oleji, 
případně lesk na rty nebo rtěnku, voňavé 
roll ony bez chemie, pouze s přírodními 
esencemi, letní osvěžovač nohou-pudr, 
minerální make up -odstín, odličovací olej 
pro velmi citlivé oči a několik typů peeligů 
a deodorantů.

V domě bylo možno navštívit dvě 
výstavy: Africké obrazy umění tinga-tinga 
a fotografie z cest po světě od Evy a Vaška 
Špačkových z Jaroměře.

Výborné občerstvení po celé odpoledne 
zajistila paní Jana Srubjanová z Provodova-
Šonova (www.rozvozspecialit.cz), 
domácká cukrárna a syrský kebab. 

Děkujeme všem účinkujícím, 
pomocníkům (ono se to nezdá, ale je 
to vždy kupa práce to celé připravit 
a pak zase uklidit a bez mnohých 
dobrovolných pomocníků by to vůbec 
nešlo), pánům zvukařům, moderátorovi a 
stagemanagerovi Vojtovi Šůstkovi, Obci 
Černilov a návštěvníkům, kterých letos 
přišlo asi nejvíce, co pamatujeme, za 
báječnou atmosféru. A počasí má velkou 
jedničku s hvězdičkou. Tak zase za rok! 
Těšíme se. 

Jana Žárská
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Pátý ročník Memoriálu Hýni Horáka
V sobotu 9. 6. 2018 jsme se již pošesté 

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. Letošní ročník jsme věnovali 
spolku Dlouhá cesta, který sdružuje rodiče, 
kteří přežili své děti.

Byly draženy 3 předměty hokejistů 
Mountfieldu HK:

1. hokejka Lukáše Vopelky 1 000 Kč
2. brankářská hokejka 
    Jaroslava Pavelky  3 000 Kč
3. rukavice Petra Koukala 4 000 Kč
Když k těmto 8 000 Kč přičteme, 

příspěvek 20 000 Kč, který byl věnován 
z výtěžku turnaje a dalších 4 100 Kč, 
kterými tento projekt podpořili návštěvníci 
turnaje, máme celkovou částku 32 100 Kč, 
která podpoří činnost spolku Dlouhá cesta.

Novinkou letošního roku byl přátelský 
zápas trenérů jednotlivých týmů s hráči 
hokejového Mountfieldu Hradec Králové a 
zároveň proběhla autogramiáda Radovana 
Pavlíka, Jana Bergera, Jaroslava Pavelky, 
Radima Šaldy, Štěpána Matějčka a Radka 
Pilaře.

Tak jako každý rok, nás všechny 
potěšilo krásné vystoupení černilovských 
BLECH, které svým půvabem okouzlily 
všechny návštěvníky při slavnostním 
ukončení.

Nejlepší hráči z každého 
týmu:

Jakub Šebesta, TJ Baník Vamberk 
Adam Nydrle, RMSK Cidlina 
Petr Chudý, FK Černilov 
Petr Žalud, FC Hradec Králové 
Přemysl Kvasil, FK Kolín  

Jakub Sedláček, FC Nový HK 
Tomáš Zelený, MFK Nové Město n. M. 
Dominik Hopko, FC Olympia HK 
Ondra Pavlík, MFK Trutnov 
Tomáš Konečný, TJ Sokol Třebeš

Nejlepší vedení míče - hráč:

Lácha Matěj, Nové Město n. M. 19:82 s

Nejlepší vedení míče -  trenér:

Jiří Říha, MFK Trutnov 20:94 s

Nejlepší driblér - hráč:

Lukáš Veselovský, FK Černilov  236 p.

Nejlepší driblér - trenér:

Radek Šrámek, FK Kolín 358 panenek

Nejlepší střelec:

Lukáš Veselovský, FK  Černilov 8 branek

Nejlepší brankář:

Tomáš Okrouhlický, MFK Trutnov

Celkovým a jednoznačným vítězem se 
letos poprvé stal FK Černilov se ziskem 27 
bodů – vítězství ve všech devíti zápasech. 
Kromě radosti z prvenství byla všemi velmi 
oceňována hra, kterou se domácí celek ve 
všech zápasech představil. Kromě všech 
hráčů, patří velká gratulace také  trenérům 
tohoto ročníku Luboši Veselovskému, 
Jardovi Jakubovi a Tomáši Obzinovi.

Konečná tabulka

1. FK Černilov 
2. FC Nový Hradec Králové 
3. FC Hradec Králové U12 
4. TJ Sokol Třebeš U12 
5. MFK Trutnov U12 
6. RMSK Cidlina U12 
7. FK Kolín U12 
8. MFK Nové Město nad Metují 
9. TJ Baník Vamberk 
10. FC Olympia Hradec Králové 

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, AGI - Aleš Pražák, Allianz 
pojišťovna a. s., Auta Ježek, AXIS a. s., 
BETONOV,  B+L střechy - Petr Ličman a 
Zdeněk Brož, CANTO, Cukrárna a kavárna 
Černilov, Česká průmyslová pojišťovna, 
Daniel Zumr – truhlářství, Dáša Lovasová, 
David Horák, Doktor Důlek s. r. o., Dražby 
EU s. r. o., EKB–úklidové služby, EKO-
EKVITERM spol. s r. o., Eva a Láďa 
Skákalovi,  František Kerhart, Gienger spol. 
s r. o., GIST, s. r. o., GÓL, HNG Czech s. r. 
o., Holubec Martin, Jan Skákal – truhlářství, 
Jaromír Pavel, Jaroslav Jakub – překladatelské 
služby, Jiří Musil – DEMON, Klub dobré 
pohody Černilov, Královehradecký krajský 
fotbalový svaz,  LAVIS CZ - Jiří Štěnička, 
Luboš Veselovský, Malečkovi, Ing. Miroslav 
Vašíček, OASA MEDICAL Czech s. r. o., 
Obecní úřad Černilov, Okresní fotbalový 
svaz, Pojišťovna Kooperativa,  POKY - 
Jan Pokorný, Radek Lorenc, REGINA a. 
s., ROCK MACHINE a MAX 1, Roman 
Hrnčíř, SEVEN HK, s. r. o., SP COM – Petr 
Šrámek, Srubové domy Haniš, STAKO 
s. r. o., STUDIO ARTEFAKT, s. r. o., SV 
METAL, spol. s r. o., TOI TOI, MUDr. Tomáš 
Hrdina – Diabetologická ordinace Opočno, 
Viktor Kadaník, Vítězslav Hálek, Vojenská 
zdravotní pojišťovna ČR, VYSA s. r. o.

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, Zbyněk Stieber, 
Tomáš Rychtár, Lukáš Vojtěch

Bohatou fotodokumentaci si můžete 
prohlédnout na našich 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 6. ročníku udržet 
nastavenou laťku.

Jaroslav Pokrupa
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Čarodějnice v Újezdě
Dlouholetá tradice pálení čarodějnic 

byla v Újezdě opět zachována. Vše začalo 
už navečer, kdy se všechny děti a rodiče 
sešli před Klubovnou. Na děti tam čekala 
velká krabice plná lampionů. Tatínkové 
se dali do práce a všechny lampiony 
dětem postupně zapálili. Potom se vydal 
lampionový průvod směrem za vesnici 
Děti se těšily, jak si zapálí oheň, jako každý 
rok. Bohužel, někdo oheň zapálil dřív, než 

dorazil lampionový průvod, takže děti 
byly velice zklamány, protože viděly  už 
jen z poloviny spálenou hromadu. Dobrou 
náladu to ale nepokazilo a děti si to i tak 
užily. Nakonec se všichni vrátili zpátky do 
Klubovny, kde už čekala výborná grilovaná 
kýta a veselí pokračovalo až do nočních 
hodin. Velké poděkování patří členům 
Spolku přátel Újezda za perfektní přípravu 
a organizaci celé akce. M. Landová

Pálení čarodějnic ve Výravě

V pondělí 30. dubna se konalo 
každoroční pálení čarodějnic. Stejně 
jako vloni, tak i v letošním roce se do 
organizování zapojila naše mládež. 
Zpestřením pro všechny byla létající 
čarodějnice. Pro nejmenší děti byl 
připraven program. Na cestu se vydali 
čarodějnice a čarodějové po setmění. 
V cíli, který byl v opět hospodě u Hrubých, 
děti za odměnu obdržely opečený buřtík.  
Za organizaci programu a zajištění 
občerstvení patří všem zúčastněným 
velký dík.  Jana Medková

Foto: Pavel Vejman

Pohádkový rybník  ve Výravě
Poslední roky se Pohádkový rybník 

konal vždy začátkem září a hlavně 
v perfektní režii paní Jany Hojné. 
Několikrát vždy sice avizovala, že 
daný ročník je v její režii již poslední, 
ale v dalším roce se přece jen nechala 
přesvědčit a akci uspořádala. Bohužel, 
letos už jsme neuspěli. Tak jí alespoň touto 
cestou jménem obce za všechny ročníky, 
které zorganizovala, děkujeme. Pomyslné 
„vůdčí žezlo“ pro letošní rok převzali 
Pavel Vejman a Jitka Hrubá, která kromě 
toho každý rok zajišťovala také catering. 
S ohledem na dřívější termín konání akce 

došlo i k obměně personálního obsazení 
realizačního týmu. „Občerstvovací“ 
tým (párky v rohlíku, buřty apod.) letos 
místo Komínkovic rodiny vedl Martin 
Parák. Celý cateringový tým se nesl 
v mušketýrském duchu. Plnit úkoly u 
pohádkových bytostí a obejít si rybník 
„Ve vrbičkách“ dorazilo oproti dřívějším 
ročníkům méně dětí, protože ve stejný den 
v blízkém okolí probíhaly obdobné akce 
pro děti. Oproti předchozím ročníkům 
sice chyběly některé stálice, jako mlynář 
s mlynářkou nebo Křemílek a Vochomůrka, 
jiné se ale na scénu vrátily. Ten, kdo zvládl 

absolvovat celou trasu, obdržel pamětní 
list. Děti měly rovněž k dispozici různé 
zábavní atrakce, jako kolotoč, skákací hrad, 
jízda na poníkovi, trampolína, dovádění 
na balících slámy, malování na obličej a 
rovněž jako vloni šlapací bugy. K prohlídce 
byl přistaven záchranářský vůz a své 
umění také předvedl psovod. Zpestřením 
programu pak bylo vystoupení slečen  
z taneční skupiny CREATO. Věříme, že 
pro děti byl program celého odpoledne 
zajímavý, a tak velký dík za to patří celému 
realizačnímu týmu. Jana Medková

Foto: Pavel Vejman



21Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko  2|2018

...v uplynulých měsících v Libranticích
Pedig

Opět jsme se sešli v hojném počtu 
a různém věkovém složení při pletení  
z pedigu. Mohli jsme si vybrat ze dvou 
druhů košíků, které budeme vytvářet. 
Protože bylo krásné počasí, rozložili jsme 
si svou práci na školní zahradě. Myslím, 
že se práce všem podařila. Do větších 
košíků se bude sbírat letošní úroda a  
v menší „gondole“ můžeme nosit na stůl 
různé dobroty, nebo do něj aranžovat 
květiny. Snad se na podzim opět sejdeme a 
vyrobíme si opět něco hezkého pro radost. 
Naší lektorce Ajce děkujeme za rady, 
pomoc a trpělivost .

Čarodějnice

Tradiční pálení čarodějnic bylo  
v letošním roce ještě dopoledne 30. 4. 
kvůli silnému větru a velkému suchu 
v ohrožení. Odpoledne se vítr uklidnil, 
soutěže byly připraveny, čarodějnice 
i čarodějové na startu. Soutěže byly 
uzpůsobeny všem věkovým kategoriím, a 
tak se mohly zúčastnit i ty nejmenší děti. 
Dvanácti stanovišti se soutěžemi prošlo 
130 dětí. Za každý splněný úkol dostaly 
část obrázku, který si lepily na kartičky 
a po obejití všech stanovišť si vzniklý 
obrázek mohly vybarvit. Samozřejmě 
je čekaly i sladké odměny a opékání 
párků. Také dospělým se zde určitě líbilo.  
K výbornému občerstvení zahrála místní 
Librabanda. 

MDD

Mezinárodní den dětí si užívaly žáci 
místní školy už od čtvrtka. Navečer si 
opékaly párky na hřišti a pak stanovaly 
na školní zahradě. Na pátek připravili 
místní hasiči stezku odvahy, které se 
zúčastnilo na 40 dětí. Sraz byl ještě před 
setměním, a tak bylo nutno děti nejprve 
na hřišti zabavit, ale pak již mohly vyrazit 

na tzv. Povětrák. Stezka podle svíček je 
vedla a ani ti nejbázlivější nepoužily při 
cestě baterku, kterou mohly mít u sebe. 
Pořadatelé byli ve strašení dětí opatrní a 
jak mi řekl zklamaně malý Matyáš, žádná 
strašidla tam nebyla. Tak snad se příště 
dočká a nějakou Bílou paní, čerta nebo 
smrtku na stezce potká. 

turnaje

Letošní nohejbalový turnaj se pro 
nezájem účastníků nekonal. Vypadá to, že 
starší hráči ubývají a nemají nástupce. Ale 
24. volejbalový turnaj (2. 6.) si všichni 
užili. Přijelo 7 smíšených družstev, a tak 
se hrál systém „každý s každým“. Stejně 
jako v loňském roce zvítězila Rodinka. 
Družstvo Librantic se umístilo na 
krásném 4. místě. Teď nás ještě čeká 23. 
6. fotbalový pouťový turnaj. 

Soutěž Vesnice roku 2018

Ve středu 6. 6. jsme přivítali v obci 
hodnotící komisi soe Vesnice roku 2018. 
Po vzájemném představení se podívali 
do školy, kde jim p. ředitel řekl něco  
o historii i současnosti školy a skupina 
děvčat předvedla tanec 
s vlastní choreografií. 
Následovala prohlídka 
školky a návštěva  
u Lukášků. Pan Josef 
Lukášek, jako pravý 
pan otec ze mlýna  
v bílém oblečení a s 
pomoučenými botami, 
připravil fotografie 
bývalého librantického 
větrného mlýna a 
plány, které vznikly 
při bourání a seznámil 
přítomné s jeho historií. 

Potom předvedl svoji repliku mlýna, 
který stojí na jeho zahrádce. Návštěvníci 
odcházeli s malými symbolickými 
dárky. Skleničkou medu přímo od včel  
p. Lukáška a perníkovým mlýnem. 

Po malé zastávce v místní knihovně 
se komisi předvedli naši malí hasiči a 
následovala u hospůdky prohlídka panelů 
s fotografiemi, ukázkou výrobků z pedigu 
a výtvorů z různých výstav, které se  
u nás pořádaly. A protože měly u hospůdky 
právě setkání členky místního Důvtipu a 
Librabandy, zněly zde i písničky v jejich 
podání. Při občerstvení členové komise 
zhlédli prezentaci fotografií obce a všech 
akcí, které se tady dělají.

Matěj Ptaszek

Ve středu nás také navštívil pan Matěj 
Ptaszek, dobrodruh, cestovatel, fotograf, 
spisovatel a muzikant. Žil 20 měsíců mezi 
kovboji v kolumbijské horské džungli a 
s jeho fotografiemi a videi jsme se s ním 
mohli přenést do světa vaquerů, banditů 
a škorpionů. Dozvěděli jsme se hodně 
zajímavého ze života v zemi, která je pro 
nás vzdálená a exotická. 

Milada Bortlíková
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...mne napadlo, když mi došlo, 
že letos žádná Apalucha nebude. Dle 
oficiální verze proto, že se nepodařilo 
najít vhodný termín. Ale možná spíše 
proto, že naše děti odrůstají a dostaly se 
už „někam jinam“. To nám ten čas letí, 
ani jsme si nevšimli, že? Jak je to dlouho, 
co byla ta Apalucha první? Při této 
příležitosti se sluší poděkovat, hlavně 
Náčelníkovi, ale i všem ostatním, kteří 
ducha Apaluchy za ta léta tvořili. Loni 

byl, zřejmě už poslední, desátý ročník. 
Ale o tom jsem původně psát nechtěl. 
Myšlenky o dlouhé apalušácké tradici 
v Černilově se smíchaly s rozhovorem 
s mým dávným spolužákem Márou, 
stále Hradečákem, v rozmanitý, 
všemi barvami hrající koktejl. Místy 

lahodný, místy trpký, místy příjemně 
překvapující, místy mdlý. Co bylo 
tématem?

Hradec nebo Černilov?!?

Snad bych nyní měl vyjasnit, že 
já jsem rodilý Hradečák, který na své 
město nedal dopustit a kterého by ani 
v tom nejpodivnějším snu nenapadlo, že 
se někdy někam postěhuje. Obzvláště 
do zemědělského kraje, který jsem do té 

doby znal jen z vyjížděk na kole a který 
mi rozhodně neučaroval – pole, traktor, 
pole, JZD, polní cesta, silážní věže, pole… 
repetice kolikrát chcete. I stalo se, důvody 
nechci podrobně rozpitvávat, lehce na ně 
narazím dále. Takže už víte, s kým máte tu 
čest. Ano, jsem…

…černilovská náplava, letos 
čtrnáctiletá.

Rok si sice musím ještě počkat, než 
bych mohl dostat pomyslnou „občanku“, 
přesto si myslím, že již mohu hodnotit a 
srovnávat, chválit i remcat - prostě jako 
začít dělat chytrýho, znáte to. Navzdory 
tomu, že jsem byl již v prvních letech 
ocejchován jasným rozsudkem, že 
náplavou přestává býti náplava ve třetí 
generaci svého setrvání v Černilově. 
Nevím, jak se s tím mé dcery a budoucí 
vnoučata pokonají, ale asi jim to žíly trhat 
nebude, neboť, jak je oblíbené rčení mých 
dcer, „Je jiná doba tati!“ Na druhou stranu 
jako kvartérní sediment (tedy čtvrtohorní 
náplava) mohu být provokující zpětnou 
vazbou pro kované Černilováky. To mě 
přimělo právě k myšlence napsat tyto řádky. 
Ale zpět k mému metaforickému koktejlu 
a rozhovoru s dávným spolužákem Márou. 
Neobjednali jsme si teda koktejl, ale první 
pivo…

„Na vesnici bych bydlet 
nemohl…“,

sebevědomě se mne snažil Mára usadit 
hned na úvod, abych už zkraje pochopil, 
že není o čem. „No já si to taky myslel…, 
ale víš, z Hradce jsme museli. Sice nově 
postavenej barák, pěkný fajný podkrovní 
byt…“ Stručně jsem mu vylíčil, že 
jsme museli za čistším vzduchem, 
jak jsem pracně zjistil, že kupříkladu 
právě v Černilově je čistší vzduch než 
v takových Malšovicích, Svinarech nebo 
Čeperce. Že je to, v době odsířených 
elektráren, hlavně o tom být co nejdál od 
větších silnic, protože největší průšvih je 

tak letos poprvé nic...

Členové expedice Apalucha v roce 2011.

co bylo a co bude
Tak jenom v krátkosti. Dobrovolní 

hasiči ve Skaličce dne 30. dubna 
uspořádali Pálení čarodějnic na kopci 
nad Skaličkou. Na tuto akci přišlo 
nebývalé množství lidí, konečně totiž 
bylo jednou hezky a teplo. Děti opět 
zdolávaly kopec hlíny a po chvilce se 
tam rojili už jenom špinaví čertíci, ve 
které se ti malí proměnili.

5. května jsme ve Skaličce uskutečnili 
Maškarní karneval pro děti. Sice nepřišlo 
tolik dětí, kolik bychom chtěli, ale my, 
co jsme tam byli, tak jsme si to užili.

18. května jeli hasiči z okrsku  
č. 17 do Mateřské školy v Číbuzi. Dětem 
ukázali techniku, povozili je v hasičském 
autě a nechali je stříkat z vodního děla. 
Potom dětem rozdali drobné dárečky. 

Ohodnotili také obrázky, které děti 
namalovaly na téma „Hasiči a povodně.“ 
Každý  mrňous, který kreslil, dostal 
diplom a drobnou cenu.

2. června byla ve Skaličce soutěž  
„O pohár SDH Skalička.“ Soutěžila čtyři 
družstva mužů ze Skaličky, Skalice, 
Hubílesa a Smržova a dvě družstva žen, 
a to ze Smržova a Hubílesa. Co udělalo 
radost, byla přítomnost starostů obcí,  
Milana Karpíška a Ing. Jana Macháta.   

A co nás čeká? 16. června obec 
Skalice pořádá zájezd pro děti a jejich 
rodiče do Muzea hraček v Benátkách nad 
Jizerou a do Líbeznic do Divadla magie 
a kouzel na představení. Večer ještě SDH 
Skalice pořádá 1. Letní ples U Karásků.

23. června SDH Skalička oslaví 95. 

výročí svého založení. Dopoledne bude 
okrsková hasičská soutěž. Po soutěži 
vystoupí se svým krátkým programem 
Sestry Chalupovy. (Mimo jiné v září, to 
bude pět let, co toto volné sdružení žen 
vzniklo.) Pak se hasičům předá ocenění 
a na to bude sousedské posezení.

Tou největší akcí, kterou letos 
pořádají hasiči ze Skaličky, bude 25. 
srpna posvícení. Tentokrát bude na 
téma „100 let ukončení 1. světové 
války a 100 let vzniku samostatného 
československého státu. Samozřejmě 
nebude chybět tradiční program 
včetně bojové ukázky západní fronty  
z 1. světové války a ukázka dobových 
zbraní, techniky a vybavení .

Zdeňka Klimešová
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polétavý prach. No, v Hradci jsme bydleli 
u silnice s provozem 22 tisíc aut denně, 
tak o tom něco vím.

„No jo, ale tam nic není…“,

nedal se Mára rozhodit, to už nesli 
druhý pivo. No bylo vedro a velká 
žízeň… „No všechno u nás není, to máš 
pravdu…“ Musel jsem uznat, že většina 
lidí za prací dojíždí, a to především právě 
do mého rodného Hradce. Jenže trvá 
cesta z Černilova například k soustruhu 
ve skladištní oblasti opravdu déle než 
z Moravskýho předměstí do Kolbenky či 
někam do centra do úřadu? Aj na kole se to 
dá z Černilova do Hradce pohoblovat, ještě 
kdyby tak Hradec dodělal cyklostezku ze 
Slatiny na Slezský, abych si stále nemusel 
dělit šoféry na dvě kategorie. První jsou 
řidiči aut bez brzd = „přece nebudu 
brzdit, spěchám, se na tu úzkou silnici 
dvě auta s tím vopruz cyklistou přece 
vejdou“ . Druhá jsou pak takycyklisti 
= „počkám, až proti nic nepojede, a pak 
ho předjedu, dyť jezdím taky na kole“. 
A že v Černilově nic není? No není, až 
na poštu, vlastní obecňák, knihovnu, tři 
kostely, dva hřbitovy, ochotný stavební 
úřad, obchody s každodenním provozem, 
sběrný dvůr, sokolovnu pro sport, koncert 
i ples, až na cukrárnu, pekárnu, sportovní 
areál, fotbalový klub, školu s hřištěm pro 
veřejnost a s družinou, kam se nebojím 
děti posílat samotné… No já vím, 
koupaliště už nemáme, to je pravda, viděl 
jsem ho už jen jako hranatý betonový 
rybník se svěží zelenou vodou (a přitom 
- jak se na něj museli lidi v akci Z nadřít 
 ). „Ale zase, kam tvoje děti chodí na 
kroužky, kde mají zájmovou činnost?“, 
zkoušel jsem Máru. „No některé mají 
ve škole anebo můžou jezdit do města“, 
nedal se Mára zaskočit. Ukázal jsem 
mu na mobilu nějaké fotky našeho KSD 
(zaběhlá zkratka pro Kulturní a spolkový 
dům) z různých akcí. Zarazil se a myslím, 
že obdivně zamručel. Díky Vojto, Pavle a 
tehdejší zastupitelstvo. Více takovýchto 
vizionářských hrdinských činů!

„Ale na vesnici je mrtvo…“,

nasadil zase Mára vítězný úsměv a 
kývnul na vrchního, že jako to třetí pivo. 
To vypadá na delší posezení a žena moje 
se asi zase bude ptát, o čem jsem u piva 
tak dlouho krafal. No ale navalil jsem 
na Máru čerstvé vzpomínky, jak jsem si 
užil poslední vynikající ročník našeho 
festiválku Černilovský dvůr (navíc – 
konečně se Vojta nechal přesvědčit 
k pozvání mého oblíbeného Jananasu!). 
Jojo, není to Majáles, ale o to právě jde. 
Tam si mohu zajet, stejně jako na fesťák 

na hradecký letiště, a na výravský parket 
je vlastně od nás blíž než z Hradce, ale 
to kouzlo Černilovského dvora je právě 
v tom, jaký je, jakou má atmosféru a koho 
tam potkávám. Jsem za něj moc rád a jsem 
rád, že i díky podpoře obce se na něj mohu 
každý rok vracet. S Márou jsme debatovali 
dále o plesech, tanečních, cestopisných 
přednáškách, koncertech v sokolovně, 
jarmarcích a bazárcích, Dvorečku, Ulitě i 
Chlívečku. Myslím, že jsem získal body 
pro Černilov.

„Neříkej, že tě tady nic 
neštve…“,

napochodoval Mára na poslední 
zteč. Ale jasně že štve. Při třetím pivu to 
sypu z rukávu. Třeba když jde o ten čistý 
vzduch, tak od jara do podzimu dobrý. 
Ale v zimě si říkám, jestli by občas nebylo 
líp v tom Hradci. Drtivá většina baráků je 
v pohodě, ale stačí dva tři, co zatopí uhlím, 
a je to voňavá mňamka, obzvláště než se 
kotel rozjede. Takový ten přízemní štiplavý 
dým, to je fakt zážitek. A jsou to každou 
zimu ty samé komíny. Já vím, kotel na uhlí 
je nejlevnější, ale nezaslouží si naše zdraví 
víc? Blbý na tom je, že hořící uhlí otravuje 
nejen své majitele, ale i širší okolí… No 
a jinak nerozumím taky dalším věcem, 
třeba proč podél ulic stojí na trávníku 
auta. Některá pravidelně, na těch samých 
místech, to se pak trávník mění v holou 
uježděnou hlínu či mělké blátíčko, podle 
toho, jestli zrovna naprší nebo ne. Kromě 
toho, že jde o přestupek a ničení obecního 
majetku, tak to mám hlavně za neúctu 
k veřejnýmu prostoru, který sdílíme my 
všichni. Někdy je to pohodlnost, někdy 
nedomyšlenost při nákupu třetího nebo 
čtvrtýho auta do rodiny. Každý má přeci 
parkovat na svým pozemku. Jenže většině 
lidí je to jedno, stačí se projít po Černilovu, 
jednoho večera napočítaných pětatřicet 
aut jenom ode mne ke KSD… Ježdění 
v protisměru je proti tomu prkotina. No 
a není tady kde zajít na teplý jídlo, zbývá 
jen zákusek v cukrárně (byť vynikající), 
utopenec či „hermoš“ v hospodě 
anebo si objednat dovážku pizzy. Taky 
nepochopím, proč když se u školy udělalo 
dost parkovacích míst, tak někteří stále 
slepě míjejí ta prázdná a chtějí zaparkovat 
hned u vchodu do školy. Překvapivě tam 
ráno před osmou žádné nenajdou, to je 
však vůbec nerozhodí a zaparkují přímo 
ve vjezdu do školního areálu. Stejně se 
zachová i pár dalších, ty se už ale do 
vjezdu nevejdou, což je opět nerozhodí - 
vyřeší to mazácky tím, že nechají auto na 
ulici. Další auta je objíždějí, potkávají se 
s těmi protijedoucími, vlastně je to skoro 
stejné, jako než se parkovací místa v rámci 

úpravy centra obce postavila. Všude se 
mluví o tom, že mají děti málo pohybu. 
Že bych těch pár metrů od parkoviště do 
školy nezvládly dojít? Nebo naprosto je 
pro mne nepochopitelné, proč mají nové 
stromky po vysázení ulámané špičky. To 
není klukovina jako převrhnutý koš… Ale 
raději k pozitivním myšlenkám (kromě 
objednávky posledního piva), třeba na 
téma, co bych naopak uvítal. Uvítal bych 
více lesů na úkor „nekonečných lánů“ 
kukuřice či řepky. Krajina by byla pestřejší, 
čerstvý vítr by měl při svém dovádění 
více překážek, půda by dokázala zadržet 
více vody a procházky okolo Černilova 
by byly o moc příjemnější. K těm pár 
lesíkům, co už kolem sebe máme, bych se 
ale chtěl lépe dostat. K Číbru docela dobrý, 
ale do Kaltouzu a k Oulišti je to už buď 
hodně obloukem, nebo na terénní výstroj, 
brodění se v kukuřici a blátě. Ty nekonečné 
lány by se měly zprůchodnit, podél cest 
nasázet stromy, i když to bude hlavně pro 
naše potomky. Uvítal bych taky novou 
tělocvičnu. Využila by ji nejen škola, ale 
odpoledne a o víkendech i všichni sportu 
chtiví Černilováci. Jsem přesvědčen, že si 
ji zasloužíme.

„No jo, s tím nic nenaděláš…“,

uzavřel Mára a pozvedl poslední 
pivko. Má pravdu, stejně jako v Hradci. 
Nebo nemá? Mám za to, že lepší než 
nadávat s Márou u piva, je lepší něco 
dělat. Co si pamatuju, tak v Hradci dost 
problém, je to jak s parlamentem a vládou, 
sám jsem si tento předem prohraný zápas 
taky v Hradci zahrál. Tady se ale něco 
dělat dá. Vždycky mi přišlo dobrý, že se 
v Černilově nedělá žádná politika, ale 
jdou se věci řešit. A posunout obec zas 
o něco dál a dát jí nějakou vizi, nějaký 
směr. Že kdo chce něčím pozitivním 
přispět k veřejnému blahu, tak může. Sice 
mám po posledních volbách divný pocit, 
jestli něco nezačíná být špatně a jestli 
nevěnujeme moc energie nedůležitým 
věcem, ale zatím ještě dobrý. Uvidíme na 
podzim.

„Prostě to na tý vesnici má svý 
pro a proti…“,

shrnul Mára. Asi ano, ale to je 
koneckonců dobře. Já myslím, že Černilov 
je skvělý místo k žití. Každý čtenář to 
ale může vidět jinak. Jinak to vidí onen 
pravý kovaný Černilovák, jinak to vidí 
„náplava“. Jinak to vidí člověk, jehož 
život v Černilově končí plotem kolem 
jeho domu, a jinak to vidí člověk, kterého 
baví život i za tímto plotem. A tak to má 
být, svět je pestrý, v Hradci i v Černilově.

Míra Krsek
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Důvtip Librantice
Na letošní rok jsme měly s děvčaty 

z našeho klubu naplánovaný výlet do 
Kutné Hory. Vše bylo předem zamluvené, 
a tak jsme 29.5. v 7 hodin ráno patřičně 
natěšené odjížděly. S sebou jsme jako 
vždy vezly šálky a kávu v termoskách. 
Vyjížděly jsme tak brzy proto, že jsme se 
chtěly  cestou zastavit v parku na zámku 
Kačina a tam si v klidu vypít šálek kávy. 
Ale snad jako všude, tak i tady  se opravují 
silnice  a my  jsme čekaly v koloně aut.  A 
tak jsme se občerstvily až na okraji města 

Kutná Hora. První zastávka a vlastně 
hlavní cíl naší návštěvy byl Chrám svaté 
Barbory. Nádherná gotická stavba, která 
je od roku 1995 na seznamu Světového 
dědictví UNESCO.

Prohlídka, která byla objednána na 
10:00 hodin a měla trvat hodinu se o něco  
protáhla, a to díky obšírnému výkladu  
paní průvodkyně. Ta nás nejen svými 
vědomostmi, ale i nadšením a podáním 
velice zaujala. Bylo vidět, že ji to baví a je 
opravdu patriot, jak sama o sobě několikrát 

zmínila. Po prohlídce jsme se přemístily 
do Sedlce. V restauraci Havířská bouda 
jsme měly zamluvený oběd.

Restaurace je v Sedlci na vrchu Kaňk, 
původně Špimberk. Panorama Kutné Hory, 
které se pyšní siluetou trojvěží Chrámu 
svaté Barbory, od roku 2013 doplňuje 
další dominantní stavba a tou je masivní 
kamenná věž vedle restaurace. Havířská 
rozhledna je vysoká 30 metrů, do kavárny 
se dostanete po 144 schodech, nebo  
výtahem. Z rozhledny je kruhový výhled a 
je vidět  na Polabí, Železné hory, Čáslav a  
za dobré viditelnosti i Orlické hory, Ještěd 
a Krkonoše. Další zastávka byla v kostnici, 
podzemní kapli hřbitovního kostela Všech 
Svatých. A protože na většinu z nás 
působila  stísněným dojmem, dlouho jsme 
se tam nezdržovaly. Kostel Nanebevzetí 
Panny Marie a svatého Jana Křtitele byl 
posledním návštěvním místem. I tento 
chrám byl několikrát zničen a v 19. století 
prošel rekonstrukcí. Poslední rekonstrukce 
byla od roku 2001 – 2008. Od roku 1995 
je také na seznamu Světového dědictví 
UNESCO a od roku 2009 je přístupný 
veřejnosti. Do smluveného odjezdu nám  
nějaký čas zbýval. Ne však tolik, abychom  
navštívily další památky v Kutné Hoře. 
Jako třeba Vlašský dvůr, nebo Hornické 
muzeum a další. Kutná Hora je prostě 
na jeden den málo. A tak jsme zašly na 
kávičku, na zmrzlinu a  užívaly si krásné 
slunečné odpoledne. Výlet se vydařil se 
vším všudy a my se už těšíme na další. 
Ovšem než bude, máme hodně pracovních 
povinností. :-)   

Věra Koutníková

Dvoreček Černilov
Prázdniny už jsou na 

dohled a s nimi i venkovní 
skotačení, koupání a 
výletování. Dvoreček bude 
mít program i o prázdninách.

V předchozích měsících se maminky 
věnovaly několika akcím. Dne 30. dubna 
pořádaly „Pálení čarodějnic.“ Strašidelné 
masky se sešly před KSD, aby se po 
skončení zábavného programu mohly  
v průvodu přesunout na letiště, kde v žáru 
velkého ohně upálily čarodějnici, kterou 
vyrobily šikovné maminky ze Dvorečku. 
Děti si opékaly špekáčky. Chtěli bychom 
poděkovat panu Horákovi a pracovníkům 
obce za pomoc při organizaci akce.

Na začátku června se maminky 
s dětmi opět vypravily na Sokolskou chatu 
v Orlických horách. Další úterý jsme 

jeli s dětmi do Častolovic, kam jezdíme 
pravidelně vždy na konci června, běhání 
na čerstvém vzduchu v parku a krmení 
zvířátek v minizoo děti nikdy neomrzí.

A přiblížil se nám závěr Dvorečkové 

sezóny, kdy chodíváme v převlecích 
poděkovat na OÚ a loučíme se s dětmi, 
které budou nastupovat do školky. Letos 
jich bude hodně, popřejme jim, ať se jim 
ve školce líbí. Jana Slavíková

776 676 866
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MS Háj Smržov
Dovršení první poloviny 

roku v MS Háj Smržov

Nový rok se řítí nezadržitelně vpřed a 
my jsme nyní v jeho přesné polovině. Od 
posledního článku uplynuly dva měsíce a 
nyní se za nimi v krátkosti ohlédneme.

V měsíci dubnu jsme pokračovali 
v brigádnických pracech. Hlavním úkolem 
v tomto měsíci byla příprava nového 
biocentra na Bezděku, kde jsme na základě 
geodetického vytýčení začali předvrtávat 
a usazovat kolíky, které ponesou pletivo. 
Stávající odrostlé biocentrum se ze 2/3 
odplotilo a zvěř jej nyní může zcela 
využívat. První  nový obyvatelé „starého“ 
biocentra na sebe nenechali dlouho čekat a 
pár dní po demontáži oplocení se v těchto 
místech začal pohybovat bažantí kohout se 
slepičkou  Část biocentra jsme ponechali  
oplocené, jelikož dřevní kultura v něm není 
ještě zcela odrostlá a připravená na život 
zvěře v ní. Do konce dubna jsme ještě stihli 
vydesinfikovat veškerá krmná zařízení, 
která v honitbě máme. Tato krmná zařízení 
jsou rozdělena mezi jednotlivé členy spolku 
a ten se o ně musí v průběhu roku starat.

Rovněž květen se nesl v duchu práce. 
S očekáváním nového odchovu bažantích 
kuřat v červnu, bylo zapotřebí po odchovu 
předchozím vše vyčistit a vydezinfikovat. 
Veškeré napáječky, misky pro předkládání 
potravy, kvočny (zařízení, které hřeje a 
svítí a pod kterým se kuřata shlukují) jako 
i samotná plocha kde se kuřata pohybují, 
musely být kompletně omyty a vyčištěny. 
Celou odchovnou voliéru jsme ještě 
posekali od první trávy, aby do doby než 

budou malý bažantíci vypuštěni z odchovné 
místnosti ven, nám tráva v ní zhoustla, 
omladila se a kuřata tak měla dostatek 
přirozené potravy a krytiny. Bažantí kuřata 
nás sice čekala až v červnu, ale i v květnu 
jsme už začali mít v odchovu živo. Přivezli 
jsme totiž káčata kachny divoké. O přípravu 
a samotný odchov káčat se svědomitě stará 
náš člen Ivoš Muller, kdy pod jeho péčí 
rostou káčata jako z vody a v červnu tak 
budou moct být vypuštěna na vodu do 
volnosti. Na odchovnu jsme ještě stihli 
napojit konstrukci, kterou zaplotíme a která 
tak bude sloužit jako výběh pro káčata. 

Tento článek píši začátkem června a 
nyní již máme bažantí kuřata v odchovně. 
Pro našeho člena Mirka Veselého tak 

začíná doba nelehkého úkolu, jelikož v jeho 
případě se o část jím odchovaných bažantů  
bude starat v podstatě až do konce letošního 
roku. S tímto nelehkým úkolem se mu 
budeme snažit pomoct. 

Červen je pro myslivost a celkově pro 
přírodu velice důležitým měsícem. Ne 
nadarmo je označován jako „ Červen měsíc 
myslivosti a ochrany přírody“. Právě v tuto 
dobu totiž naplno ožívá příroda po dlouhé 
zimě. Na svět přichází většina mláďat 
naší zvěře, a proto bychom minimálně 
v tuto dobu měli být k přírodě ohleduplní. 
Neměli bychom vstupovat mimo zpevněné 
komunikace, být hluční a především 
bychom neměli pouštět své psí miláčky na 
volno. Vše uvedené vede zvěř ke stresu a 
ta po té může o své mládě i přijít. Rovněž 
pokud najdete někde zdánlivě opuštěné 
mládě, nesahejte na ně, mohl by na něm 
zůstat Váš pach a jeho máma by se k němu 
již nemusela vrátit. Věřte, že kupříkladu 
srnčí máma je velice zodpovědný a milující 
rodič a ke svému srnčeti se vždy za všech 
okolností vrátí, i když od něho musela třeba 
ze strachu odskočit. Červen by měl být ze 
strany mysliveckých spolků jakousi osvětou 
a prezentací na téma ochrany přírody a 
proto jsme i my naši veřejnou nástěnku na 
dané téma připravili. 

Buďme, prosím, alespoň v tento měsíc 
k přírodě ohleduplní, jelikož jí to dlužíme. 
Ona se nám za to odvděčí pohledem na 
hojnost naší volně žijící zvěře, která tak 
bude uchována i pro děti našich dětí.

Za MS Háj Smržov
Marián Zobina

SDH Libřice
Oslavy 140. výročí  

založení SDH Libřice

Dne 9. června 2018 se konaly oslavy 
140. výročí založení Sboru dobrovolných 
hasičů v Libřicích spojené tradičně se 
sjezdem rodáků a okrskovou soutěží 
v požárním sportu.

Zahájeny byly slavnostním nástupem na 
parkovišti u kostela za přítomnosti vzácného 
hosta, hejtmana Královéhradeckého 
kraje, PhDr. Jiřího Štěpána Ph.D., který 
několika slovy poděkoval za pozvání a 
ocenil práci dobrovolných hasičů. Dále 
promluvili i místostarosta obce pan Josef 
Zilvar a kronikář sboru bratr Josef Jedinák. 
Následoval slavnostní akt položení věnce 
k pomníku padlým ve světových válkách 
a poté pochod jednotek a účastníků v čele 
s prapory SDH Libřice a obce Libřice na 
hřiště. To vše v doprovodu dechové hudby.

Na hřišti program pokračoval okrskovou 
soutěží mužů, žen a mladých hasičů  
ve štafetě a požárním útoku. Zúčastnilo 
se šest družstev mužů, dvě družstva žen a 
pět družstev mladých hasičů. Po celý den 
si mohli návštěvníci a rodáci prohlédnout 
obecní kroniky zapůjčené k této příležitosti 

z okresního archívu, kroniky  SDH a 
výstavu pohárů získaných sborem za 
posledních 8 let. Dále byla k vidění rozsáhlá 
expozice hasičské techniky od motorových 
stříkaček ze třicátých let minulého století až 
po nejmodernější stroje, včetně unikátního 
vyprošťovacího vozidla, jehož jediný 
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Spolek Duhová hvězda Smržov
Dětský den

Letošní ročník Dětského dne se ve 
Smržově nesl v duchu westernu a Divokého 
západu. Na posilněnou dostali malí i velcí 
účastníci hned na úvod vynikající muffin 
s westernovou tématikou , jedné zdejší 
šikovné slečně za ně moc děkujeme! 
Šikulové tvořili indiánské lapače snů, 
tančil se hromadný country tanec Zuzana. 
Připravena byla také spousta her. Na výpravu 
do Ameriky za Indiány jsme nejprve museli 
rozluštit zašifrovaný seznam věcí, a ty poté 
poschovávané najít. Následující hra „Na 
náhodu“ byla pěkně zlomyslná – házeli 
jsme šestku na kostce, tahali krátkou sirku, 
losovali srdcovou kartu a tipovali žirafu 
nebo opici, a každý neúspěch nás vracel  
o stanoviště zpět. Vyzkoušeli jsme si parodii 
na lacros, kdy jsme se snažili za pomoci 
florbalové hokejky dostat nafukovací 
balonek na určené místo, přičemž nám 
balonek zlomyslní Indiáni ostřelovali šípy 
a tomahavkem! Dvě družstva se utkala o 
vodu, nad hlavou si předávala kelímek s 
vodou, což byla v horkém počasí příjemná 
a osvěžující aktivita. Také jsme zjistili, 

inzerce

ELEKTROSLUŽBY
•   kompletní elektroinstalační práce 
    (zřizování elektroinstalace, 
    rekonstrukce, opravy, údržba)
•   instalace elektrického podlahového topení
•   příprava pro přímotopné a akumulační vytápění
•   instalace domácích spotřebičů

ROMAN VAŇÁSEK
+420 732 720 514

Libníkovice - Borovice 5
R.Vanasek@seznam.cz

web: borovicky-dvur.webnode.cz/elektrosluzby

exemplář v kraji a možná i v republice 
vlastní SDH Orlické Záhoří.

Po skončení soutěže a vyhlášení 
výsledků následovala ukázka technického 
zásahu u dopravní nehody, kterou předvedla 
jednotka hasičů z Třebechovic pod Orebem, 
následovaná ukázkou likvidace požáru 
vozidel jednotkou hasičů z Černilova. 
Následně se přítomné děti mohly projet na 
koních a zařádit si v pěně. Po celou dobu 
akce se bylo k dispozici bohaté občerstvení 
zabezpečené SDH a  večer ukončila 
diskotéka DJ Pavla Ferbase. Den se opravdu 
vydařil, počasí bylo příznivě nakloněno, 
většina vyjadřovala naprostou spokojenost. 

Za jeho dobrý průběh je třeba poděkovat 
všem obětavým dobrovolníkům z místního 
sboru a jejich přátelům za obětavou práci, 
SK Slavii Libřice a  Obecnímu úřadu 
Libřice za poskytnutí prostor, materiálu a 
finanční podpory.   Leoš Voltr

Výsledkové listiny  
okrskové soutěže

Muži  MH mladší

1. Libřice A 1. Výrava
2. Výrava 2. Libřice
3. Lejšovka 3. Librantice
4. Libřice B
5. Libníkovice
6. Divec

Ženy  MH starší

1. Libřice 1. Libřice
2. Libníkovice 2. Librantice

že skákat na čas slalom s nafouknutým 
balonkem mezi koleny není vůbec žádná 
legrace. Vrcholem odpoledne se stala těžba 
zlata na Klondiku. Náš milý indiánský 
náčelník nám totiž ukázal krabici plnou 
zlatých valounků. Kdo by nechtěl zlato! 
Obzvlášť, když si naše milá šerifová otevřela 
ve městečku obchod. Náčelník nám tedy 
vymyslel krkolomnou aktivitu. Ve vaničce 
napuštěné vodou plavaly kelímky a naším 
úkolem bylo, trefit se zlatým valounem 
do kelímku. Kdo se trefil, šel zlato směnit 
do obchodu za zboží. Každý si vybral – 
hopíky, letadýlka, sladkosti, bloky, svítící 
přívěsky….Po celou dobu akce bylo možné 
využít nafukovací aquaroller na koupališti. 
Velmi děkujeme firmě FIRMSPORT za 
skvělou atrakci a příjemnou obsluhu! Na 
Divokém západě také nesmí chybět kočár 
a koně, takže jsme se ještě svezli v kočáře, 
děkujeme Kvíčerom a koníkům za bezva 

zážitek! Akce se vydařila a již vymýšlíme 
téma na příští rok!

nehraj na mobilu,  
hraj fotbal!

Jako volnočasový spolek se snažíme 
dětem umožnit nejen zábavu na běžně 
pořádaných akcích (Dětský den, karneval, 
čarodějnice…), ale také chceme podpořit 
jejich pohybové dovednosti, a jednoduše 
je vyhnat od mobilů a počítačů. V zimě 
se nám dařilo hrát hokej na koupališti. 
Letošní jarně-letní teplé počasí nás dovedlo 
k vyhlášení společných fotbalových 
nedělních podvečerů. Hrajeme všichni, 
malí i velcí, holky i kluci, každou neděli 
od 18 do 19 hodin na hřišti u koupaliště 
ve Smržově. Dozor dospělých zajištěn, 
hrajeme i o prázdninách. Přijďte mezi  
nás! Laďka Pozdílková
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Výročí 2018
V roce 2018 nás čeká kulaté výročí, které 

přímo vybízí k velkým oslavám. Bude to už sto 
let od vzniku samostatného československého 
státu. A za to naše společné století jsme my 
Češi a Slováci zažili tolik příběhů, které 
by měly být stále připomínány. Vše začalo 
rokem 1918, kdy se naše společné touhy  
o svrchovaném státě proměnily ve skutečnost 
a přijali jsme jako našeho prezidenta Tomáše 
Garrigua Masaryka. Dalším důležitým 
milníkem, na který můžeme být právem hrdí, 
je rok 1968 a takzvané pražské jaro, kdy jsme 
se pokusili vymanit z diktatury, byť tento náš 
společný pokus byl ukončen okupací. A v 
neposlední řadě třeba i rok 1993, kdy proběhl 
mírumilovný a poklidný rozchod, který ocenil 
celý civilizovaný svět, a díky němu mohly 
vzniknout dva nové, zcela suverénní státy, 
v prostoru integrující se Evropy. Historie 
pokračuje dál, ale my k sobě máme stále blízko. 
Buďme proto hrdí na to, odkud pocházíme, 
a to v tom nejryzejším slova smyslu. 
Připomínejme si události bouřlivé, radostné i 
ty tragické. Inspirujme se osobnostmi, které 
nás svým myšlením posouvaly kupředu.

A tak se tedy vraťme třeba o padesát let 
zpátky, do roku 1968 a zavzpomínejme, jak 
se ve Výravě žilo a co významného se zde 
zrovna událo.  Naše obec v této době měla cca 
440 obyvatel, což je více než v současnosti. 
Kromě hospody (čp. 1) a prodejny smíšeného 
zboží (čp. 116) zde ještě fungovala Základní 
devítiletá škola pro 1. – 5. ročník (čp. 104). 
Školu vedl pan ředitel F. Klubrt a kromě něho 
zde vyučovala také paní učitelka J. Horáková. 
V budově tehdejšího národního výboru 
(čp. 116) byla provozována kampelička. A 
dokonce v naší obci (v čp. 150) poskytovala 
své služby i kadeřnice. V létě pak děti trávily 
prázdniny na místním koupališti. Mimo to zde 
ještě fungovala také poradna pro maminky 
s dětmi, kam dojížděla z Třebechovic pod 
Orebem dětská lékařka MUDr. D. Balcarová. 
To bylo velmi důležité, protože v tomto roce, 
tedy právě před padesáti lety, se počet zdejších 
obyvatel rozrostl o čtyři muže. 

Jelikož se jedná o pány, tak si připomenutí 
věku mohu dovolit. Navíc – muži přece 
nestárnou, ale zrají jako víno . Takže zpátky 
k „událostem“. V rozmezí pár měsíců totiž 
přišli na svět Vladimír Panenka, Josef Medek, 
Jaroslav Hejcman a Petr Hrubý. Josef Medek 
se později odstěhoval, ale zbývající tři pánové 
Výravě zůstávají věrní stále. Zasloužili se 
rovněž o další pokračovatele svých rodů, a 
tak minimálně jejich zásluhou žádný z rodů 
nevymře po meči. Vladimír s Jaroslavem 
provozují zemědělskou výrobu v ZDV Výrava 
a Petr před dvaceti lety zřídil a stále úspěšně 
provozuje proslulý letní parket. 

V následujících letech počet obyvatel 

Výravy rapidně poklesl. V roce 1991, kdy se 
obec opět osamostatnila, činil počet obyvatel 
314. V současné době jsme, co se týče počtu 
obyvatel, na čísle 409, tedy opět „rosteme“. 
Bohužel co se týče občanské vybavenosti 
obce, tak tam je směr opačný… 

Takže závěrem všem pánům přejeme 

zejména pevné zdraví do další padesátky, 
pohodu a spoustu úspěchů nejen v podnikání. 
Nám všem ostatním občanům pak, abychom 
se v nejbližší době dočkali alespoň té 
maloobchodní prodejny s potravinami a 
mohli tak posunout úroveň obce o pomyslný 
stupínek výše. Jana Medková
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Z historie Sk Slávie Libřice - pokračování
Rok 1986 

Podzimní fotbalová sezona začala pro naše 
muže ve IV. třídě sk. A 16. srpna překvapivou 
porážkou 0:1 na Čechii HK. Hluchoněmí 
sportovci hráli velmi agresivně, rozhodčí místo 
píšťalky použil červený praporek. O týden 
později doma remizovala Slávie se Syrovátkou 
1:1 v sestavě: Bastl – Vyhlíd, Rulf, Samek, 
Fajčík – Desenský, Pavlát, ing. Malík – Hrubý, 
Budinský, Uher. Branku našich vstřelil Malík. 

30. srpna prohráváme v Jeníkovicích 
1:2, když hlavní rozhodčí neuznal našim 
regulérní branku, načež si vysloužil urážku 
od p. Hrubého, kterému po zápase odebral 
registrační průkaz. V té době byli na nás 
rozhodčí tzv. vysazeni za časté vulgarity 
našich diváků i hráčů! 

6. září porážíme překvapivě béčko Smiřic 
2:1 brankami Hrubého a Uhra, když v brance 
se zaskvěl Pavlát. Výborný výkon zopakoval 
o týden později na béčku Nového HK, přesto 
jsme prohráli 0:1, když naši forwardi předvedli 
důslednou impotenci! Svoji soutěž začali i naši 
žáci, a to prohrou na Slavoji Předměřice 1:8! 
Hráli v sestavě: Dostál – Slánský, Křeček, 
Ličman, Štrajt, Konečný, Hejcman, Dugas, 
Šik, Honsnejman, Jílek. Utkání řídil J. Jedinák.

20. září muži Libřice – Libčany B 1:2! 
Tvrdý zápas, v němž byli hosté lepší, protože 
byli prostě mladší. Naši vedli brankou 

Budinského, ve druhém poločase vyrovnal 
nechytatelným vlastencem I. Kovačevitý. 
Vítěznou branku dali hosté po zaspání obrany i 
s brankářem. Mužstvo nám stárne! Žáci: prohra 
v Malšově Lhotě 1:3, branka Honsnejman.

28. září prohrávají muži v Dobřenicích, 
paradoxně s horším týmem 0:1, po hrubé chybě 
stopera. 5. října překvapivě vítězíme na JZD 
Předměřice 2:1 góly Mirka Formánka, když 
střelec mužstva Jirka Budinský narukoval 3. 
října na vojnu! 11. října prohra doma s Třebší 
0:4, když hosté byli mladší, fotbalovější, 
běhavější. 19. října remizujeme v Roudnici 
1:1, branka Desenský.

Táta Budinský nás informuje, že syn Jirka je 
na vojně ve výběru VTJ Klecany. Ve dnech 2.-
3. listopadu jsme provedli brigádu při přípravě 
dřeva pro černilovskou chatu v Deštném. Také 
začaly zemní práce na výstavbě tenisového 
kurtu. Zbývající výsledky žákovského mužstva 
nikterak radostné: prohra v Dohalicích 0:2, 
s Malšovicemi 0:8, s Černilovem 0:1, ve 
Smiřicích 0:9. V tabulce poslední, osmé místo! 
Za družstvo startovali ještě hráči Kvíčera, 
Přichystal, Hrnčíř, Forst J. 

Končí rok 1986, Vánoce byly na sněhu. 
I přes neradostné fotbalové výsledky jsme 
nejkrásnější svátky v roce prožili v pohodě, 
doufajíc, že příští rok bude sportovně zdařilejší!

Ve dnech 30.1.-1.2.1987 se jelo opět do 

Deštného. Dvacet dětí a sedm dospělých si 
užívalo krásného počasí při znamenité sněhové 
pokrývce. Já jsem poprvé chyběl, neboť 
jsem byl na vojenské přísaze svého syna v 
Přerově. Hotové jídlo se přivezlo ve várnicích 
a například guláš a lá Budla prý chutnal všem 
znamenitě. 

15. února se konala v pohostinství výroční 
členská schůze za účasti 34 členů a několika 
hostů. V diskuzi vystoupil m.j. pan Antonín 
Klemt, předseda JZD Smržov, který nám 
poděkoval za slušnou reprezentaci a přislíbil i 
nadále podporu od vedení podniku. 2. dubna 
přátelák s Jiskrou Kocbeře, vítězíme 4:0, když 
branky stříleli Uher 2, Samek a Hrubý. 4. dubna 
začíná jarní část IV. třídy sk. A a v prvním zápase 
vítězíme v Syrovátce 3:1 brankami Pavláta, 
Samka a Dvořáka. Vítězí i žáci, když doma 
poráží Dohalice 3:2 brankami A. Gajdoše 2 a 
Ličmana. Další zápasy mužů: s Jeníkovicemi 
1:1, ve Smiřicích s béčkem 1:1, s Novým HK 
B 1:1, v Libčanech 2:2. Doma porážíme béčko 
Dobřenic 7:3. Po tomto zápase vytýká trenér 
Budinský nedostatečnou připravenost hrací 
plochy a neexistující pořadatelskou službu. 
Pokud se to nezlepší, skládá funkci! Příští 
zápas už bylo vše v pořádku a doma porážíme 
JZD Předměřice 2:0 brankami Dvořáka. 

30. května přijela Roudnice, které šlo 
o postup. Za neustálého deště a za vydatné 
pomoci rozhodčího poráží naše borce 3:2. 
Naše góly Budinský a Dvořák. Dále v Třebši 
prohráváme 3:0 a v posledním zápase jara 
porážíme Čechii HK 4:0! Branky: Komínek 2, 
Uher 2. Postoupil Nový HK B, Libřice osmé.

Další zápasy žáků: prohra v Malšovicích 
4:0, trenérem domácích byl Josef Pavlíček, 
výborný brankář, který chytal kdysi u nás. 
Rozhodčí byl Miloš Mejtský, ligový hráč 
Spartaku HK. Prohra doma s Předměřicemi 
1:2, vítězství nad Malšovou Lhotou 1:0 (M. 
Formánek), nejlepší hráč utkání J. Štrajt. V 
posledním utkání remizují žáci v Černilově 
1:1, když branku z penalty dal M. Gajdoš. 
Postoupily Malšovice, Libřice předposlední.

19. července bleskový turnaj v Černilově: 
Slávie – Černilov II 2:0, Slávie – Černilov I 
1:2, Slávie – stará garda Černilov 3:0.

25. července turnaj v Kocbeři: Slávie – 
Ruprechtice 1:3, Černilov – Zábrodí 2:1, 

1. srpna Slávie – Kocbeře 2:0. Zápas 
výborné úrovně, soupeř přijel posílen o několik 
fotbalistů ze Dvora Králové. Byla to kvalitní 
příprava na nadcházející sezonu, ale o tom až 
příště.

Potěšitelná zpráva ze současnosti: libřičtí 
fotbalisté po letech snažení postoupili z I. místa 
IV. třídy sk. A do III. třídy po 16 vítězstvích a 
dvou remízách. S 50 body a skórem 85:18.

pokračování příště
Josef Jedinák, kronikář Slávie Libřice
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Jen málokdo by si nevšiml nově vzniklého bistra a 
pekárny Luníček, které  rodina Pavelkových otevřela 
začátkem května. Odvážný nápad vybudovat svépomocí 
rodinnou pekárnu vznikl v hlavě paní Jany už před sedmi 
lety a postupem času se rozrostl do snahy vytvořit místo s 
pohostinnou atmosférou, nabídkou lokálních farmářských 
výrobků a domácího pečiva. 

Sortiment se zatím neustále mění podle preferencí 
zákazníků, a protože je kvalita a čerstvost u Pavelkových 
na prvním místě, pečou několikrát týdně podmáslový chléb, 
francouzské bagety, poctivé koláče, louhované rohlíky a 
další dobroty. Ke snídani na vás v Luníčku čekají obložené 
bagely, ciabatty a panini. Trochu „Itálie" si můžete ostatně 
dopřát celý den v podobě nespočtu druhů pizzy, která se 

velmi rychle stala oblíbencem nejen u místních, protože 
je pizza rozvážena po celém černilovském mikroregionu, 
Stačí jen zavolat nebo objednat na internetových stránkách. 

V horkém dni se zastavte na točenou zmrzlinu, 
Kofolu, pivo Hradecký Klenot či výborné stáčené víno. Za 
pozornost rozhodně stojí i pult plný farmářských uzenin, 
mléčných výrobků a dalších poctivých dobrot. A aby si 
na své přišli opravdu všichni, sortiment pekárny se brzy 
rozroste i o bezlepkové a žitné pečivo. 

K dispozici je i uzavřený společenský prostor se 33. 
místy pro pořádání rozličných setkání. Místo slouží i jako 
galerie. Momentálně jsou zde vystaveny originální obrazy 
mladé černilovské umělkyně Anetky Maškové. 

Jan Pavelka

Gurmánské zážitky v Černilově
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DětSký Den Ve VýRAVě

ZáVODy Ve SLALOMu V ČeRniLOVěDVOReČek ČeRniLOV

DětSký Den Ve SMRŽOVě



ČeRniLOVSký DVůR

MeMORiáL Hýni HORákA


