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KOUZELNÁ PÍŠŤALKA

DVOREČEK ČERNILOV



 
Nabídka inzerce
1900 výtisků zdarma doručených 

téměř do všech domácností v 
Mikroregionu Černilovsko.

Inzerce je zpravidla černobílá.

Orientační ceny inzerce:

STRANA A4 1500,- Kč
1/2 STRANY 750,- Kč
1/4 STRANY 390,- Kč
1/8 STRANY 300,- Kč
DO 20 CM2 120,- Kč

Mimořádně těžkou zásilku mají 
tentokrát ve svých taškách lidé, kteří 
po obcích našeho mikroregionu 
roznášejí Zpravodaj. V Černilově ho 
do schránek vhazují školáci, jinde... 
Ale to vlastně nevím. Asi jsem se 
nikdy pořádně nezamyslel nad tím, 
jakými kanály Zpravodaj putuje 
k vám, čtenářům v našich obcích. 
Ať už vám ho dopravil kdokoliv, 
tentokrát měl náročnější práci než 
jindy. Zpravodaj povážlivě přibral na 
váze. Květen a červen patří k akcemi 
nejnabitějším měsícům v roce a na 
aktuálním vydání Zpravodaje je to 
znát. Zatímco obvykle mívá okolo 
32 až 36 stran, tentokrát se stěží 
vešel na 44! To už je číslo, za které 
se nemusejí stydět ani mnohé noviny. 
Přitom v něm nenajdete obsáhlé 
několikastránkové elaboráty, které 
člověk není s to učíst. Naopak. Je 
plný krátkých, čtivých materiálů 
doplněných řadou fotografií. Mohly 
by být i větší, namítne jistě někdo. 
Jenže pak bychom Zpravodaj 
opravdu nevměstnali na rozumný 
počet stran a především náklady 
na tisk by razantně stouply. I proto 
se snažíme udržet vydání pod 40 
stranami.

Nedávno jsem listoval v archivu 
starších čísel (mimochodem v 
elektronické podobě je můžete najít 
na webu Mikroregionu Černilovsko 

www.mikroregion.cernilov.eu až do 
roku 2004) a připomněl jsem si, že 
v současné podobě začal Zpravodaj, 
kdysi známý jako Kaltouz, vycházet 
v roce 2003. Tehdy měl pevně 
stanovený počet stran na 20, tedy 
zhruba polovinu současného objemu. 
I na tom je vidět, jak se život v našich 
obcích rozvíjí. Když jsme se v roce 
2011 rozhodli rozšířit tehdejší čtyři 
vydání ročně na pět, měli jsme trochu 
obavu, zda se jedno vložené jarní 
číslo naplní. A jak je vidět nyní, byla 
to obava zbytečná. Naopak. Čtenáři 
oceňují (alespoň co jsem se doslechl), 
že prodleva mezi jednotlivými 
vydáními na jaře, kdy je nejvíce 
akcí, se zkrátila. Jen si představte, 
že ještě před pár lety se články o 
červnových dětských dnech dostaly 
do Zpravodaje až na konci září. To 
je v dnešní informační době, kdy lidé 
sdílejí své zážitky přes mobil ještě 
předtím, než dorazí z akce domů, 
neskutečně pomalé. Řada lidí věštila, 
že s rozvojem internetu přestanou 
mít papírové noviny smysl. Ale praxe 
ukazuje, že tomu tak není. Vzít do 
ruky papírový sešit, posadit se do 
křesla a třeba při kávě se začíst do 
novin, je zkrátka klasika, která se jen 
tak neomrzí. Tak ať i vám Zpravodaj 
pěkně šustí. Příjemné čtení.

Tomáš Hejtmánek

EDITORIAL

Redakční rada:

P. Kavalír, Vl. Prokeš, L. Součková, 
E. Nepokojová, J. Kudrnáč, 

Mgr. J. Hofmanová, T. Hejtmánek

Redakční rada neodpovídá za stylizaci 
příspěvků a případné tiskové chyby.

 Uzávěrka příštího čísla: 10. 9. 2019.

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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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,
protože zasedání OZ 

proběhne až po uzávěrce 
tohoto čísla Zpravodaje, 
pouze podám informace  

o probíhajících akcích.
V Bukovině je v plném proudu 

stavba Úprava centra. Téměř hotové jsou 
chodníky ze zámkové dlažby, instalovány 
jsou  nové lavičky, v současných dnech 
pracují dlaždiči na žulové komunikaci, 
následovat bude pokládka živice. V rámci 
akce budou provedeny též sadové úpravy, 
opravné řezy a doplnění stávající zeleně. 
Posezení a sokl Obecního domu bude 
lemován smíšenými okrasnými záhony 
nižších keřů, po urovnání terénu bude 
rozprostřena ornice a provedeno osetí 
travním semenem. Oddělení stávajícího 
dětského hřiště od veřejného prostoru bude 
provedeno plůtkem s brankou, stejně jako 
stávající křížek. Mimo projekt počítáme i 
výstavbou kontejnerového stání. Celkové 
náklady jsou něco nad 4 mil. Kč, z toho 
1,35 mil. Kč přispěl v rámci Programu 
obnovy venkova Královéhradecký kraj.

Zahájena byla i akce „Stavební úpravy 
a udržovací práce na vodní nádrži Vančák 
v Černilově“. Za dodavatele byla vybrána 
firma TERMA a.s. Hradec Králové,  
s nabídkovou cenou 4,031 mil Kč. Hotovo 
by mělo být v polovině října.

Letošní největší akcí jsou „Stavební 
úpravy víceúčelové síně v Černilově.“ 
Výběrové řízení na tuto stavbu vyhrála 

firma Stavrecon Pardubice s.r.o.,  
s  cenou 9,412 mil. Kč. Stavební úpravy 
víceúčelového sálu jsou navrženy pouze 
ve vnitřním prostoru objektu, nezasahují 
do vnějších konstrukcí, do roviny 
střechy a věže. V konstrukci střechy 
bude docházet k lokálním výměnám 
jednotlivých nosných prvků konstrukce 
střechy. Vnitřní prostory budou výtvarně 
a dispozičně nově řešeny. Prostor bude 
doplněn o sociální zázemí, kancelář a 
úklidovou komoru. Stavební vestavbou 
uvedených prostor se zvýší funkčnost 
celého objektu. Protože vysoutěžená cena 
je vyšší než ta, kterou máme připravenu 
v letošním rozpočtu, bude nutné letošní 
rozpočet navýšit. Sice máme na tuto akci 
požádáno o dotaci MMR, ale víme, že 
žádostí je veliký převis.

Také na akci Dopravní opatření Újezd 
jsme ve fázi poptávkového řízení, nabídky 
očekáváme do 20.6., následovat by měla 
realizace, zde existuje příslib dotace ve 
výši 1,2 mil. Kč, předpokládané celkové 
náklady 3,5 mil. Kč. Přes prázdniny pak 
plánujeme zhotovení automatické závlahy 
na hlavním fotbalovém hřišti, kde bude 
dodavatelem firma IRRIGA, a sociálního 
zázemí personálu v obou patrech MŠ I.

Zmínit se chci také o zeleni. V jarních 
měsících jsme věnovali velké úsilí 
výsadbě, ať již jako náhradu za uschlé 
stromy, tak i výsadbu na nových místech. 
Používali jsme sadbu s kořenovým 
balem, do jam vyhnojenou zeminu. 

OÚ Černilov

Zprávy z radnic4

Výročí v Černilově
Svá výročí oslavili
Milouš Bartízal, Josef Černý, František 
Jukl a Vítězslav Hálek

Stromy zaléváme i počasí je zatím 
příznivější, snad se tato péče vyplatí. 
Rovněž trávníky po obci sečeme na vyšší 
strniště a méně často. Vyšší trávník lépe 
podrží vláhu, je vhodnější pro všemožné 
živočichy a je i hezké na pohled nechat 
rozkvést luční květinky. Nemusíte proto 
upozorňovat na neposekané plochy, 
je to trend a záměr. Můžete se o něco 
podobného pokusit i na své zahrádce, 
je to mnohem lepší, než obtěžovat 
sousedy hlukem při nedělním sestřihu 
„anglického trávníku“.

Ing. Stanislav Javůrek, starosta

OBEC LIBNÍKOVICE

Ze zasedání ZO 29. 4. 2019

Bylo projednáno a 
schváleno: 
• informace o jednání 
s HNG o chystané směně 
pozemku pro čarodějnice,

• vybudování parkoviště u Rozhledny,
• nabídka pojištění na právní ochranu od 

D.A.S. Rechtsschutz AG pro obec,
• pověření obce pro SDH Libníkovice 

o zajištění sběru kovového odpadu a 
ponechání odměny za odevzdaný šrot 
na provoz SDH,

• Obecně závazná vyhláška obce 
Libníkovice č. 1/2019 o sběru odpadů,

• návrh Rozpočtu obce pro rok 2019, 
kdy příjmy a výdaje jsou vyrovnané 
ve výši 2,840.000 Kč,

• uplatňování Územního plánu pro rok 
2019,  

• smlouvu o Smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č. IV-12-2018407/VB/3,

• výzvu k podání nabídky na Nástavbu, 
přístavbu a stavební úpravy 
komunitního centra v obci Libníkovice 
od zadavatele ARTENDR, s.r.o.,

• Návrh Smlouvy o dílo na 
Nástavbu, přístavbu a stavební 
úpravy komunitního centra v obci 
Libníkovice,

• závěrečnou Zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za rok 
2018,

• zajistit nátěry dětského hřiště, opravu 
rybníka v Libníkovicích,

• oslovit Povodí Labe o protažení 
potoka Rákosný,

• zajistit poklopy na odpadkové koše
• prověřit obložení zvoničky    

 

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

Výročí v červenci slaví
Stanislav Slezák

• obec získala prodejem akcií cca 
260.000 Kč.  Helena Klosová
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OBEC DIVEC
Ze zasedání ZO 1. 5. 2019

Byla projednána žádost 
Ing. Kouby na odkup 
obecního lesního pozemku. 
Ing.Kouba dodal znalecký 
posudek s oceněním zmíněné 

části lesa. Vzhledem k tomu, že pozemek 
je značně zanedbaný a dlouhou dobu 
neudržovaný, zastupitelé vyjádřili formální 
souhlas se záměrem za podmínky, že dojde 
k rozdělení pozemku na části s porostem a 
části, na kterých se nachází spojovací cesty 
pro přístup do lesa, které by zůstaly v majetku 
obce. Starosta bude kontaktovat vlastníka 
vedlejších lesních porostů pro konzultaci o 
dalším postupu.

Starosta přednesl informaci o situaci  
s napojením pozemků 315/1 majitelky, která 
se odmítá dlouhodobě podílet na zasíťování 
svých pozemků a blokuje tím kompletní 
dokončení lokality Poďousov. Vzhledem 
k tomu, že jeden z pozemků byl již prodán, 
jeho vlastník se pokusí přispět svou aktivitou 
k posunu této záležitosti a dokončení několik 
let trvajícího procesu.

Starosta předložil kompletní podklady 
pro konečné vyrovnání (směnu) pozemků, 
potřebných pro uložení dešťové kanalizace 
a odvod dešťových vod z ulice V Chatkách 

s jejich vlastníkem (p.Krtičkou). Vlastník 
souhlasí s navrženým řešením a starosta je 
pověřen připravit zpracování geometrického 
oddělení pozemků a přípravou smlouvy pro 
budoucí směnu  pozemků na náklady obce, 
aby byly dosaženo kompletního převodu 
potřebných pozemků pro zahájení dokončení 
ulice v Chatkách.

Zastupitelé posoudili a po projednání 
schválili nákup 2 ks cvičebních strojů dle 
předložené nabídky. Jedná se o aktivitu 
místních občanů a stroje budou po přípravě 
pozemku a po dohodě s prodejcem 
instalovány do prostoru dětského hřiště.

Ze zasedání ZO 5. 6. 2019

Předložený Závěrečný účet obce za rok 
2018 byl vyvěšen a následně schválen „bez 
výhrad“. Byla schválena Účetní uzávěrka za 
rok 2018. Zastupitelstvo vzalo na vědomí 
Závěrečnou zprávu auditora za rok 2018.

Starosta přednesl informaci o situaci  
v lokalitě Poďousov. Zastupitelstvo následně 
schválilo Žádost o pořízení územní studie 
pod názvem „ÚS Divec sever“ pro zmíněnou 
lokalitu, která bude sloužit jako podklad pro 
připravovanou Změnu ÚP obce Divec č.2. 
Jde o aktualizaci vlastnických vztahů a nově 
vzniklých potřeb v dané lokalitě.

 

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

Zastupitelé projednali a schválili 
předloženou Rozpočtovou změnu č.3/2019 
v souvislosti s přijetím státních finančních 
prostředků na volby do EP.

Starosta informoval o realizaci-opravě 
obecní cesty do lesa podél zahrádek. Druhá 
část bude dokončena během cca 14 dnů  
v případě, že se podaří sehnat další recyklát. 

Starosta informoval o schůzce se 
správcem lesů, sousedících s obecními 
pozemky. Zastupitelé se po poradě rozhodli 
oddělit stávající cesty geometrickými plány 
a následně nabídnout k prodeji. 

Vzhledem k trvalému nepochopení ze 
strany některých občanů naší obce, ;že zelené 
plochy, které byly v loňském roce obnoveny, 
neslouží k parkování, ale jako okrasná 
zeleň, se zastupitelé rozhodli tyto plochy  
v podzimním období osázet stromy a keři. 

OBEC LIBŘICE

Výročí v Libřicích
Svá výročí slaví

Hejcmanová Věra, Zilvarová Jana a 
Mrázová Yweta

V dubnu zastupitel-
stvo schválilo Závěreč-ný 
účet obce za rok 2018, 
účetní závěrku za rok 
2018 a převod výsledku 

hospodaření obce. Začalo se s přípravou 
prostor na vybudování cesty ke skladu 
zahradní techniky. Rybník Bekovák byl 
po rekonstrukci zarybněn různorodou 
směskou ryb – nyní se v něm prohání kapři, 
okouni, líni a další druhy vhodné do našich 
vod. Podotýkáme, že v obou rybnících platí 
zákaz rybolovu. Místní občané (hlavně se 
to týká dětí), ale mají možnost sportovní 
rybářství na obou rybnících provozovat. 
Ulovené rybky patří zpátky do vody – na 
talíř by se kvůli znečištění vod neměli 
vůbec dostat.  

V květnu se uskutečnily volby do 
Evropského parlamentu, proběhla kontrola 
plateb pojistného na veřejném zdravotním 
pojištění za období 2014 – 2019 (bez 
chyby), jednalo se přípravě optické sítě 
SPCom, projednala se fixace ceny plynu 
na další 2 roky, pojišťovna uhradila škody 
na majetku vzniklé nárazem auta do sloupu 
veřejného osvětlení, kdy došlo i k poškození 

 

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
místního rozhlasu. Místostarosta J. Zilvar 
se na Obecním úřadu ve Výravě zúčastnil 
jednání k rekonstrukci silnice II/299.  
Z jednání vyplynula i finanční spoluúčast 
obce na zajištění projektové dokumentace 
a i výběrového řízení na zhotovitele 
projektu. Vysoká finanční spoluúčast 
se nám nelíbí a budeme dále jednat 
Královéhradeckým krajem na vyjasnění 
nákladů a následném stanovení podmínek 
plánované akce. Zastupitelstvo zamítlo 
koupi budovy čp. 6 – prodejny za cenu  
2 600 000,- Kč. Při výrazném snížení ceny 
stávajícím majitelem by zastupitelstvo 
znovu zvážilo možnost koupě. Dále byla 
schválena finanční podporu pro Linku 
bezpečí (na činnost dětské krizové linky) 
ve výši 2 500,- Kč. Práce pokračují i na 
cestě ke skladu obecní techniky, na kterou 
naváže vybudování zpevněné plochy pro 
odkládání sypkého materiálu. Souběžně 
s těmito pracemi bude vybudován i záliv 
na kontejnery tříděného odpadu. Obec 
projednala a schválila rozpočtové opatření 
č. 3/2019.

Na školáky čekají 2 krásné měsíce 
odpočinku od školních povinností, ve 

kterých někteří pojedou k moři, poznávat 
život v jiných zemích nebo objevovat 
krásy naší vlasti. Pro někoho ze školáků 
může být ale největším zážitkem být  
u babičky a dědy. Pro dospělé zase nastává 
doba dovolených.

Tak ať se všem prázdninové sny vydaří!
Eva Hynková, starostka
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OBEC LIBRANTICE
Co se dělo v Libranticích

Jak můžete vidět 
na našich webových 
stránkách, postupně Vás 
informujeme o všech 
běžících výběrových 

řízeních ve veřejných zakázkách. Nově 
je rozhodnuto, kdo bude zasíťovat 
lokalitu č. 11 „Fryntovu louku“, zde 
pracujeme na finální podobě smluv. 
Dále bylo otevřeno výběrové řízení na 
opravu druhého rybníku za hasičárnou. 
Rozhodnutí s výběrem dodavatele 
rekonstrukce budovy obecního úřadu 
ještě vyčkáváme, dokud nebudeme 
mít další potřebné informace ohledně 
celkového stavu budovy. Plánujeme 
otevírat veřejnou zakázku na vybudování 
cesty a opravu mostku a parkoviště 
za obecním úřadem. Koho nejen tyto 
akce v naší obci zajímají, přijďte na 5. 
veřejné zasedání, bude se konat 18.6. 
od 19 hodin, program najdete na našem 
webu.

Vím, že je někdy těžké utrhnout se od 
povinností pracovních a rodinných, ale 
přivítali bychom, kdyby se naši občané 
zajímali nejen o kulturní a společenské 
akce. Potřebujeme od Vás vědět, jakou 
byste chtěli mít naší vesnici. Když jsou 
zde části obce, ze kterých se neukazuje 
na veřejném zasedání opakovaně vůbec 
nikdo, jsme někdy jako zastupitelé 
na pochybách, jak moc se obec má 
rozvíjet směrem např. nových lokalit. 
Nechceme si budovat v rámci vesnice 
jenom jakési noclehárny pro ty, kdo 
odjíždějí za prací a aktivitami někam 
jinam. Vesnice by měla být sídlem, 
„kde jsou mezi jednotlivými obyvateli 
úzké sociálními kontakty, existuje zde 
dlouhodobá přirozená sociální kontrola 
a spoluúčast“. Ale definice z Wikipedie 
nám sama o sobě nic nezmění, pokud se 
o tu vesnici nebudeme zajímat, i když 
jsme nuceni dojíždět přes den mimo 
obec. Z pohledu účasti např. na těch 
veřejných zasedáních je ještě jedna 
„černá díra“ nelokalizovatelná místně, 
ale lépe specifikovatelná věkově, a 
tou jsou mladí. Prosím, přijďte, i když 
Vám je třeba 16 nebo 18 roků. I vaše 
názory na život ve vesnici jsou důležité 
a jednou to bude právě vaše vesnice, 
odkud budete buď utíkat nebo se naopak 
rozhodnete zde žít a jestli teď obec něco 
postaví nebo naopak nakupí, tak to bude 
dědictví, které můžete dnes ovlivnit.

Ty kulturní a společenské akce se  
v naší vesnici opravdu daří a je to 

 

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

úřední hodiny

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

OÚ Librantice

A na závěr jedna třešnička na dortu, 
totiž informace o akci, která se neděje 
v naší obci tak často, šlo o svatbu. Pár 
hezkých oslav už naše místní hospůdka 
zažila, ale tato svatba byla ještě navíc 
výjimečná tím, že oddavky probíhaly 
v naší historické budově školy. Tak 
se připojujeme ke gratulaci Monice a 
Víťovi Horákovým a přejeme jim do 
společného života mnoho štěstí a lásky! 
Schody školy posloužily tentokrát i pro 
jiné focení než školních skupinek a že to 
novomanželům sluší! 

 Helena Nováková 

Obecní knihovna Librantice

Možná ne všichni občané naší obce 
vědí, že obec Librantice provozuje 
knihovnu a že registrace i půjčování 
knih je pro občany zdarma. V naší 
knihovně naleznete široký výběr titulů: 
českou i zahraniční beletrii, cestopisy, 
autobiografie, poezii, časopisy a další.

Snažíme se mít knihovnu vybavenou 
tak, aby její nabídka vyhovovala co 
nejširšímu okruhu čtenářů. Proto 
jsme velice rádi, že již několik let 
praktikujeme tzv. výměnný fond. 
Výměnný fond funguje dvakrát do 
roka (podzim a jaro). Pokud má čtenář 
požadavek na konkrétní titul či žánr 
a je-li kniha k dispozici, je v rámci 
zmíněného výměnného fondu zapůjčena 
z hradecké knihovny.

Knihovnu naleznete v budově 
místního obchodu (vchod je z boku 
vedle cesty na hřiště). 

Otevírací doba

každé úterý 16:30-17:30.

Kontaktní osoba

Marie Pelikánová (776107074), 
knihovna@librantice.cz

dobře, protože nás stmelují! A je tomu 
nejen díky velkému nasazení všech 
točících se kolem hospůdky Na Hřišti 
v čele s Marcelem Kalousem. Do práce 
se vrhnul kulturní výbor. Jeho členky 
společně přispívají informacemi o dění 
v obci formou článků a fotografií na náš 
obecní web. Díky nim máme možnost 
jet hned na dvě kulturní akce i mimo 
naši obec – jednou je vystoupení „Eva 
tropí hlouposti“ v divadle Na Fidlovačce 
– sem je ještě pár lístků volných - a 
druhou je také komedie „Plnou parou“ 
divadla Palace, ti za námi dorazí do 
Hradce Králové (můžete se hlásit jako 
náhradníci). V případě zájmu kontaktuje 
Martinu Tkáčíkovou na tel. 775 052 
363. Žije to u nás i díky aktivním ženám, 
které opakovaně pořádají něco hezkého 
pro děti, důchodkyním Důvtipkám, 
jejichž akce jsou dechberoucí nebo díky 
aktivním hasičům, kteří se letos ujali 
organizace okrskové soutěže a mnoha 
dalším. O tom všem se můžete dočíst 
v podrobných příspěvcích, bylo opět 
o čem psát.  Fotografie a příspěvky  
z akcí naší obce najdete na webových 
stránkách www.librantice.cz na záložce 
„Galerie“ nebo v záložce „Život v obci“.  

Všem, kdo pro naši obec něco dělají, 
mockrát děkujeme! Děkujeme i všem, 
kdo se podílí na veřejném životě třeba 
jen tím, že šel v květnu volit, protože 
mu není jedno, kdo nás zastupuje  
v Evropském parlamentu. Měli jsme 
nadprůměrnou volební účast 35,96 % 
oproti celé ČR, která byla jen 28,72 %. 
A všichni, kdo volili, věděli, jak na to – 
ani jeden neplatný hlas.
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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
Milí spoluobčané,
sezónní práce se teprve 

rozebíhají, sotva nastoupili 
naši obecní pracovníci a už 
se stačili pěkně zapotit. Díky 
deštivému květnu narostla 

čile tráva, takže bylo co dělat, aby se rychle 
zvládly první seče obecních trávníků. 
Stejně čilý jako tráva byl pochopitelně 
i plevel, takže bylo nutné přistoupit i  
k jeho likvidaci především na chodnících 
(letos jsme se snažili použít ekologičtější 
přípravek, i když stále bohužel chemický). 
Firma G&G provedla opravy místních 
komunikací ve Skaličce a Skalici. Na 
konci dubna proběhla tradiční jarní brigáda 
– děkuji všem, kteří se jí zúčastnili, stejně 
tak děkuji skalickým hasičům za pomoc  
s občerstvením, počasí nebylo úplně ideální 
na opékání, ale myslím, že to nevadilo. Ono 

 

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

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

OÚ Skalice

Výročí ve Skalici
V květnu a červnu svá 
životní jubilea oslavili
Verona Hnídková, Miloslava 
Vosyková, Václav Toušek, Taťána 
Buřičová a Drahomíra Marečková

totiž v posledku ani tak nejde o to, jestli 
se nám podaří vysbírat všechny příkopy 
od nejrůznějších odpadků – kolemjdoucí 
či kolemjedoucí nevychovanci je za pár 
dní stejně zaplní znovu – jde spíše o to, 
zda nám záleží na místě, kde žijeme. 
Jestli budeme věčně brblat na ty nahoře, 
jak špatně rozhodují, jak se málo starají, 
jak jsou arogantní, nezodpovědní… 
nebo prostě přiložíme ruku k dílu. Jasně, 
platíme si daně, tak proč to prostě úřad 
nezařídí, případně jsme se v životě už 
pro „komunál“ dost napracovali a žádný 
vděk. Ale obec, to nejsou jen volby jednou 
za čtyři roky a pak se panáčci ukažte, co 
umíte, to jsme my všichni. Každý máme 
svůj individuální zájem a představu, jak by 
to mělo fungovat, ale pak je tu také zájem 
veřejný. A tomu někdy musí ty naše zájmy 
osobní trošičku ustoupit. Veřejný zájem, 

OBEC LEJŠOVKA
Ze zasedání ZO 31. 5. 2019

Závěrečný účet obce 
Lejšovka za rok 2018 
ve výdajové části činil 
1.819.045 Kč oproti 
plánovaným výdajům 

5.021.000 Kč. Účet obce Lejšovka za rok 
2018 v příjmové části činil 3.430.242 Kč 
oproti plánovaným příjmům 3.363.000 
Kč. Součástí závěrečného účtu je zpráva 
o výsledku přezkoumání hospodaření za 
rok 2018. Výsledek zprávy zní: ,,byly 
zjištěny chyby a nedostatky“. Jako méně 
závažné nedostatky byly při auditu shledány 
například: nesedící halířové položky  
v účetním programu. Majetek obce je  
v jiném programu než jsou odpisy. To je  
v řešení s IT správcem účetního programu 
a bude řešeno najednou v prosinci tohoto 
roku. Jako další nedostatek bylo shledáno 
vedení inventárního seznamu, to bude 
bez prodlení napraveno. Jako závažný 
nedostatek bylo shledáno: Vedená 
pohledávka za nájemné na částku 5.760 Kč, 
to však neodpovídalo předložené smlouvě  
s firmou ROLANA. S firmou ROLANA 
bude letos podepsána smlouva nová, 
z důvodu změny výměru pronajatých 
pozemků a tedy i výše nájemného. kde již 
dojde k nápravě dotčených pozemků. Jako 
další byla shledána pohledávka nájemného 
za hrob, která nebyla doložena řádnou 
smlouvou. To bude napraveno příští rok, kdy 
dojde k sepsání a podpisům nových smluv. 
Méně závažné nedostatky a chyby byly 
odstraněny. Závěrečný účet je v elektronické 

podobě zveřejněn na webových stránkách 
obce  a je možno do něj nahlédnout na 
obecním úřadě v úředních hodinách. Účetní 
zisk za rok 2018 činí 1.914.603 Kč 

Dne 6.5.2019 se konalo zasedání 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
kde bylo schváleno přidělení dotací  
v Programu obnovy venkova, pro naší obec 
ve výši 1.049.000 Kč. Požadovaná výše 
dotace činila 1.277.933 Kč. Dotace bude 
využita na projekt: „Výstavba komunikace 
U Bytovky Lejšovka“. Podepsaná smlouva 
byla zaslána krajskému úřadu a tímto tedy 
obec dotaci  přijala. S firmou MATEX HK 
bude podepsána smlouva o dílo a do 10 dnů 
by měla firma zahájit výstavbu komunikace.

Pan starosta obdržel z Městského úřadu 
Smiřice nový návrh dodatku smlouvy 
agendy přestupků, který pro obec Lejšovka 
Městský úřad ve Smiřicích vykonává.  
V tomto dodatku došlo k navýšení ceny za 
tuto službu na částku 1.500 Kč za jeden vyří-
zený přestupkový případ. Stávající smlouva 
byla uzavřena v roce 2008 na částku 500 Kč.

Pan starosta informoval o konání 
dětského dne, konaného 1.6.2019 na hřišti  
u  rybníka. Dále pan starosta 
informoval přítomné zastupitelstvo  
o pokrocích v plánované rekonstrukci 
chodníků v obci. Jednalo se o odkup 
pozemků pod chodníky, aby obec mohla 
započít jednání o rekonstrukci chodníků. 
Jedná se o dva majitele dotčených pozemků, 
kdy s jedním majitelem bylo již zahájeno 
jednání o prodeji pozemku a druhý majitel 
na dohodu nepřistoupil, tudíž nebude moci 
být chodník na dotčeném pozemku opraven.

 

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

úřední hodiny

ST 18:00-19:00

OÚ Lejšovka

Dalším bodem do diskuse bylo 
chystané odbahnění Smržovského potoka. 
Pan starosta oslovil přímo povodí Labe  
s žádostí o vyčištění potoka a to písemně 
odpovědělo kladně na žádost a přislíbilo 
vyčištění potoka. Nejspíše bude vyčištění 
potoka probíhat v zimním období kvůli 
lepšímu přístupu k potoku. V neposlední 
řadě bude záležet na chemických 
rozborech bahna z potoka, nesmí se jednat 
o nebezpečný odpad, aby se bahno dalo 
jen vybagrovat a nechat ležet na přilehlých 
loukách.

Místostarosta obce seznámil zastupitele 
s vyrozuměním od Policie ČR o skládce, 
kterou zastupitelstvo řešilo na minulém 
zasedání obce, že z důvodu nepříslušnosti 
k projednání oznámení, bylo předáno 
příslušnému správnímu orgánu na 
Magistrát města Hradec Králové.

Pan starosta závěrem přítomné seznámil 
s předběžným termínem uskutečnění 
setkání občanů v budově bývalé hospody, 
prozatím plánované na červenec. Tento 
termín bude upřesněn a oznámen občanům 
na webových stránkách obce.
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tak jak mu rozumím já, znamená mít 
stále na mysli úctu k předkům, kteří tuto 
obec budovali před námi, žili tu, založili 
rodiny, svoje hospodářství či různé spolky, 
ale znamená to se dívat i do budoucnosti. 
Chceme, aby ti, co přijdou po nás, byli také 
hrdými Skaličany, Číbuzany či občany 
Skaličky? Nebo, aby tu jen tak žili a 
konzumovali to, co jim z jejich daní nějaké 
úřady zajistí? Jistě ne. Proto mě těší, když 
alespoň hrstka z vás přijde na brigádu, 
nebo na zastupitelstvo. Kupříkladu na tom 
minulém, mimořádném, zastupitelstvu 
jsme schvalovali výběr zhotovitele zakázky 
„Oprava chodníků v místní části Skalice 
2019“. Na základě cenové nabídky 1 498 
000,60 Kč vyhrála firma pana Vladimíra 
Muchy z Chocně – ROCKY STAVBY 
s.r.o. Pana Muchu už v obci dobře známe 
a práce za ním zůstává kvalitní. Letos by 
měl dokončit opravu chodníků směrem 
od Škopů ke Kutíkovým a také na druhé 
straně této místní komunikace. Tak vás 
moc prosím o trpělivost a případnou 
součinnost. Zastupitelé také rozhodovali  
o přijetí pana Bauera do pracovního 

poměru na pozici sezónního pracovníka. 
Bude tak až do listopadu k ruce panu 
Chvojkovi, který nastoupil do trvalého 
pracovního poměru už v květnu. Oběma 
ještě příležitostně pomáhá pan Zelený 
z Číbuzi. Od července by měla také 
nastoupit nová účetní – paní Martina 
Pultrová – o prázdninách bude pracovat 
ještě pod odborným dohledem paní 
Kutíkové, od září už to bude mít na triku 
sama. Moc jí držme palce, protože úředník 
na malé obci se musí mnohdy otáčet více, 
než úředník magistrátní a nejednou by 
zasloužil odznak všestrannosti.

Většina z nás si možná s hrůzou 
vzpomene na loňskou akci rekultivace 
Černilovského potoka. Všichni jsme 
se těšili, až to skončí. Kdyby jedním  
z posledních úkonů realizační firmy 
nebylo poškození nových obrub chodníků 
ve Skalici, už dávno jsme si oddechli, 
že je to za námi. Půl roku trvalo řešení 
pojistné události, ale nyní se zdá, že 
odškodné bude! Těch necelých dvě 
stě tisíc korun bychom chtěli vrátit do 
rozvoje obce – něco padne na sanaci těch 
největších poškození z loňska a zbytek by 
měl jít na pokračování oprav chodníků. 
Vzhledem k tomu, že čáry od čistícího 
kartáče na obrubách již nejsou jedinými 
vadami na kráse, rozhodli zastupitelé, že 
nebudou požadovat kompletní rozebrání 
tělesa chodníku a výměnu obrubníků, ale 
že přistoupí na peněžitou náhradu. 

Po odborném ošetření lipového 
stromořadí mezi Skalicí a Číbuzí se na 
prázdniny chystá ještě úprava vzrostlých 
stromů v obci. Firma Elfam s.ro. také 
opravuje radary na hlavní silnici z Hradce 
do Vlkova, které nám přes zimu opět 
přestaly fungovat. Původně plánovaná 
velká investiční akce – Segregace pěší 

dopravy a odvodnění při sil. III/3086, 
III/3087 v Číbuzi se po dohodě  
s Královéhradeckým krajem odkládá 
na příští rok, protože dosud nebylo 
vydáno stavební povolení a nemohlo být 
realizováno výběrové řízení na dodavatele 
stavby. Pokud by se vše podařilo připravit 
do konce roku, měla by být realizace na 
jaře 2020 technicky i finančně příhodnější. 
Kromě jiného také začínáme ve spolupráci 
s firmou Antee s.r.o. pracovat na nových 
webových stránkách obce i mateřské 
školy. 

V mateřské škole se v sobotu 8. června 
konala brigáda, děkuji všem, kteří přišli i 
přes úvodní nepřízeň počasí. Zváni byli 
všichni rodiče školkových dětí, přišla jen 
hrstka. Škoda, mohli se neformálně potkat 
s vedením obce i školky. Tak snad někdy 
příště… 

Chtěl bych také ještě poděkovat 
organizátorům letošních Pivních slavností 
za velmi zdařilý počin, ještě jednou 
gratuluji vítězům soutěží a velmi se 
těším na jubilejní desátý ročník! Kdo jste 
tam letos chyběli, mrkněte na reportáž 
manželů Vosykových. 

Milí spoluobčané, rok se nám pomalu 
překlápí do své druhé poloviny, přibývá 
sluníčka, a mnozí se těšíme na zasloužené 
dny či týdny odpočinku, ať se Vám 
dovolená vydaří a především, ať se ve 
zdraví vrátíte domů!    

Váš starosta Pavel Kavalír

 
Informace MŠ Číbuz

V mateřské škole máme volná 
místa pro přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání pro školní rok 2019/2020.
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OBEC VÝRAVA
Zprávy z obecního úřadu

Projekt znovu-
otevření maloobchodní 
prodejny se posunul  
o krok dál, v současné 
době čekáme na zápis 
zakoupeného objektu do 
Katastru nemovitostí. 

Hned poté nás čeká krok ještě 
náročnější. Tím bude najít vhodného 
nájemce, který by maloobchodní 
prodejnu provozoval a vrátil tak 
do Výravy nejen možnost koupit si  
v místě základní potraviny a spotřební 
zboží, ale i možnost navzájem se potkat 
a pohovořit si, což hodně postrádají 
především starší spoluobčané.  Nabídka 
pronájmu bude zveřejněna ihned po 
dokončení všech nutných úředních 
formalit.  

Výběrové řízení na dodavatele 
veřejné zakázky malého rozsahu na 
projekt Snížení energetické náročnosti 
VO Výrava  - EFEKT 2019 má svého 
vítěze. Zastupitelstvo obce rozhodlo 
na svém zasedání 20. května přijmout 
doporučení výběrové komise a 
jako nejvýhodnější vybrat nabídku 
společnosti ERMO spol. s.r.o. z Hradce 
Králové za nabídkovou cenu 1 120 
498 Kč včetně DPH.  Modernizace 
veřejného osvětlení ve Výravě proběhne 
ještě letos za přispění schválené dotace 
Ministerstva průmyslu a obchodu a  
z vlastních zdrojů obce. 

Zastupitelstvo na tomtéž zasedání 
také schválilo pořízení Změny č.1 
Územní plánu Výrava zkráceným 
postupem v rozsahu doplnění podle 
schválené Zprávy o uplatňování 
Územního plánu Výrava za období 
2008 – 2011 a Zprávy o uplatňování 
Územního plánu Výrava za období 
2012 – 2016, dále doplnění o umístění 
veřejně prospěšných staveb zemních 
hrází a veřejně prospěšných opatření 
ploch zátopy suchých poldrů na 
Výravském a Libníkovickém potoce 
z návrhu Povodí Labe s.p. a v rozsahu 
doplnění o cyklostezku mezi částmi 
Dolní Černilov a Výrava z návrhu 
občanů obce Výrava. Návrh bude 
uveden do souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou Krajským 
úřadem Královéhradeckého kraje a se 
schválenou politikou územního rozvoje 
a bude prověřen dopad zpracovaných 
územních studií na řešené území. 

Pracujeme také na schválení nového 
Řádu veřejného pohřebiště, s čímž 

 

Výrava 116
503 03 Smiřice
tel. 495 431 021, 724 183 725
obec@vyrava.cz 
http://www.vyrava.cz

úřední hodiny

PO 15:00-18:00
ST 15:00-18:00
ČT   9:00-12:00

Knihovna

ST 16:30-18:30

OÚ Výrava
souvisí i nové znění Smluv o nájmu 
hrobového místa dle aktuální legislativy. 
Zastupitelstvo rozhodlo na svém 
zasedání 6. května zachování stávajících 
cen. Cena za nájem hrobového místa 
tedy zůstává 3 Kč za m2 a rok, cena 
za Služby s nájmem spojené je 20 Kč 
za m2 a rok. Cena za pronájem místa 
v kolumbáriu a služby s tím spojené je 
stanovena na 100 Kč na rok. 

Závěrečný účet obce Výrava za 
rok 2018 byl zastupitelstvem schválen 
s vyslovením souhlasu s celoročním 
hospodařením bez výhrad. Zároveň byla 
schválena i Účetní závěrka obce za rok 
2018. Dále jsme schválili dar ve výši  
3 000 Kč pro Linku bezpečí, z.s. na rok 
2019, zřízení pojištění právní ochrany 
obce od společnosti DAS, dočerpání 
finančních prostředků od SFDI na 
rekonstrukci VI. etapy chodníků ve výši 
165 475 Kč v letošním roce a uzavření 
Dodatku č.1 ke Smlouvě č. 3/2018 se 
společností STRABAG a.s. na vícepráce 
při rekonstrukci komunikace na malé 
straně u Hrubých v hodnotě 36 702 Kč. 

Rozbíhající společenský život  
v obci nás těší. Úspěšný hromadný výlet 
na muzikál do Prahy rádi zopakujeme. 
Jsme rádi, že se do dění zapojují i 
noví spoluobčané naší obce. Reportáž  
z Pirátského dne 1. června a historicky 
prvního vítání občánků ve Výravě 15. 
června si přečtete na následujících 
stranách.  

Do hospůdky po nové

V dubnu byla dokončena ve 
spolupráci se společností STRABAG a.s. 
celková rekonstrukce místní komunikace 

Výročí ve Výravě
V červenci své výročí slaví

Jana Hofmanová 

Zemřely

V dubnu jsme se rozloučili s paní Marií 
Kubařovou z Dolního Černilova a v 
květnu s paní Růženou Bartoňovou z 
Výravy.

od čp. 72 po čp. 87. Kromě vozovky 
došlo i ke zřízení odvodnění, výstavbě 
nových vjezdů k nemovitostem a 
modernizaci a prodloužení veřejného 
osvětlení. Celkové náklady stavby 
vozovky včetně projektové přípravy a 
inženýrské činnosti byly 3 850 000 Kč. 
Královéhradecký kraj se z Programu 
obnovy venkova podíle částkou 1 350 
000 Kč. Modernizace osvětlení vyšla 
včetně projektové přípravy a inženýrské 
činnosti na 120 000 Kč a provedla ji 
firma ERMO spol s.r.o.
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OBEC SMRŽOV
Z obecního zastupitelstva 

Další, v pořadí již čtvrté zasedání 
obecního zastupitelstva se konalo 25. 04. 
2019 v Hubílese. Na tomto jednání obecní 
zastupitelstvo mimo jiné rozhodlo:
• o nákupu spoluvlastnického podílu  

v rozsahu 2/9 k pozemku p.č. 19 v k.ú. 
Smržov u Smiřic;

• schválilo žádost Správy silnic 
Královéhradeckého kraje k převodu 
pozemků v k.ú. Smržov u Smiřic;

•  schválilo  žádost o odběr vody ze 
studny na p.č. 572/1, k.ú. Hubíles, 
která je majetkem obce Smržov;

• delegovalo jako svého zástupce na 
řádné Valné hromadě Vodovodů a 
kanalizací Hradec Králové, a.s. konané 
dne 05. 06. 2019 v Kongresovém 
centru Aldis místostarostu obce, Ing. 
Jaromíra Hejla;

• odsouhlasilo dar pro farnost Číbuz 
ve výši 50 000 Kč na opravu farního 
kostela sv. Václava v Číbuzi.

Výstavba kanalizace a ČOV

V prvním pololetí roku pokračovaly 
stavební práce na výstavbě kanalizace 
a ČOV. Zhotovitel stavby započal  
s budováním hlavní kanalizační stoky 
a přípojek v Hubílese a páteřní stoky ve 
Smržově na návsi. Tyto stavební práce 
budou pokračovat po celý zbytek letošního 
roku, vlastní připojení nemovitosti na 
kanalizační řad je plánováno na jaro 
2020, do té doby je třeba odpadní vody 
likvidovat stávajícím způsobem v souladu 
se zákonem. V průběhu roku může nastat 
situace, že bude omezen provoz po 
místních komunikacích, zhotovitel stavby 
se bude snažit toto omezení minimalizovat 
a před jejím vznikem o tom informovat. 
Nicméně přístup do obce bude vždy 
umožněn.

Do kanalizační stoky nesmí v žádném 
případě být napojena dešťová kanalizace. 

 

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

úřední hodiny

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

OÚ Smržov

Výročí ve Smržově
Svá výročí slaví

Malý Jiří, Poppelová Marie, Spatzierová 
Danuše, Kubečková Blanka, Tučková 
Anna, Kavalská Jana, Beková Zdeňka, 
Kavalský Jiří (všichni Smržov), 
Vyčitalová Eva, Krejčí Miroslav, 
Dendišová Vlasta, Fikr Josef a Černá 
Anna (všichni Hubíles)

Obecní knihovna

Upozorňujeme občany obce na 
možnost zapůjčení knih z obecní 
knihovny, která je otevřena na obecním 
úřadě každé pondělí od 18.00 do 19.00 
hodin. V případě zájmu je možno 
dohodnout i dovoz či donášku knih domů. 

Poplatky ze psů

Obec dále upozorňuje na povinnost 
úhrady poplatku za psů pro rok 2019. 
Tato měla být splněna do konce dubna 
t.r., v případě jejího nesplnění se vlastník 
psa vystavuje riziku správního řízení. 
Poplatek zůstává stejný tj. 50 Kč za 
každého psa staršího 3 měsíců. 

Pohyb psů po obci

Obec Smržov upozorňuje všechny 
své občany na platnost obecně závazné 
vyhlášky č. 3/2008 o pohybu psů na 
veřejném prostranství, která mj. říká:
• na veřejných prostranstvích v obci je 

možný pohyb psů pouze na vodítku 
nebo s náhubkem.

• na veřejných prostranstvích v obci se 
zakazuje výcvik psů.

Celé znění vyhlášky včetně vyznačení 
jejího územního rozsahu je k dispozici na 
webových stránkách obce. 

Ing. Jan Machát, starosta 
INZERCE

STŘÍHÁNÍ A ÚPRAVA  

MALÝCH A STŘEDNÍCH 

PSÍCH PLEMEN

  
PRO OBJEDNÁNÍ VOLEJTE 

+420 732 974 182

Čisto a uklizeno

Je pro nás důležité, abychom měli  
v obci čisto a uklizeno. Zvažujeme nákup 
kontejneru na bioodpad, který by byl 
umístěn v horní části obce u bývalého 
kravína. Zajistili jsme vyčištění dna a 
břehů části Výravského a Libníkovického 
potoka nad vzdouvadly. Na nákladech za 
vyčištění zbylého úseku vodních toků, 
na kterém nedochází ke vzdouvání vody, 
se bude na žádost obce finančně podílet 

Povodí Labe s.p. Uvítáme i součinnost 
občanů s nemovitostmi poblíž obou 
potoků při občasném vyčištění pouze 
biologického odpadu, který se obzvlášť 
v létě objevuje již do několika dní po 
předešlém odstranění. Kamení a suť 
však mezi takový odpad nepatří, činí 
nám problémy při odvozu i sečení trávy. 
Prosím, dávejte na to pozor. 

Červená popelnice pouze na použité 
rostlinné oleje z kuchyně (fritovací olej) 
se nově nachází na stanovišti pro tříděný 

odpad za obecním úřadem. Olej patří do 
popelnice v uzavřené plastové lahvi.

Pečlivým tříděním odpadů přispíváme 
ke zlepšení životního prostředí a snížení 
uhlíkové stopy. Dle záznamů společnosti 
EKO-KOM a.s. jsme v obci v roce 2018 
vytřídili téměř 23 tun odpadu a získali za 
to zpět od výše uvedené společnosti 84 
694 Kč. Děkuji, že třídíte také. 

 Přeji všem krásné prázdniny plné 
nezapomenutelných zážitků.

Eva Nepokojová, starostka obce
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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

Prázdninová otevírací doba

Platí od 1.7. do 30.8. 2019
Pondělí  13 – 17 h
Středa   13 – 17 h
Čtvrtek  13 – 17 h
Pátek     8 – 12 h

Knihovna Černilov
Průzkum spokojenosti se 

službami Místní knihovny  
v Černilově 2019

B ě h e m 
měsíců března 
a dubna 2019 
jsme provedli 
p r ů z k u m 

spokojenosti se službami Místní knihovny 
v Černilově. Vzhledem k tomu, že jsme 
podobný průzkum prováděli také vloni, 
nebyl počet respondentů, tedy těch, co 
zodpověděli náš dotazník, až zas tak 
vysoký. Dotazník bylo možné vyplnit on-
line prostřednictvím formuláře Google 
či vyzvednout si v tištěné podobě na 
vyžádání v knihovně. Všichni respondenti 
využili možnost elektronického vyplnění 
dotazníku. O konání průzkumu spokoje-
nosti se respondenti mohli dozvědět 
prostřednictvím našich webových stránek 
(www.knihovna.cernilov.eu), z webových 
stránek zřizovatele, tedy Obce Černilov 
(www.cernilov.eu), facebookového 
profilu Knihovna Černilov a Kulturní a 
spolkový dům v Černilově, z oznámení 
obecního rozhlasu, mobilního rozhlasu 
a e-mailových zpráv. Oznámení byla 
učiněna opakovaně.

Sešlo se nám 42 vyplněných odpovědí. 
Tři respondenti uvedli, že nejsou čtenáři/
návštěvníky naší knihovny. Dotazník 
vyplnilo 39 žen a 4 stateční muži.  64 % 
respondentů patřilo do kategorie pracující, 
17 % uvedlo, že studuje a 12, 8 %, že je 
v důchodu.

Ti, kteří černilovskou knihovnu 
navštěvují, ji nejčastěji využívají  
k půjčování knih a časopisů (95 %), na 
druhém místě uvádějí vzdělávací nebo 
kulturní akce (25,6 %).

89,7 % návštěvníků černilovské 
knihovny oznámkovalo spokojenost 
s knihovnou známkou 1 (jako na 
vysvědčení), jednou se objevila dvojka, 
jednou čtyřka a jednou pětka (musíme se 
víc snažit). Dobrou trojku jsme žádnou 
nedostali. 

Mile nás překvapila odpověď na 
otázku: Považujete existenci knihovny 
za rozumnou investici? Zde si 97,4 
% respondentů myslí, že ano a jeden 
nedokáže posoudit.

  Na otázku, co čtenářům v knihovně 
chybí, jsme našli nejčastější odpověď: 
„elektronické knihy“ (37 %). Zájemcům 
rádi poradíme, co s tím, obraťte se na nás, 
prosíme, osobně či elektronicky.

S nabídkou žánrů, autorů či knih jsou 
respondenti převážně spokojeni. 

Webovou stránku knihovny navštěvuje 
62 % respondentů., facebookový profil 
knihovny  sleduje 56,4 %.

On-line katalog k hledání knih využívá 
43, 6 % respondentů, k rezervaci knih či 
prodlužování výpůjček 23 %.

16,7 % respondentů již využilo novou 
službu pro on-line nákup nových knih  

s vyzvednutím v černilovské knihovně – 
Kniha z knihovny (knihazknihovny.cz).

Z akcí, které knihovna dosud 
nepořádala, navrhují respondenti 
uspořádat „odborné přednášky 
filosofického, uměleckého, kulturního 
směru“, „výlet do kláštera Broumov-
přednášku v knihovně“, „odborné 
přednášky filosofického, uměleckého, 
kulturního směru“ či děsivou párty.

A ještě jeden požadavek za ostatní: 
„Podle mě není otevírací doba nějak 
dlouhá, že je nějaký den zavřeno nevidím 
důvod. A třeba by mohla být otevřená i 
jeden den o víkendu, třeba odpoledne pár 
hodin. Z důvodu pracujících a studentů 
na intru“. Naše odpověď: v čase, kdy je 
knihovna zavřená je potřeba se starat 
o knižní fond – jejich nákup, evidenci, 
obalení, zařazení, konají se vzdělávací 
akce pro školu, školku či jiné skupiny 
a vyřizuje se jiná nutná administrativa. 
Otevírací doba o víkendu, si myslíme, by 
nebyla příliš využívána. Knihovna splňuje 
otevírací dobu doporučenou standardy 
Ministerstva kultury dle velikosti 
obsluhované populace.

Děkujeme všem, kteří se do průzkumu 
zapojili a pokud jste to nestihli, přijďte si 
o tom s námi popovídat osobně. Těšíme se 
na vás a přejeme vám všem krásné léto!

Pasování černilovských 
prvňáčků na čtenáře 2019

Tradičně se s černilovskými prvňáčky 
Masarykovy základní jubilejní školy 
hlásíme do projektu Svazu knihovníků 
a informačních pracovníků, který se 
jmenuje Už jsem čtenář – knížka pro 
prvňáčka. Podmínkou projektu je 
vzájemná spolupráce knihovny a školy. 
Prvňáčci tak chodívají v rámci vyučování 
na návštěvu do místní knihovny, kde se 
spolu seznámíme nejen my, ale také knihy 



13Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko  3|2019

se svými čtenáři a naopak. Výsledkem 
celého školního roku je pak slavnostní 
Pasování černilovských prvňáčků na 
čtenáře. Pasování probíhá tradičně  
v krásném Kulturním a spolkovém domě 
v Černilově, v případně příznivého počasí 
venku na zahradě pod velkoprostorovým 
stanem. Každý rok se snažíme „vyladit“ 
slavnost pasování do jiného tématu, 
které většinou reaguje na nějaké aktuální 
výročí.  Letos jsme si při pasování 
prvňáčků na čtenáře připomněli 100.
narozeniny pana Miroslava Zikmunda 
a celý slavnostní obřad jsme tedy pojali 
v cestovatelském duchu. Báječně se 
k tomu dala využít i letošní kniha pro 
prvňáčky, vydaná SKIPem, tedy Svazem 
knihovníků a informačních pracovníků, 
jen pro ně. Letos dostali prvňáčci každý 
svou knihu spisovatele Miroslava Tvrze 
a ilustrátorky Aleny Schulz s názvem 
Kde se nosí krky. V této knize je spousta 
básniček z různých zemí světa, a tak 
jsme se i díky nim během slavnosti 
pasování na čtenáře dostali do USA, 
Rumunska, České republiky, Kanady, 
Antarktidy, Indie a Francie. Prvňáčci 
dostali skupinový cestovatelský pas a  
v každé zemi museli splnit nějaký úkol, 
který prokázal, zda jsou borci ve znalosti 
písmenek. Zjistili jsme výsledně, že 
opravdu jsou, a tak mohli být od zástupců 

jednotlivých jmenovaných zemí pasování 
na čtenáře. 

Moc děkuji žákům pátých tříd za 
pomoc s průběhem ověřovacích úkolů a 
pasování: Alešovi, Zdendovi, Ondrovi, 
Lukášovi a k tomu navíc ještě Kristýně, 
Anežce a Jerymu za krásné hudební vstupy 
během jednotlivých částí dopoledne. 
Zahráli nám na klávesy, příčnou flétnu 
a trombón. Děkujeme paní učitelkám 
Martině Cachové a Lence Javůrkové, 
které děti naučily číst a připravily tak 
43 nových čtenářů. Máme z toho velkou 

radost! Noví pasovaní čtenáři dostávají 
od Místní knihovny v Černilově možnost 
zaregistrovat se na první rok svého 
čtenářského rozjezdu zdarma, takže se 
moc těšíme, že se s nimi budeme dále 
pravidelně vídat při půjčování celé řádky 
krásných knih, které tu na ně nedočkavě 
čekají. A moc děkuji skvělé praktikantce 
Denise Hubínkové za velkou pomoc  
s přípravou stuh pro čtenáře a dalších 
potřeb pro tuto akci. Děkujeme a čtení 
zdar! Za Místní knihovnu v Černilově  
 Jana Žárská

INZERCE
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Návštěva Zoologické zahrady 
ve Dvoře Králové je většinou pro 
mnoho dětí právě tím nejlákavějším a 
nejžádanějším výletem. A tak jsme se 
na takový výlet vydali ve čtvrtek 23. 5. 
2019. Objednaným autobusem jsme se 
dopravili do Dvora Králové nad Labem. 
Po příjezdu do zoologické zahrady 
jsme si dali chutnou svačinku pod nově 
vytvořeným srubovým přístřeškem. Po 
posilnění jsme se vydali na cestu  přes 
pěší safari k safari autobusu. Po cestě 
jsme se zastavili na dřevěné lávce  
u velkého výběhu žiraf. Pozorovali jsme 
páreček žiraf Rothschildových, které 
spolu laškovaly a dováděly. V pěším 
safari jsme viděli zebry, antilopy, osly, 

pelikány a mnoho dalších.  Konečně 
jsme se dostali k autobusu a s nadšením 
jsme vyjeli na malý okruh Afrického 
safari. Cestu nám komentoval sám pan 
řidič. Africké safari Josefa Vágnera 
nám nabídlo možnost vydat se na 
projížďku mezi volně se pohybující stáda 
antilop, žiraf, zeber, pakoňů a pštrosů. 
Poštěstilo se nám, protože za naším 
autobusem vyrazilo „krmící vozítko“ 
a vezlo zvířatům potravu. Stáda se 
hnala za autem a ukázala se nám v plné  
své kráse.

Po návratu ze safari jsme se vydali 
do pavilonu goril. Dětem se nejvíce 
líbili šimpanzi, kteří si pochutnávali 
na čerstvém salátu. Poté jsme se 

Mateřská škola Černilov

podívali do pavilonu vodních světů, 
bohužel v polovině pavilonu probíhala 
rekonstrukce, a proto jsme viděli jen 
část zvířat. U želv obrovských jsme se 
naobědvali. Děti si daly tradiční výletový 
oběd, chléb s kuřecím řízkem a zeleninu. 

Dále jsme prošli kolem slonů a 
dostali jsme se do pavilonu šelem. Děti 
se zaujetím pozorovaly pár gepardů 
a hyenu skvrnitou, která se jim zdála  
v poměru s dětským tělem obrovská. Jako 
poslední jsme zahlédli psa hyenovitého a 
vydali jsme se na cestu zpět k autobusu. 

Děti prožily v ZOO příjemný den, 
ale také se dozvěděly spoustu nového 
o zajímavém světě zvířat a o práci 
odborníků, kteří o ně pečují. Vždyť 
čím více budou vědět o zvířatech, která 
s nimi na této planetě žijí, tím více je 
budou respektovat a chránit.

Barbora Hýsková 

Byl krásný slunečný den, děti měly 
připravené batůžky, svačinku a nemohly 
se dočkat kouzelného výletu do minizoo 
ve Stěžerách. Slunce svítilo, ale nebylo 
horko, a před dětmi se otevírala cesta 
plná dobrodružství, fantazie a úžasných 
zážitků.

Děti byly plné očekávání hned po 
příchodu do školky. Od samého rána si 
povídaly o tom, co by chtěly vidět, jakého 
tvora by chtěly potkat. Když nastoupily 
do autobusu, vyhlížely okénky ven, 
pozorovaly klikatící se cestu. Čím více se 
blížily k minizoo, tím více a nedočkavěji 
vyhlížely žirafy, slony a velbloudy. Ale 
jaké bylo překvapení, když je nad branou 
minizoo nevítala ani vysoká žirafa, 
a dokonce ani troubení slona. Ale to 
nevadilo, protože prasátko pekari a velký 
pes Maxipes vše napravili a děti vesele 
přivítali.

Za branou na děti mlsně pomlaskávali 

chundelatí králíčci. Pomalá želva po 
očku mrkla na některé nezbedníky a 
bystré surikaty se s dětmi přiběhly 
pozdravit. Pan pelikán se s dětmi vyfotil 
na památku. Opodál svou písničku 
zpíval oslík a přilákal děti, které 
následně uchvátil velbloud s antilopou. 

I zebra zdravila děti z dálky. A kdyby 
náhodou chtěly děti otálet, kocour Mour 
je po celou cestou bedlivě sledoval a 
doprovázel. Pštrosi si prohlíželi skupinu 
dětí majestátním pohledem z výšky. 
Ale pravé dobrodružství nastalo až ve 
chvíli, kdy paní průvodkyně přinesla 
krajtu a ježka a děti si mohly oba tvory 
prohlédnout a pohladit a dozvědět se 
mnoho zajímavého z jejich života. To byl 
ale žážitek!

Dětem radostně zářily oči, když 
viděly lemura pobíhajícího ve výběhu s 
mládětem. Nakonec se rodina papoušků s 
dětmi rozloučila breptáním jednoho přes 
druhého a děti se divily, jak může být 
někdo tak upovídaný.

Malí cestovatelé plni zážitků 
nastoupili do autobusu a cestou zpět 
do školky už přemýšleli nad tím, jaký 
nádherný výlet je bude čekat příště.

Mgr. Marie Jelínková

Kouzelný svět minizoo očima dětí

Návštěva v ZOO
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ZŠ A MŠ Černilov
Základní škola Černilov

Je to jen pár dní, kdy žáci čelili 
mnoha testům a prověrkám. Nyní věnují 
své myšlenky nejspíše prázdninám 
a těší se na poslední školní den. 
Škola však bez života v následujících 
dvou měsících tradičně nezůstane. I  
v letošním roce se kromě prodlouženého 
provozu MŠ a ŠD uskuteční tři týdenní 
běhy školního tábora. Snad počasí vyjde 
a vše naplánované si děti užijí. 

Případná nepřízeň počasí by neměla 
ohrozit průběh plánovaných akcí. Těmi 
jsou rekonstrukce zázemí provozních 
pracovníků v první budově mateřské 
školy, úprava prostor školní družiny 
a v neposlední řadě příprava nového 
vybavení budoucí první třídy.

Úspěšné dokončení loňského 
projektu Jsme online a objevujeme 
a hlavně proplacení nákladů ve výši 
1,7 mil Kč přineslo novou motivaci 

ke zpracování dalších záměrů. Jejich 
podání do projektových výzev bude 
možné v nejbližších dnech. V případě 
úspěchu bude pořízeno moderní 
vybavení nejen pro výuku, ale také pro 
oblíbený kroužek lego robotiky. Děkuji 
všem, kteří se podíleli na zajištění chodu 
školy a přeji pohodový čas prázdnin a 
dovolených. 

Mgr. David Kubíček

Dětský den v hradeckých 
lesích

Páťáci si vyrazili strávit dětské 
dopoledne v hradeckých lesích. Paní 
učitelka Blatníková ve čtvrtek večer 
připravila trasu a „nastražila“ na 
děti lístečky s úkoly. Trasa vedla od 
Stříbrňáku na Rytířské hradiště a při 
hledání a plnění úkolů jsme si všichni 

První červnový týden se 18 odvážných 
předškoláčků vypravilo na školičku 
v přírodě do Malé Úpy do Pensionu 
Permoník. Pro některé děti to bylo vůbec 
poprvé být celých 5 dnů bez maminky. 

Penzion je krásně vybavený útulnými 
pokoji a výborně zde vaří. Stravování 
téměř všem dětem vyhovovalo. Snídaně 
formou švédských stolů, byla pro některé 
také prvním zážitkem. Byl to týden plný 
poznávání a objevování krás přírody. 
Všechny činnosti a hry byly motivovány 
příběhem „Rumcajse, Manky a Cipíska“, 
kteří nás opravdu navštívili.

Podnikli jsme několik procházek do 
okolních lesů, kde děti nejvíce zaujalo 
stavění domečků z přírodních materiálů. 
Vydali jsme se také do okolí „Kraví hory“, 
k „Čertovu mlýnku“ a na celodenní výlet 

motorovým vláčkem, který nás zavezl na 
Pomezní boudy. Odtud jsme se vraceli 
krásnou krajinou po části „Pohádkové 
stezky“. Děti se učily poznávat květiny, 
stromy, hmyz, zvířata na pastvě a různé 
zvuky přírody. Několikrát jsme obdivovali 
pohledy na Sněžku, kterou stále pokrývají 
zbytky sněhu.

Maminky pro děti připravily trička s 
motivačním logem školičky v přírodě a 
zakoupily nám barvy na jejich vyzdobení. 
Všechny děti si jednoduchou technikou 
trička dotvořily a můžete společně s námi 
zhodnotit, jak jim slušela.

Na závěr si neodpustím lehké dojetí a 
pyšný pocit za všechny děti, které pobyt 
zvládly. Doufáme, že pozitivní zážitky ve 
vzpomínkách předčí okamžiky, kdy se jim 
i trochu stýskalo. Jana Maršíková

Den dětí na zahradě MŠ

Většina z nás si pod pojmem „Den dětí“ 
představí dětskou zábavu plnou soutěží 
a odměn. Na Dni dětí zpravidla nechybí 
projížďka na koni, střílení do terče, skákání 
v pytli a hlavně cukrová vata nebo alespoň 
zmrzlina.  Jestli si i vy myslíte, že se u nás 
školce na zahradě jednalo o podobnou akci, 
tak to vás nejspíš zklamu. Náš dětský den 
byl trochu jiný, možná skromnější, přesto 
si ho děti velmi užily. 

Den dětí na přední budově MŠ jsme 
prožili s nejmenšími dětmi, které chodí do 
třídy Kapiček a Sluníček. Připravili jsme 
dětem na zahradě stanoviště, po kterých si 
samy chodily a vybíraly si aktivity, které je 
zaujaly. Velký úspěch mělo lovení rybiček, 
ale i chůze na chůdách. Děti nás překvapily 
svou trpělivostí a snaživostí. Nejprve jim 
chůze na chůdách nešla, ale brzy pochopily, 
jak na to a některé děti se dokonce naučily 
na chůdách bez dopomoci. 

K dalším stanovištím patřila např. 
jízda na koloběžkách mezi kužely, házení 
kroužků na malé kužely, kopaná do branek, 
házení míče do koše. Děti mohly tancovat 
při hudbě a praskaly bubliny z bublifuku. 
Na závěr dostaly malou sladkou odměnu  
v podobě gumových medvídků. 

Celá akce proběhla v radostném duchu. 
V podobné atmosféře proběhl Den dětí i na 
zadní budově se staršími dětmi. Dalo by se 
říct, že jsme si s dětmi jen hráli na Dětský 
den anebo, že se jednalo o předchuť toho, 
co je čekalo odpoledne ve škole - pravá 
velkolepá akce Dne dětí, i s cukrovou 
vatou.  Alena Ichmanová

Školička v přírodě 

užili spoustu legrace. Pak jsme si opekli 
buřty, sýry, jablka (co kdo chtěl) a přes 
Lesní hřbitov jsme spěchali k autobusu. 
Bylo to velmi pěkné dětské sváteční 
dopoledne.

Mgr. Jana Hofmanová
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Je 31. května, 15 hodin odpoledne a 
hřiště před naší školou se mění v „zábavný 
park“. Je připravena spousta soutěžních 
disciplín, vyrostla tady obří skluzavka, 
přijíždějí hasiči, „prohání“ se kůň , nad 
hřištěm létá dron. Objevil se také veliký 
kocour ASLAN, který rozdával krásné 
růže a lízátka. Některé děti se prý trošku 
bály, ale kocourek byl opravdu moc 
hodný!

Dětské odpoledne zahájil náš školní 
pěvecký sbor, několikrát se blýskly 
svými úžasnými choreografiemi dívky 
z CREATA a mladí hasiči předvedli 
své dovednosti při několika ukázkách 
hasičských disciplín. Nechyběla ani 
ukázka výcviku čtyřnohých miláčků.

Všichni přítomní se mohli osvěžit 

úžasnou malinovkou nebo kávičkou a 
dobrůtkami z našeho školního bufetu. 
Velmi příjemným osvěžením byl stánek  
s ovocem a zeleninou.

Za kartičku se splněnými disciplínami 
si děti vybíraly odměnu. Slunečné páteční 
odpoledne se vydařilo a těšíme se za rok 
nashledanou !!!

Mgr. J. Hofmanová, Mgr. L. Javůrková

Dětský denChytrá hlavička

V prvním březnovém týdnu proběhla 
na naší škole matematická soutěž Chytrá 
hlavička, které se zúčastnilo 109 žáků ve 
třech kategoriích. Nejúspěšnějšími řešiteli 
se stali:

V kategorii 1. – 3. třída

Václav Nezbeda, 2.A 9 bodů
Andrej Špunda, 3.B 9 bodů
Šimon Popelák, 3.A 7 bodů

V kategorii 4. – 6. třída

Svatopluk Řehák, 4.B 9 bodů
 Žofie Horáková, 4.B 9 bodů
Natálie Bartošová, 4.B 9 bodů
Veronika Němcová, 4. B 9 bodů
Zdeněk Jelen, 5. B  9 bodů
Prokop Pešek, 5. A  8 bodů
Aleš Káža, 5. A  8 bodů
Vojtěch Bednář, 5. B  8 bodů
Dominik Relich, 5. B  8 bodů
Tereza Dohodilová, 6.    8 bodů
Anna Lorencová, 6.  8 bodů

V kategorii 7. – 9. třída

Nela Lipavská, 7.B  10 bodů
Tomáš Hrdina, 7.B  10 bodů
Lucie Dohodilová, 8.tř.  9 bodů

Děkujeme všem za účast.
Mgr. Alice Petrovická

Novopacký slavíček

Ve středu 3. dubna jeli Natálie 
Bartošová, Šimon Popelák, Lucie 
Herzánová, Nikol Veselovská a Tereza 
Konířová reprezentovat naši školu  
v pěvecké soutěži Novopacký slavíček. 
I přes obrovskou konkurenci základních 
uměleckých škol, jejichž zpěváků 
každoročně přibývá, se Tereze Konířové 
podařilo vybojovat 3. místo v kategorii 
6. - 7. tříd a Nikol Veselovská získala  
v kategorii 3. - 5. tříd speciální cenu 
poroty za přednes! Všem patří velký dík 
za odvahu a slavíkovské výkony.

Mgr. Alice Kučerová

V týdnu od 3. – 7. června bylo v naší 
škole neobvyklé ticho. 1. – 4. třídy odjely 
na školu v přírodě.    Cíl: Rokytnice 
nad Jizerou, Studenov,  Juniorhotel 
Roxana a penzion Lenoch.  Počasí nám 
přálo, mohli jsme i do místního krytého 
bazénu a hotelový kuchař nás vyloženě 

rozmazloval. Pro děti byl připraven 
program na téma Piráti, čekala je stezka 
odvahy, diskotéka, hledání pokladu, 
malování na trička a samozřejmě nádherná 
příroda v okolí. Všichni jsme si týden užili 
a se spoustou zážitků jsme se samozřejmě 
těšili domů. Mgr. Lenka Javůrková

Škola v přírodě
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7. B se rozhodla posunout své hranice. 
Většina z nich už táborové zkušenosti 
měla, a tak si nakonec odsouhlasila 
výlet s přespáním ve volné přírodě.  
V neděli ráno tedy vyrazili v plné polní 
na Kokořínsko, aby trochu otestovali své 
síly v chození cestou necestou přes hory 
a doly. 

V pozdním odpoledni byli moc rádi, 
že trampský kemp Mamuťák byl volný 
a mohli se utábořit. Zanedlouho však už 
zase běhali po lese a hráli na schovku.  

K večernímu táboráku se naštěstí všichni 
našli a noční hlídky plnily svou funkci 
poctivě. Ráno kemp opět uklidili, jako 
kdyby tam ani nebyli - jen zápis v 
kempovce to bude navěky dokazovat - a 
vyrazili poznávat krásy zdejší přírody, 
tentokrát jako turisté. Počasí přálo na 
jedničku a potraviny v Blíževedlích vzali 
útokem :-). Výlet se vydařil a moc líbil, 
přesto se všichni těšili na svoji komfortní 
zónu se sprchou a postýlkou. 

Mgr. Hana Šimková

Challenge pro sedmáky

Od minulého představení našeho 
dramatického kroužku uplynul nějaký 
čas – ne dlouhý a naučili jsme se novou 
pohádku, kde dva líné kluky (Ondru 
Lovase a Lenku Šimkovou) vyhnala 
máma (Majda Sedláková) do světa. Na 
své cestě potkali kouzelnou babičku (Páťu 
Peškovou), která jim dala kouzelnou 
píšťalku. Na zámku si žila paní královna 
(Kačka Gucká) s princeznou Amálkou 
(Aničkou Zítkovou) a hodnou komornou 
Bětkou (Aničkou Pavlovou). Na správném 
zámku nesmí chybět ani dvorní dámy 
(Emča Čechurová, Klárka Křížková, 
Hanka Jelínková, Náťa Kvašinská, Anetka 
Grošková), které se staraly o zábavu 
paní královny. A na pořádek v zámku a 
jeho okolí dohlíželi dva strážní (Terka 
Dohodilová a Domča Pejřilová). 

Děj byl velmi zamotaný, vypadalo to, 
že kluci budou v zámeckém vězení, Bětka 
přišla o svůj copánek, ale nakonec to jako 
v každé pohádce dobře dopadlo – to byl 
pohádkový čtvrtek 31. května 2019.

Doufám, že se naše pohádka líbila 
všem dětem MŠ a ZŠ Černilov, MŠ a ZŠ 
Librantice i divákům našeho večerního 
představení.

Moc děkujeme všem, kteří nám 
pomohli s přípravou sokolovny, scény a 
kulisami, nastříhání hudby atd. 

Chtěli bychom popřát hodně štěstí do 
dalších životních krůčků Aničce Zítkové, 
která byla členkou našeho divadelního 
uskupení od šesté do deváté třídy.

Za všechny divadelníky  
Jana Hofmanová

Kouzelná píšťalka Škola v přírodě

Na škole v přírodě nám přálo počasí, 
bylo hezky. Učili jsme se, koupali jsme se 
v bazéně, hráli jsme hry na téma PIRÁTI a 
měli jsme diskotéku. Ve čtvrtek jsme získali 
poklad, to byl cíl hry. Jídla vařili výborně.  
V pátek jsme balili věci a odjížděli a těšili se  
domů. 

Matyáš Berger, Tomáš Táborský,  
Tereza Šlesingrová

Černilovská paleta

Letošní, 11. ročník Černilovské palety 
byl vyhlášen na téma ŽIVOT VE VODĚ. 
Přihlásilo se 58 soutěžících s více jak 42 
pracemi.

Kategorie A, děti předškolní

1. Magda Vachková
2. Vojta Verner
3. Anastázie Kalousová

Kategorie B, žáci 1. stupně

1. Vojtěch Kašlík (na snímku)
    Míša Táborská
2. Prokop Pešek
3. Venda Hudec
Zvláštní ocenění: Vojta Dednář

Kategorie C, žáci 2. stupně 
1. Anna Pavlová
Zvláštní ocenění: Patrície Pešková

Kategorie E, společné prace

1. Pavlovi
2. Bublinky
    Petrovič Adam, Kašlík Vojta
3. Kroužek paličkování
    Kristýnka Černá, Anežka Urbanová
Zvláštní ocenění: 
    Amálka Pecharová, Libuška   

          Pecharová, Lukáš Hrivňak

Ještě jednou děkujeme za vaši účast. 
Malujte, kreslete, modelujte a jinak se 
výtvarně projevujte dál. Těšíme se, že 
se zase sejdeme a to při 12. ročníku 
Černilovské palety. Téma bude SEN.

Mgr. Kateřina Blatníková,
Mgr. Jana Hofmanová
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Směr  školního výletu pro páťáky 
a šesťáky v doprovodu paních učitelek 
Vaňkové,  Blatníkové, Hofmanové a 
Altmanové.Všechno jsme podle plánu 
pěkně stihli. Začali jsme prohlídkou 
skláren, kde jsme obdivovali šikovnost lidí 
přímo u sklářské pece, poslechli si výklad 
slečny průvodkyně a nakonec téměř 
všichni nakoupili křehkou krásu domů. 
Z teplíčka skláren jsme se přesunuli do 

sedmi stupňů  Celsia, a to do Hornického 
muzea a ocitli jsme se sto metrů pod zemí, 
kde jsme si prohlédli mnoho zajímavostí.

No a kdo by nenavštívil v Harrachově  
Mumlavské vodopády, jako by tam nebyl. 
Mumlava bublala a byla to moc příjemná 
procházka. Naší pozornosti neunikly 
ani skokanské můstky a odpoledne jsme 
ujížděli zpátky k  Černilovu.

Mgr. Jana Hofmanová

HarrachovOkresní kolo Pythagoriády

V květnu se nejlepší řešitelé školního 
kola (Alfréd Černý 5. A, Nela Lipavská 
7. B, Tomáš Hrdina 7. B) zúčastnili 
okresního kola matematické soutěže 
v Hradci Králové. Velmi krásného 
výsledku dosáhli Nela Lipavská i Tomáš 
Hrdina. Oba se s 12 body (z 15 možných) 
umístili na 6. -  11. místě. 

Gratulujeme a děkujeme za 
reprezentaci školy.

Mgr. Alice Petrovická

Výlet do hradeckých lesů

V úterý 14. 5. se třídy 3. A a 4. B 
vypravily na výlet za krásami přírody do 
hradeckých lesů. Náročnou pěší turistiku 
vyměnily za pohodlnější a lákavější 
projížďku turistickým hradeckým 
vláčkem, který žáky společně s tříčlenným 
pedagogickým doprovodem zavezl mj. 
na rytířské hradiště, k Mazurově chalupě, 
k rybníku Výskyt nebo k oboře, kde 
byla k vidění především malá roztomilá 
divoká prasátka. Závěrem je třeba říci, 
že v úterý nečekaných pár stupňů nad 
nulou a chladné větrné počasí zocelilo 
nejen děti, ale i dospělé. Přesto si 
všichni zúčastnění výlet do hradeckých 
lesů, který nebyl ochuzený ani o vtipné 
momenty a zábavu, pořádně užili. 

Radek Hybšman

Fotosoutěž

Poslední fotosoutěž v letošním 
školním roce byla vyhlášena na téma 
"Geometrie kolem nás". Jako nejlepší 
porota vyhodnotila velice nápadité 
fotky Lindy Šimůnkové, na druhém 
místě  se umístily zajímavé snímky 
Lucky Dohodilové a o třetí místo 
se podělili Tomáš Lelek a Dominik 
Novotný. Mladým fotografům moc 
děkujeme za příspěvky a těšíme se 
na další zdařilé fotky. Přes prázdniny 
ukládáme malý domácí úkol na téma 
"Co je malé, to je hezké" aneb fotíme 
na MAKRO - to je také téma další 
fotosoutěže :)
Mgr. D. Hoffmannová, Mgr. A. Kučerová

K autobusu přišli všichni nejpozději 
akorát, a tak vyjel bez zpoždění. (M.V.) 

Jeli jsme objednaným autobusem, který 
měl být údajně nový, ale na tom nezáleželo, 
protože stejně jel pomalu a cesta tam a 
zpátky nám zabrala přes šest hodin. (V. B.)

Terezín je město jako každé jiné, 
pouze s hrozivou historií. (M. S.)

Je to ukrutné a trestanecké místo. (P. J.)
Za 2. světové války se stalo 

shromažďovacím táborem, nebo také 
známým židovských ghettem. (P. J.)

Přijeli jsme do ghetta, kde na nás čekal 
instruktor, jenž nás seznámil s programem 
následujících hodin a pustil nám krátký 
poučný film. (K. D.)

Mohli jsme vidět táborové postele, 
oblečení, výkresy malých dětí, bývalé 
potraviny a poštu, ale také spalovací pece, 
márnici a pitevnu. (M. Z.)

Když jsem viděla všechna ta místa, na 
kterých se dělo to, co se dělo, a procházela 
jimi …. věřte mi, že na takový zážitek jen 
tak nezapomeneme. (B. J.)

Před vstupem do márnice jsme si 
museli otřít boty o rohožku. (S. L.)

Ve chvíli průchodu márnicí a spalov-
nami nás většinu smích přešel. (V. S.)

Bylo zajímavé přemýšlet nad 
přežíváním lidí, když vezmete v úvahu 
nahromadění až 100 lidí do betonové 

kobky o rozměrech několika málo m2, 
vybavenou dřevěnými postelemi bez 
matrací, v zimě i v létě za strašných 
hygienických podmínek, to je pak jedinec 
opravdu rád za několikapokojový dům či 
byt. (J. Ř.)

Nejvíc mě zarazilo, že kdo se nevešel na 
postel, musel ležet na zemi, i v nemocnici 
leželi tři lidé na jedné posteli. (V. H.)

I třeba na obyčejné sprchování měli 
jen tři minuty. (D. D.)

Ani se nedivím, že se tam rozšířila 
epidemie tyfu. (M. J.)

Bylo velice smutné, že se děti nemohly 
vídat se svými rodiči, staraly se o ně 
vychovatelky. (T. T.)

Doufám, že se to nikdy nebude 
opakovat (M. Š.)

Poté jsme opět nasedli do autobusu a 
přejeli kousek dál do malé pevnosti, kde 
jsme na vlastní oči mohli vidět známý 
nápis ARBEIT MACHT FREI. (A. H.)

Malá pevnost byla pro většinu z nás 
zajímavější než město Terezín (B. K.)

Nakonec jsme se vyfotili před vstupní 
branou pevnosti a jeli do Černilova. (M. S.)

Celý výlet mi hodně dal a jsem ráda za 
tuhle dobu, i když také není ideální (A. H.)

Exkurze mi poskytla nové informace, 
které jsem nevěděla, a za to jsem ráda, ale 
dobrý pocit z těchto míst nemám (A. Z.)

Terezín očima deváťáků aneb každý jednu větu...
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Již poněkolikáté jsme vyrazili navštívit 
Velkou Británii. Tentokrát jsme se usadili 
na jejím jižním pobřeží, konkrétně ve 
Worthingu. Děti tam každé dopoledne 
chodily do školy a odpoledne vyrážely 
poznávat okolí. Navštívili jsme typický 
anglický hrad Leeds a jeho rozsáhlý park, 
útesy Seven Sisters a Eastburn. Také 
jsme zavítali do Sea Life v Brightonu, 
Weald & Downland Oper Air Museum  
v Singletonu a v nedalekém Chichesteru si 
prohlédli místní katedrálu a její zahrady. 
To vše jsme navíc prokládali nákupy v 
obchodech, které u nás v Hradci nemáme.

Poslední den nás čekal ještě Londýn. 
Kromě klasiky typu Coca – Cola London 
Eye, Houses of Parliament a Buckingham 
Palace jsme prošli i China Town a dlouhou 

procházkou po levém břehu 

Temže jsme se 
přesunuli k St. 
P a u l ´ s 
Cathedral a po 
Millennium 
B r i d g e 
p ř e š l i  
k mrako-
drapu The 
Shard. Ještě 
předtím jsme 
však viděli, 
jak se otevírá 
a zavírá Tower 
Bridge. Ze 
Shardu byl 
neuvěřitelný 
výhled na 
velkou část 

metropole. Pak už jsme se ale všichni těšili, 
až nás lodička odveze do Greenwiche  
k O2 aréně, kde na nás čekal autobus, aby 
nás odvezl domů.

Počasí nám přálo a viděli jsme toho 
opravdu hodně. Děti měly plno dojmů ze 
školy s anglickými učiteli i z navštívených 
míst. Chovaly se vzorně a doma jsme si po 
týdnu na závěr mohli  říct, že se zájezd 
opravdu povedl.

Mgr. Hana Šimková

Anglie 2019

Neposedné koťátko 
Anna Turková, Karolína Taclíková

Neposedné koťátko
spolklo malé kuřátko,
byl to jeden velký omyl,
stalo se to u řeky Nil.

Koťátko to v bříšku píchá,
kuřáko zas vzteky pípá,
maminka se strachuje,
že kuře nepřežije.

Bere je do porodnice,
“Spletli jsme si nemocnice!”
Kuře vyndal doktor Hroch,
“Je to ale krásný hoch!”

Kuřátko se umyje
a je rádo, venku je. 

6. třída - básničky pro děti

Žirafa a lev 
Adéla Krsková, Karolína Herzánová, 
Tereza Dohodilová

Na savaně prázdné
byla jedna žirafa
a ta žízeň dostala,
bylo to však zrádné.

K napajedlu blíže šla,
zděšeně se ohlídla,
ona vidět lva nechtěla,
něco však v dáli přehlédla.

Z křoví koukají dvě velké oči,
žirafě běhá mráz po zádech,
hlava se jí z toho točí,
myslí si, že je to poslední nádech.

V tom se z křoví vykulí
velký těžký lev
a praví hrubým hlasem
“Žirafo, rád bych tě snědl.”

“Sliny se mi sbíhají,
vegetarián však jsem,
budeme radši kamarádi,
tak pojď se mnou ven.”

Aktuální dění 
v černilovské 
základní škole 
sledujte na  
zscernilov.cz

Okresní kolo  
Matematické olympiády

Na začátku dubna se žáci ze 6., 7., 8. 
tříd, kteří správně vyřešili úlohy školního 
kola Matematické olympiády, zúčastnili 
okresního kola v Hradci Králové. Nejlépe 
se dařilo Tomáši Hrdinovi (7. B)  - 11 bodů 
a Nele Lipavské (7. B) - 9 bodů, kteří se 
zařadili mezi úspěšné řešitele. Gratulujeme.
 Mgr. Alice Petrovická

Úspěch v testování SCIO

Společnost Scio potvrzuje, že naše 
škola má ve svých řadách žáky, kteří 
dosáhli výborného výsledku v Národním 
testování pro základní školy a odpovídající 
ročníky víceletých gymnázií, které 
proběhlo na jaře roku 2019.
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Blíží se konec června, tudíž pro 
všechny školáky vysvobození od 
školních povinností. Nejinak tomu bude 
i u nás v Černilově. Letos se s místní 
školou loučí 27 deváťáků, kteří odchází 
na střední školy nebo na učební obory. 
Jelikož i já mám mezi nimi své dítko, a 
tudíž většinu z dospívajících žáků velmi 
dobře znám, chtěla bych jim i touto 
cestou popřát krásné a nezapomenutelné 
zakončení základní školy, ty nejkrásnější 
prázdniny a především úspěšný vstup 
do nové životní etapy. Ať se jim všem 
daří co nejlépe, a využijí své znalosti z 
černilovské školy co možná nejvíce to 
půjde.

 Zároveň s přáním pro deváťáky 
bych také chtěla poděkovat všem 
vyučujícím, především pak třídní paní 
učitelce Petrovické, která je měla od 
páté do deváté třídy a jistě s nimi užila 
své.

V neposlední řadě a na úplný závěr 
bych touto cestou chtěla poděkovat 
a smeknout před přístupem paní 
zástupkyně Daniely Jezdinské. Její 
usměvavá, milá tvář, její přirozený 
a lidský přístup nejen k dětem, ale i  
k nám rodičům, je něco, čeho bychom si  

v Černilově měli hodně a opravdu vážit!!! 
Není v dnešní době samozřejmostí, že 
je člověk tak vstřícný, milý, ochotný, 
usměvavý a lidský k ostatním lidem, ale 
právě paní Jezdinská taková je! Mockrát 
jsem se na ni během dceřinýho pobytu 
na ZŠ obrátila, a vždy jsem se setkala 
pouze s ochotným přístupem. Ani 
jednou se nestalo, že bych odcházela 
s nepořízenou, vždy jsme se s paní 
zástupkyní nějak domluvily a vše našlo 
řešení. O tom, jak pomohla mé dceři i  
v jejím osobním životě bych mohla psát 
dlouhé povídání. Tak empatická osoba, 
jakou paní Jezdinská je, se opravdu 
neskutečně na svůj post hodí a já 
osobně jsem nesmírně vděčná za to, že 
ji právě my v Černilově máme!!! Ještě 
jednou tedy i touto cestou děkuji, paní 
Jezdinská, za to, že jste právě Vy u nás 
na škole. 

A teď už jen pár posledních dní, 
doladit známky, užít si výlety, odevzdat 
učebnice, rozloučit se s učiteli i 
spolužáky a hurá na prázdniny!!! 

Tak ať se všechno povede a vydaří.
Krásné léto přeje 
Kateřina Ježková

Rozloučení a poděkováníVčelařský kroužek

Letos jsme přezimovali již se čtyřmi 
včelstvy. V jednom z nich nebyla na jaře 
matka, a tak jsme dvě  sloučili a do nové 
sezóny vstoupili se třemi  plnými úly. 

Touto cestou bychom dále rádi 
poděkovali panu Ondráčkovi z Bukoviny, 
který našemu kroužku věnoval svoje tři 
včelstva. Tento školní rok navštěvoval 
kroužek téměř maximální možný počet 
potenciálních budoucích včelařů.  Matadoři 
Ondra Sovák, Jirka Šimůnek, Táďa Potůček 
a Ondra Lovas učí nové spolužáky Prokopa 
Peška, Amálku a Libušku Pecharových, 
Elišku Pleslovou a Ondru Groška vše o včelí 
rodině, jak se jmenuje jednotlivé nářadí, jak 
se o včely starat i na to, na co si dát pozor.  

Ve středu 12. 6. 2019 chystáme první 
letošní a celkově již druhé vytáčení medu, 
na které jsme pozvali první stupeň.

Mgr. K. Blatníková, Mgr. H. Šimková
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www.bezvainternet.cz

internet | televize | telefon

PŘIPOJENÍ K INTERNETU

internet od

3 měsíce internetu zdarma

86 TV programů za 109 Kč

zřízení a wifi router ZDARMA

Nabídka je platná do 31. 3. 2019 a ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Podmínky nabídky na tel.

TELEVIZE

Sledujte televizní pořady 
až 7 dní po jejich odvysílání.

Užijte si televizi na Vašem počítači 
nebo tabletu. Kdykoliv budete moci 
pozastavit právě běžící pořad nebo jej 
nahrát na Váš virtuální videorekordér.

TELEFON

Volání od 0 Kč 
pro všechny bez rozdílu 
zvoleného tarifu.

Telefonování přes internet, 
neboli VoIP (Voice over IP) 
je moderní způsob komunikace.

WIFI PŘIPOJENÍ

Bezdrátové pokrytí bytů, 
kanceláří nebo jiných prostor.

Realizujeme pokrytí 
bezdrátovým signálem pro 
byty, rodinné domy, komerční 
prostory nebo celé areály.

OSOBNÍ PŘÍSTUP
ŘEŠENÍ NAVRŽENÉ PRO VÁS NA MÍRU

ZŘÍZENÍ DO DRUHÉHO DNE

776 676 866

299 Kč za měsíc

RYCHLOST PŘIPOJENÍ AŽ 1 GBPS
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Velikonoce v Újezdě
Vše začalo letos už v sobotu před 

Velikonocemi. Děti i dospělí  se sešli 
odpoledne v Klubovně a dali se do výroby 
velikonočních dekorací. Barvily se vejce, 
vyráběly se ozdobné květináče a košíky 
s jarním osením. Všichni si to moc užili 
a zdobení nebralo konce. Děti se tak 
zabraly do výtvarného tvoření, že nebyly k 
zastavení, takže výtvarná dílna trvala až do 
po pozdního odpoledne.

Všechno měl ve své režii a o všechno se 
opět vzorně postaral obětavý tatínek Michal 
Lovas, za což mu patří velké poděkování. 

Na večer byla připravena grilovaná kýta 
a zábava při hudbě pokračovala až do 
pozdních večerních hodin.

Pokračování oslavy Velikonoc bylo  
v pondělí. Tatínkové s dětmi opět nacvičili 
společnou koledu a chodili koledovat 
po celé vesnici. Letos to museli uspíšit, 
protože už ve 13. hodin je čekal tradiční 
velikonoční fotbalový zápas. Všechny 
děti i tatínkové a jedna maminka hráli s 
největším nasazením, za vydatného fandění 
obecenstva. Po zápase se opět posedělo a 
hodovalo až do večera. M. Landová

Čarodějnice ve Výravě
Poslední dubnový večer se i ve Výravě 

pálily čarodějnice. O velkou vatru na 
Chřibech se postarali jako každý rok kluci 
z SDH Výrava a rodiče s dětmi se letos 
poprvé sešli na hřišti. Tam byla vatra  
o poznání menší, symbolická, ale dětem 
se hořící čarodějnice líbila stejně. Snad 
se jim také líbily i živé všudypřítomné 
čarodějnice. Na úvod přivezl nazdobený 

povoz čaroděje v doprovodu divoženek. 
Nejlepší masky se utkaly o vítězství 
v soutěži krásy o Miss čarodějnici a Miss 
čaroděje. Dětská diskotéka, opékání 
buřtíků i strašidelná cesta kolem rybníka 
se sladkou odměnou v cíli nedají dětem 
z Výravy i okolí – v tom nejlepším smyslu 
slova - ještě dlouho spát. 

Eva Nepokojová

Grilování a jamování  
v hospůdce Na Hřišti

Krásný jarní podvečer, jako stvořený 
pro grilování, byl v pátek 26. 4. 2019.  
V hospůdce Na Hřišti se sešli milovníci 
dobré hudby i dobrého jídla. Jamovala nám 
skupina Blue Hat, která potěšila nejedno 
ucho a duši. O potěšení chuťových buněk 
se postaral pan hostinský Marcel Kalous 
svojí kreací hamburgerů, kuřecích paliček 
a steaků. Ani náhlá změna počasí, která 
nás ze zahrádky zahnala do hospůdky, nám 
nezkazila náladu a zpívalo se do pozdních 
nočních hodin.  Věra Koutníková 

Čarodějnice v Újezdě

I letos se v Újezdě pálily Čarodějnice 
za hojné účasti dětí i dospělých. Všichni 
se v podvečer sešli před Klubovnou a 
společně odešli k připravené hromadě 
roští za obcí, kde děti pomáhaly zapálit 
oheň. Je to rituál, na který se děti vždy 
moc těší. Potom hrály na honěnou a 
různě pobíhaly kolem ohně za dohledu 
dospělých.

Ti si to také náramně užívali, protože 
i trocha něčeho ostřejšího se našla, takže 

nálada byla výborná. Když oheň dohořel, 
všichni se společně vrátili do Klubovny, 

kde veselí pokračovalo až do pozdních 
hodin. M. Landová



23Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko  3|2019

Slet a pálení čarodějnic v Libranticích
Rok se s rokem sešel a byla tu opět 

magická filipojakubská noc. Za velké 
účasti dětí, rodičů, babiček, dědečků a 
přátel z naší vesnice i z okolí začal nejprve 
slet celé party čarodějnic, které se v čele s 
Ajkou Petrovickou postaraly o soutěže pro 
nejmenší návštěvníky. Na ty za splnění 
úkolů hrozivě vypadajících čarodějnic 
čekaly nejen sladké odměny. Obecní úřad 
podpořil akci výbornými vuřty, které jsme 
si opékali na místním dětském hřišti. 

Zatím bezejmenná skupina našich 
tanečnic ze základní školy vedená Bárou 
Kašparovou předvedla poctivě nacvičenou 
sestavu hvězd a všelijakých dalších kreací 
a skoro nás nechala svým oblečením 

uvěřit, že je parné léto. Bylo vidět, že je 
hřeje mládí a radost z pohybu. 

Potom akce pokračovala pálením 
čarodějnic. Nebojte, nedošlo na žádnou  
z krasavic, kterých tu bylo plno, ale 
košťat pár shořelo. A oheň stál opravdu 
za to! Tento den je totiž výjimka, kdy u 
nás uvidíte hasiče rozdělávat oheň. Začalo 
to nevinně, ale postupně vzplála celá 
naše velká kupa a takový oheň hned tak 
neuvidíte. 

Mezi tím u hospůdky v přístřeší nové 
pergoly vzniklo pódium pro postupně tři 
kapely: úvodem hráli Jiřina Vojtěchová 
a Vlasta Lukšík z kapely J. V. Flowers. 
Následně hudba přitvrdila a zesílila i na 

hlasitosti s nástupem kapely ANILOK, 
kterou později vystřídala kapela 
KODIAK.  

To, že návštěvníků akce bylo více 
než je občanů v Libranticích, poznali 
pořadatelé z hospůdky podle velmi rychle 
se vyprazdňujícího sudu s pivem. Naštěstí 
si věděli rady a rychle doplnili zásoby, 
abychom měli čím zapíjet grilovaný 
hermelín, steaky, klobásy, gyros, pečené 
nudle s masovou náplní, to vše podávané 
s čerstvou zeleninou. 

Pod bedlivým dohledem hasičů oheň 
hořel až do rána. Děkujeme všem, kdo se 
podíleli na povedené akci!

Martina Tkáčíková

Čarodějnice v Lejšovce
Jako každoročně, 30.dubna, se u nás  

v Lejšovce pálily čarodějnice. Po delší dobu 
sváželi občané Lejšovky i členové SDH 
Lejšovka na hromadu různé větve, dřevo, 
vše, co by se dalo spálit. Nedaleko velké 
vatry postavili členové SDH Lejšovka 
pyramidu, ohýnek na opékání vuřtů. Pro 
každého, dítě či dospělého, připravil SDH 
vuřty, chléb a nealko nápoje. Pan starosta 
opět akci vyhlásil místním rozhlasem i  
s tím, že každý z účastníků na čarodějnicích 
si musí z domova přinést prut na opékání 
vuřtů. Díky "strejdovi" Zdeňkovi Čížkovi, 
kterému pomáhal ,,strejda,, Tomáš Klaus, 
bylo možné v klubu tzv. Boudě koupit si 
další nápoje, případně posedět a pobavit 
se se sousedy, odpoledne venku a navečer 
uvnitř.

Po 18 hodině vedle sportovního areálu 
zapálil starosta SDH Lejšovka "strejda" 
Václav Kutík velkou vatru. Na to přihlížela 
necelá stovka lidí z Lejšovky   různého 
věku. Děti měly možnost zahrát si cokoliv 
na fotbalovém hřišti, pohybovat se po 
celém sportovním areálu. Ti nejmenší si 
vyhráli na pískovišti.

Tím, že jsme malá obec, znají se 
většinou lidé vzájemně. Na pálení 

čarodějnic dorazili rodiče s dětmi 
různého věku, babičky a dědové. Mohli 
si poklábosit ve skupinkách, podle toho, 
jak se znají. "Strejda" Jiří Němeček to 
vyfotil, tak jako teď fotí na akcích, které 
u nás pořádáme. Členové SDH Lejšovka 
dohlíželi na bezpečnost kolem ohňů. 
Vše proběhlo v pohodě a klidu. Kdo z 
dospělých chtěl, mohl se přesunout do 

našeho klubu.
Přestože předchozí den bylo nepěkné 

počasí, lilo, v úterý 30.dubna vydrželo 
krásné počasí až do večera. Děkujeme 
SDH Lejšovka, výše jmenovaným lidem, 
že mohla být tato akce uskutečněna  
s přáním, aby bylo pálení čarodějnic i 
další léta zrovna tak pěkné jako letos.

Mgr. Ludmila Součková
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Květinový den v Libranticích
V březnu letošního roku pořádal 

dámský klub Důvtip přednášku na téma 
karcinom prsu, na které jsme zástupkyním 
MAMMA Help centra Hradec Králové 
slíbily účast na celorepublikové akci 
KVĚTINOVÝ DEN.

Jak jsme slíbily, tak jsme splnily. 
Akce proběhla ve středu 15. 5. 2019. Šest 
žen z dámského klubu Důvtip obléklo 
žlutá trička s logem „LIGA PROTI 
RAKOVINĚ“ a se speciálními vaky na 
peníze se navzdory velmi nepříznivému, 
deštivému počasí vydalo po vesnici 
Librantice. Tři skupinky postupně 
oslovily spoluobčany a požádaly  
o finanční příspěvek, který bude použit na 

činnost MAMMA Help centra v Hradci 
Králové, které se věnuje prevenci proti 
rakovině.

Ze 300 žlutých kvítků měsíčku 
lékařského, které byly vydány, se prodalo 
195 ks a vybralo se krásných 6068,- Kč. 

MAMMA Help centrum Hradec 
Králové děkuje nejen našim občanům, 
kteří na tuto sbírku přispěli, ale i ženám 
„důvtipkám“, které se toho úkolu 
dobrovolně ujaly.

Za dámský klub Důvtip patří 
poděkování: Janě Kmoníčkové a Vlaďce 
Lukáškové, Aleně Duškové a Jitce 
Runštukové, Věře Kašparové a Věře 
Bortlíkové.  Věra Koutníková

1. ročník povelikonočního turnaje ve stolním tenise
Tím, jak si chodíme přes zimu u nás  

v Lejšovce zahrát ping - pong, rozhodli se 
místní hráči ve stolním tenise uspořádat 
na závěr sezóny Lejšovský povelikonoční 
turnaj v prostorách bývalé školy, dnešním 
obecním úřadě. Před uskutečněním turnaje 
ve stolním tenise se nabídl "strejda" David 
Krejcar, že po vesnici roznese a vhodí do 
každé místní poštovní schránky pozvánku na 
tuto akci, aby o tom byli všichni informováni. 
Kromě toho pan starosta Lejšovky ohlásil 
místním rozhlasem vše potřebné ke konání 
Lejšovského povelikonočního turnaje.

1.ročník se nemohl uskutečnit nebýt 
sponzora - obecního úřadu, který finančně 
podpořil tuto akci. Lejšovský zastupitel 
"strejda" Jiří Němeček se postaral  
o to, že organizároři "strejdové" Milan 
Rochowanský a Petr Bušta mohli na turnaj 
zakoupit diplomy, poháry i malé občerstvení 
pro hráče, kteří se přihlásili a zúčastnili.

Datum konání: neděle 28. dubna 2019 
Kategorie byly následující: dětská 

kategorie, dospělácká kategorie
Čas: děti a mládež od 15 hodin,          

dospěláci  od 17 hodin
Nejdříve nastoupily děti a mládež 

různého věku. Zahrál si každý proti 
každému. A jak to dopadlo? 1.místo obsadila 
Julie Horáková, 2. místo Tomáš Klaus a 3. 
místo Lukáš Hrivňák. Pohár nejmladšího 
účastníka ping-pongu získal Matěj Šlesingr. 
Škoda, že pár dětí z Lejšovky se nemohlo 
turnaje zúčastnit, protože dělají závodně 
sport a byly zrovna tuto neděli na turnaji či 
zápase někde jinde. Snad to vyjde příští rok!

Dospělácká kategorie se zásluhou Julie 

Horákové mohla rozdělit na ženy a muže. 
Ženy soutěžily jen dvě - první skončila 
Julie Horáková a druhá Ludmila Součková.  
V kategorii mužů si vybojoval 1. místo 
Tomáš Klaus st., 2. místo Ladislav Žid  a 
3. místo Milan Rochowanský. Diplomy 
obdrželi všichni, děti i dospělí.

Po celé odpoledne až do večera vládla 
soutěživá nálada. Šlo hlavně o to, abychom 
vyrazili ze svých domovů, zahráli si stolní 
tenis a pobavili se. Našli se i tací, kteří 
přišli alespoň fandit, což je také velmi 
důležité. Doufáme, že se příští rok zapojí 
do řad soutěžících v turnaji ve stolním 
tenise a dorazí ještě další lidé z naší vesnice, 
Lejšovky.

1.ročník Lejšovského povelikonočního 
turnaje ve stolním tenise se vydařil a 
získal oblibu u občanů Lejšovky. Za rok 
ho chceme zorganizovat znovu. Těšíme se 
na  Vás! Děkujeme všem, kteří se podíleli 
nějakým způsobem na organizaci a průběhu 
turnaje. Mgr. Ludmila Součková

První ročník librantického 
míčového sedmiboje

V sobotu 18.5. 2019 se uskutečnil 
míčových sedmiboj v Libranticích 
poprvé. Jednalo se o tenis, nohejbal, 
volejbal, fotbal – penalty, házená – 
sedmičky, basketbal – koše a stolní tenis. 
Akci pořádala TJ Librantice.

Dvanáct dvojic všestranných 
sportovců, z toho dokonce 8 dvojic 
smíšených, soupeřilo vyřazovacím 
způsobem. Za umístění v každé z nich 
získávali bodové ohodnocení a vítěze určil 
celkový součet bodů.  Pokud chtěli uspět, 
museli mít vyrovnané všechny disciplíny 
a v některých vyčnívat.  To přesně 
předvedl a ukázal zkušený přespolní 
tým Rychlé pípy  (Petrovický, Novák)  
z Blešna.  Ze smíšených dvojic se nejvíce 
dařilo týmu Palmičky z Golfu Na Vrších 
(Folberger, Horáková), kteří skončili 
celkově na třetím místě. Díky počasí, 
skvělému občerstvení (děkujeme Marcelu 
Kalousovi) a vyrovnaným zápasům se 
sedmiboj vydařil a už se těšíme na další 
ročník. Pavel Kubíček
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Pivní slavnosti ve Skalici 2019
Rok nám zase utekl jako voda a byl 

tu opět květen. Nejen lásky čas, ale i čas 
Pivních slavností ve Skalici, které pro 
Vás pokaždé s pečlivostí sobě vlastní 
pokaždé připravují hasiči z SDH Skalice. 
Samozřejmě za nemalé podpory Obecního 
úřadu Skalice. Jak už je u nás dobrým 
zvykem, může se návštěvník našeho 
festivalu dobré nálady těšit na vybrané 
pivní lahůdky, spousty nejen grilovaných 
dobrot i bohatý kulturní program. Takový 
pel-mel pro všechny generace. Pivní 
slavnosti se konaly 25. 5. 2019. Na 
jediné skutečné slavnosti piva v regionu 
se rozhodly prezentovat svá piva tradiční 
hospody z okolí a to: Hostinec Bumbálka 
– Rusek s pivem Radegast 10° a Kozel 
11° a Osvěžovna – Slatina s pivem Rebel 
11° a Votrok 10°. Oba soutěžní stánky 
soupeřily o titul „Nej pivo regionu“, ale 
předvedly i svoji zručnost při servírování. 
I letos nechyběl dětský koutek i třídění 
odpadu. Obecní úřad Skalice zamluvil 
stan z mikroregionu, zakoupil ceny a 
obecní zaměstnanci posekali a uklidili 
hřiště, za což jim moc děkujeme! Další 
poděkování patří také hasičům z Výravy 
a starostovi obce P. Kavalírovi. Hasiči 
SDH Skalice vymysleli systém, připravili 
soutěže, zajistili hudbu, organizaci a úklid 
před i po akci. 

Slavnosti začaly v deset hodin ráno 
posledními přípravami. Letos nás mile 
překvapilo nečekaně krásné počasí, které 
slibovalo vydatnou spotřebu piva. Brány 
se otevřely úderem třinácté hodiny, kdy 
akci odstartoval DJ KARLOS. Ani letos 
nechyběly soutěže pro každého z Vás. 
Jako: pití piva na čas nebo hod sudem 
do dálky. Na slavnostním vyhlášení 
vítězů byly předány ceny: Hostinci 
Bumbálka – Rusek za Radegast 10°, jenž 
obdržely nejvíce hlasů od návštěvníků. 
Po právu se pyšní titulem „Nej pivo 
regionu“. Soutěž pití piva na čas vyhrál 
pan Petr Tříska z Újezda s časem 5,31s, 
před panem J. Matěnou s časem 7,65s. 
Nejrychlejší ženou v kategorii 0,3l 
byla: Kateřina Hofmanová z Černilova  
s časem 5,55s, před V. Matěnovou s časem 
5,85s. Největším silákem se stal Jan 
Vondráček ze Skalice, jenž vrhnul 43kg 

Společnost SOLHAR CABLES s.r.o. 
se specializací na výrobu kabelových svazků přijme do svého týmu 

OPERÁTORY/OPERÁTORKY DO VÝROBY 
Předchozí praxe není nutná, rádi Vás zaškolíme. 

Nabízíme: 

- Příjemný kolektiv 

- Práce na jednu směnu (7:00-14:30) 

- Úvazek 35/hodin týdně  

- Volné víkendy a svátky 

- Nástupní plat 14 000 Kč v prvním roce, minimálně 15 000 kč druhý rok. 
 

Nástup možný ihned. 

V případě zájmu pište na : solharcable@seznam.cz 

INZERCE

vážící sud do dálky 3,25m, následován P. 
Třískou, který hodil 3,06 m. Nejsilnější 
ženou v kategorii 15kg se stala Veronika 
Matěnová ze Skalice hodem 7,35m, před 
J. Hofmanovou s hodem 7m. Novou 
soutěž siláků z řad dětí vyhrál Tonda Husa 
z Bukoviny s výkonem 3,7m.

Po korunovaci přišel na řadu kulturní 
program. Nejprve se nás pokoušel 
rozhýbat kytarista Pepíno CSÓKA. 
Vzápětí se přidaly rockové formace: hard 
rockoví matadoři FÉNIX z Jičínska a 
VYPUŠTĚNÉ KOUPALIŠTĚ z Pardu-
bicka. Vystoupení podpořilo nemálo 
rockových nadšenců. Akce dopadla 
na jedničku s hvězdičkou! Všichni se 
dobře bavili a o to nám šlo především. 
Vypilo se 13 sudů piva, 10l lihovin a 
zkonzumovalo 50kg vepřového masa 
a nespočet párků v rohlíku. Jako hasiči 
jsme byli mile překvapeni hojnou účastí. 
Uvidíme, zda nás lidé v obvyklém termínu 
za rok poctí svou návštěvou již na X. 
výročním ročníku. Jestli nám vůbec zbyly 

nějaké síly, pokusíme se květnovou akci 
zopakovat. Jen doufáme, že to hokejové 
semifinále tentokrát dopade lépe pro český 
tým. Závěrem bychom chtěli poděkovat 
partnerům akce, firmě Merida Hradec 
Králové, s.r.o.. A firmě Autodoprava R. 
Drtílek HK za zapůjčení vozidla. Firmě 
ERMO HK za mobilní oplocení. Zároveň 
děkujeme všem hasičům ze Skalice za 
kus odvedené práce a lidem bydlícím v 
okolí za shovívavost. Na našich stránkách 
www.skalickepeklo.cz naleznete bohatou 
fotogalerii od roku 1996. 

Jarys + Verča (hasiči ze Skalice)
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Festival Černilovský dvůr podesáté
Zdá se to neuvěřitelné, ale letos byla 

vyvěšena do vitrín po obci Černilov 
již desátá verze plakátku na festival 
Černilovský dvůr! Ten krásný letošní, 
tentokrát s drůbeží v červené květované 
verzi, vytvořila Terka Šůstková, studentka 
výtvarné školy. Bylo na něm jasně vidět, že 
je od profesionálky. Festiválek Černilovský 
dvůr nabízí každý rok program pro celou 
rodinu, tedy takové pestré tržiště možností, 
co vše lze zažít, vyzkoušet, vidět, slyšet, 
navštívit.  Tak, aby během celého odpoledne 
v první červnovou sobotu, kdy se festival 
tradičně koná, si návštěvníci mohli vybrat z 
nabídky různých koncertů, divadel, výstav, 
tvořivých workshopů, občerstvení… či 
si užít neformální pohodu na travnaté 
zahradě Kulturního a spolkového domu  
v Černilově, č.p. 215 (dále jen KSD).

V sobotu 1.6. 2019 bylo zase krásně, a 
tak lidi vyrazili na koncert /-y. Přišli místní, 
přijeli přespolní či přesříční, kol u plotu 
KSD bylo nepočítaně, aut všude kolem 
též.  Před domem se to hemžilo především 
malými dětmi a rodiči, protože sem byl 
situován program lákající především 
velikostně menší návštěvníky. Ve velkém 
stanu před KSD se nejdříve Kašpárek 
snažil zachránit princeznu – děkujeme za 
príma loutkové představení souboru BOĎI 
Jaroměř, manželům Libušce a Romanovi 
Bauerovým a samozřejmě Princezně a 
Kašpárkovi, kteří s Bauerovými cestují 
po celém světě a baví děti. Po divadle se 
stan stal základním táborem pro tvoření 
v režii rodiny Adamcových z Týniště nad 
Orlicí. Hana Adamcová je maminkou dvou 
šikovných synů a také projektu Kurzy pro 
všechny. Zapojila tentokrát celou rodinu 
do práce-přijeli na Černilovský dvůr učit 
zájemce plstit z ovčího rouna, vytvářet 
obrázky s pomocí bublin a obrovský ohlas 
mezi dětmi (i velkými a největšími) sklidil 
velký bublifuk. Během odpoledne jsme 
celkem spotřebovali 7 litrů náplně do 
bublifuku! Na druhé straně zahrady před 
domem malovaly maminky z černilovského 

Klubu maminek Dvoreček dětem obrázky 
na obličej i ruce, až do úplného vyčerpání a 
tmy. Děkujeme za jejich obětavost.

Z boční strany domu fungovala celé 
odpoledne čajovna rodiny Ciberových, 
kteří přijeli až od Pardubic, nicméně jsou 
to pravidelní návštěvníci černilovských 
akcí. Poležení na trávě s výborným čajem 
a domácími cookies lákalo k alespoň 
krátkému odpočinku a bylo skvělým 
outdoorovým relaxem. 

Občerstvení v kiosku na dvoře zajistila 
Kuchyně zdravé výživy z Provodova u 
Nového Města nad Metují a moc děkujeme 
paní Janě Srubjanové a jejím kolegyním, 
za její velikou ochotu a zářivé úsměvy. 
Oblíbeným jídlem je na Černilovském 
dvoře již několik let také syrský kebab 
pana Ramiho. Nechyběl ani letos.

V domě mohli milovníci výtvarného 
umění vidět (a stále během letních prázdnin 
ještě vidět mohou) výstavu výtvarných 
prací žákyně 8.třídy Masarykovy jubilejní 
základní školy v Černilově, Patricie 
Peškové. Děkujeme paní učitelce Kateřině 
Blatníkové za skvělý nápad Pátiny obrazy 
a obrázky vystavit, protože již teď je jasné, 
že Páťa je velmi talentovanou, šikovnou a 
trpělivou výtvarnicí. Moc děkujeme také 
její mamince, Lucii Peškové, za instalaci 
výstavy.

Kdo nechtěl být ve víru kulturního 
vření venku na zahradě, mohl se zklidnit  
v odpočinkové místnosti s deskovými 
hrami v sále v 1.patře a vybrat si z široké 
kolekce her.

Během celého odpoledne bylo na 
hlavním podiu venku na dvoře pěkně 
živo. Hned prvním vystoupením oslnily 
všechny přítomné malé Černilovské 
blešky, které zatančily veselé tanečky, 
připravené v choreografii Jany Horákové 

a Ivy Urbanové. Blešky, stejně jako 
starší Blechy, jsou moc krásné taky díky 
nádherným šatům, které jim pro jejich 
vystoupení ušil klub patchworku pod 
vedením Renaty Petráskové. Po menších 
Bleškách nadchly diváky větší Blechy, 
které během školního roku v KSD trénují 
Emča Horáková a Terka Kuldová. Letošní 
úžasné bleší taneční vystoupení bylo ve 
španělském rytmu, tónu i barvách. Během 
odpoledne vystoupili také rodiče s dětmi 
ze cvičeníčka Míši Součkové a s jejich 
vystoupením jim na dvoře pomohl sám 
Bobík. Ale kam se zrovna ztratila při 
vystoupení Míša, to nevím!

Během odpoledne hrály na hlavní 
scéně hrály v poslechu i tanci kapely Der 
Šenster Gob, Čardáš Klaunů, Květy a 
Lanugo.

Der Šenster Gob je kapela hrající 
romskou, židovskou a balkánskou hudbu. 



27Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko  3|2019

Stylově využívá staré klezmerové nápěvy 
i novější romské jazzově laděné písně.  
Jejich koncert byl i na Černilovském 
dvoře plný živoucí energie.  

Čardáš Klanů vychází z rocku, 
který obohacuje dalšími žánry. 
Charakteristickými prvky kapely jsou 
silné zpěvné melodie, původní české 
texty a vícehlasé sbory, na nichž se podílí 
všichni členové kapely. Kapela letos 
v dubnu vydala debutové album Dvě 
tváře. Kapela je silně vázána k Jihlavě, 
odkud pochází zpěvák, kytarista, autor 
většiny textů a skladatel Martin Kučera. 
Základní trio muzikantů, spolu s Pavlem 
Strnadem, baskytaristou a zpěvákem  
z Českých Budějovic, doplňuje bubeník 
Radek Doležal z Hradce Králové.  
S kapelou vystupují stálí hosté-saxofonista 
Zdeněk Tománek a Pavel Mucha hrající 
na klávesy. Všichni zúčastnění prošli 
Konzervatoří Jaroslava Ježka a hudbou se 
dále živí, ať už jako učitelé nebo aktivní 
hudebníci.

Květy fungují od začátku tisíciletí a 
patří ke stálicím domácí alternativy. Květy 
nabízejí poetické, mnohovýznamové 
texty, které hudebně doplňují akustickými 
a elektronickými vychytávkami.  Skupina 
KVĚTY spolu hraje už od začátku tohoto 
tisíciletí a stala se oblíbenou stálicí 
hudebních festivalů či klubů. Ačkoliv 
se kapela označuje jako experimentální 
a hledačská, počet jejích posluchačů 
se rozrostl do velmi širokého spektra. 
Oceňovány jsou silné texty, aranžérská 
barevnost, brilantní výtvarné řešení obalů 

desek, živelné koncerty a přítomnost 
humoru.

Kapela Lanugo, která hudebně 
uzavřela hlavní festivalovou produkci, 
hraje moderní pop, jazz a soul s jemnými 
doteky elektroniky. Dynamický vokál 
zpěvačky Markéty Foukalové doprovázejí 
špičkoví muzikanti-Viliam Béreš, Martin 
Novák, Martin Kopřiva, Mirek Šmilauer 
a Rastislav Uhrík, které můžete také znát 
z kapel Anety Langerové, Jany Kirschner, 
Lenky Dusilové, Druhé Trávy, aj.  

Kromě koncertů jmenovaných kapel 
bylo diváky všeho věku na Černilovském 
dvoře nadšeně ceněno improvizační 
divadlo 20 000 židů pod mořem, které pro 
svou produkci využilo stan před domem. 
Menší diváky to zaujalo dokonce tak, že se 
po skončení sami vrhli do improvizačního 
divadla na již opuštěném jevišti.

Velké poděkování za zdar celého 
festivalu patří Obci Černilov, za finanční 
i pracovní podporu, pánům z technických 
služeb obce za postavení velkých stanů, 
dovoz praktikáblů, pivních setů, posekání 
trávy a další nutné práce. Moc děkujeme 
všem dobrovolníkům, kteří již od rána 
pilně pracovali na mnoha místech a 
pomohli vše připravit, opečovat a po 
skončení zase uklidit. Děkujeme velice 
všem kuchařkám a pekařkám, které 
svými domácími dobrotami pohostily 
a potěšily účinkující. Věrce Králové 
moc děkujeme za květinovou výzdobu, 
Ivě Urbanové a Lucce Hudcové za péči  
o zázemí pro účinkující, maminkám ze 
Dvorečku za malování na obličej, Terce 

Šůstkové za krásný plakát a virtuální PR, 
Báře a Vojtovi Šůstkovým za dramaturgii 
festivalu a Vojtovi za moderování během 
celého odpoledne a večera. Samozřejmě 
veliké díky patří neúnavné Janičce 
Horákové za přípravu vystoupení s dětmi, 
finanční ředitelování celé akce, přípravu, 
mnoho pořadatelských úkolů během 
festivalu a úklid. A poděkování patří 
všem dalším a dalším, kteří přispěli k 
tomu, že návštěvníci vypadali spokojeni, 
organizátoři a účinkující také… Tak 
věřím, že je možno prohlásit, že první 
desetiletka Černilovského dvora byla 
zdárně završena. Děkujeme!

Jana Žárská 
INZERCE

KOMINICTVÍ
DVOŘÁK a SYN

E. BENEŠE 1524
HR. KRÁLOVÉ

 tel. 602 412 350

Provádíme čištění komínů 
a vystavování kontrolních 

protokolů.
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Dětský den v Lejšovce
Jak je známo, 1.června slavíme 

Mezinárodní den dětí. I u nás v Lejšovce 
jsme připravili Dětský den. Začínalo se ve 
14 hodin. Na to, že jsme malá obec, měly 
u nás děti, od těch nejmenších, na celé 
odpoledne o zábavu postaráno.

Dětský den v Lejšovce by nebyl 
nebýt sponzorů. Obecní úřad Lejšovka  
zafinancoval,co se dalo. "Strejda" Bolek 
Niedoba zajistil skákací hrad a nafukovací 
šipky, které obsluhovaly "tety" Olga 
Škvrnová a Martina Čepelková. Obě 
tyto atrakce měly č.8 a č.9. "Teta" Pavla 
Brusnická - Alimpex food jako sponzor 
dodala pro naše děti spoustu výborných 
nanuků. Nechybělo i občerstvení pro 
děti, palačinky a nápoj, které připravila 
firma BBQ boys. Jako sponzor nezůstala 
pozadu ani firma Charvát, která nám přes 
"strejdu" Milana Zahradníčka dodala 
bonbóny.

Na akci dorazilo kolem 40 dětí, 
většinou v doprovodu svých rodičů.  
V současnosti máme u nás v Lejšovce 
více malých dětí v předškolním věku. Ti, 
co byli ve věku náctiletých, byli tentokrát 
u jednotlivých atrakcí a pomáhali svým 
mladším kamarádkám a kamarádům.

A jak se Dětský den rozběhl? Jaké 

byly atrakce?
č.1 - Jízda na dvou odrážedlech.  

U toho byl "strejda" Bolek Niedoba. Děti 
mohly soutěžit a závodit po dvou nebo 
každý zvlášť.

č.2 - Házení míčků do břicha a nohou 
(otvorů). Na strefování jim pomáhala 
Kristýna Buštová.

č.3 - Házení kroužků na panáčky. 
Nelehká disciplína, u které asistovala 
Štěpánka Haftová.

č.4 - Lovení rybiček v rybníku 
(kádinka). O to se postarala "teta" Hana 
Haftová.

č.5 - Skákání v pytli. U této atrakce 
byla "teta" Soňa Horáková

č.6 - Držení na rukách v houpacím 
kruhu. K tomu jim pomáhal Jirka Niedoba.

č.7 - Nošení míčku nebo Kindervajíčka 
na lžičce po kládě. U toho byla Julie 
Horáková.

Celé odpoledne, kdy u nás v Lejšovce 
Dětský den probíhal bylo nádherné a teplé 
počasí. Užívaly si to i ty nejmenší děti 
do tří let, které se zatím nemohly zapojit, 
alespoň pohybem a pobytem před naší tzv. 
Boudou, v prostorách našeho sportovního 
areálu. Každý z účastníků Dětského dne v 
Lejšovce si domů odnesl spoustu různých 

cen, ať sladkostí či jiných věcných cen. 
Děti se mohly pochlubit svým rodičům, 
babičkám a dědům, co si na Dětském 
dnu, u nás v Lejšovce, vysoutěžily. 
Dětský den zdokumentoval opět "strejda" 
Jiří Němeček. Díky patří hlavně rodině 
Niedobových, ale i dalším, které jsem 
uvedla, aby se mohla akce uskutečnit. 
Těšíme se opět za rok.

Mgr. Ludmila Součková

Sportovní dětský den v Libranticích
Po mnoho let se v Libranticích 1. 6. 

koná dětský den.  Ne jinak tomu bylo i 
letos a jako minule jsme na akci pozvali i 
Dětský domov Nechanice.  Ve spolupráci 
s OÚ Librantice se o hlavní program 
postaral pan Marcel Kalous a jeho 
„hospůdka Na Hřišti“. Dětské soutěže 
s mnoha různými, a hlavně zábavnými 
disciplínami, probíhaly jako obvykle za 
pomoci akčních librantických žen pod 
vedením naší rodačky Ajky Petrovické. 
Nafukovací skákací hrad, který zajistil pan 
Jaroslav Bortlík, byl těmi nejmenšími plně 

obsazen. Kdo se nebál, mohl si dát okolo 
krku živého hada, kdo tu odvahu neměl, 
mohl si ho alespoň pohladit. Šikovné 
ruce a dobré oči jsou zárukou toho, že si 
domů odnesete na ruce krásný korálkový 
náramek. A že jich paní Milada Bortlíková 
s pomocí malých děvčat z Librantic, nebo 
děvčat z dětského domova vyrobila!  
Naše starostka Alena Hladíková pečlivě 
sledovala a spravedlivě rozdávala odměnu 
v podobě balíčku se sladkostmi a lístku 
na párek a limonádu všem soutěžícím 
za jejich sportovní výkony. Malování 

na obličej si nechalo udělat mnoho dětí, 
pokud již tedy nebyly zmalovány cukrové 
vaty.

Ve 14:00 hodin   proběhla autogramiáda 
hokejistů Mounfield Hradec Králové 
a následně dražba artefaktů.  Výtěžek 
z dražby byl věnován právě Dětskému 
domovu Nechanice.  Dík patří také 
librantickým hasičům, kteří zorganizovali 
večerní stezku odvahy a zajistili přesuny 
dětí do nedalekého lesíka Lipka, ze kterého 
se už každý nebojsa musel dostat zpět do 
vesnice. A potkat za šera hejkala, smrtku, 
co si brousí kosu, všechny možné duchy 
nebo čerta či přímo narazit na oběšence si 
už žádalo od dětí opravdu odvahu, protože 
z té smrtky šla husí kůže i dospělému…    

Skvělou atmosféru sobotní akce 
umocnilo krásné slunečné počasí a 
kulinářské umění pana hostinského.  
V krátké době za sebou šlo o další velmi 
vydařenou akci. Jediný bod na zlepšení by 
byl velice nevhodný hudební doprovod 
včetně poznámek pana DJ. Tak alespoň 
pro další události nezapomeneme, že 
máme v Libranticích vlastní zdroje hudby 
živé, která je zárukou stmelování lidí a 
dobré zábavy. Věra Koutníková
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Cesta za tajemstvím černé perly
Dětský den ve Výravě proběhl již 

tradičně okolo Rybníka ve Vrbičkách, ale 
letos přece trochu jinak. Na nedočkavé 
děti nečekali pohádková babička, motýl 
Emanuel či hroziví loupežníci. Letos se to 
na hřišti hemžilo samými piráty a pirátkami. 
Přenesli jsme se ze světa pohádkového 
do světa pirátského a s tím také souvisely 
všechny zkoušky, které musely děti splnit. 
A že jich nebylo málo. Malí návštěvníci 
se vydali na cestu za pokladem vybaveni 
slepou mapou. Svou pouť mohli odstartovat 
suchou či mokrou nohou – po rybníce na 
motorovém člunu za doprovodu hasičů  
z Třebechovic pod Orebem. Cestou musely 
děti na jednotlivých stanovištích například 
pověsit prádlo, najít perly v písku, překonat 
překážkové dráhy nebo dokonce bojovat s 
piráty. Za každý zvládnutý úkol získaly jednu 
indícii a tak nakonec poskládaly heslo Černá 
perla, které jim otevřelo truhlu s pokladem. 
Tu důkladně střežili starý pirát se svojí ženou 
pirátkou. Po úspěšném zvládnutí pirátské 

stezky čekalo na děti další vyžití v podobě 
řetízkového kolotoče a autíček, netradiční 
pěnové lázně nebo turnaje v bumperballu, 
což je novinka podobná zorbingu. Gumový 
míč - bumperball se však navléká na tělo 
a hlavu sportovce a nohy zůstávají volné. 
Touto cestou chci poděkovat všem, kteří se 
na dětském dni podíleli - ať s jeho přípravou, 
stavbou stanu, nebo asistencí v průběhu 
celého dne. Dále patří díky dobrovolným 
hasičům z Výravy - dospělým za pomoc 
a pěnovou lázeň i těm menším za krásnou 
ukázku štafety dvojic a požárního útoku. A 
samozřejmě děkujeme i všem sponzorům, 
kteří na organizaci dne přispěli. Jsou to ZDV 
Výrava, Hospoda u Hrubých, Letní parket 
Výrava, SW Metal, Myslivecký spolek 
Králova Lhota, ERMO spol. s.r.o., KWS CZ 
s.r.o., Josef Máslo – Greenservis, Autobazar 
Černilov, OlfinCar Hradec Králové, 
Výraváci Josef Treksa, manželé Sedlákovi, 
manželé Bartákovi, Lucie Schwarzová a 
Filip Lukášek.  Eva Hájková

Jarní zábava Libřice

Dne  8.6.2019 se na hřišti v Libřicích 
od 20.hodin  uskutečnila taneční  zábava, 
kde k tanci a poslechu zahrála kapela 
R.A.J.  Královéhradecká skupina se 
postarala o úžasný hudební zážitek a 
překvapila svou hudební všestranností. 
Myslíme si, že můžeme mluvit za všechny 
přítomné libřické občany, že si zábavu 
užili. Spolupracovalo s námi i počasí – po 
ranní nepohodě se vyčasilo a teplý večer 
podtrhl celkovou příjemnou atmosféru. 
Celá akce se skvěle povedla, ač účast 
místních byla spíše komorní. Je škoda, že 
si hezkého večera neužilo více libřických 
občanů.

O organizaci se postaral místní obecní 
úřad, a o občerstvení pan Jaroslav Pánik. 
Poděkování patří také sboru místních 
dobrovolných hasičů, a to za organizaci a 
stavbu party stanů.

   Těšíme se na příště a doufáme, že víc 
libřických občanů tuto akci navštíví.

Eva Hynková

Okrsková hasičská soutěž v Libranticích
V sobotu 8.6. 2019 se v Libranticích 

na hřišti konala okrsková hasičská soutěž, 
které se zúčastnilo celkem 13 družstev. 
V kategorii děti soutěžila 2 družstva za 
Librantice, dále družstvo za Libřice a 
za Výravu, která měla ještě zastoupení 
v kategorii starší děti. Za ženy bojovaly 
Libníkovice a Libřice, za muže 2 družstva 
z Výravy a po jednom družstvu za 
Librantice, Libníkovice, Libřice a Divec.  
Soutěžit se začalo ve 13:00 hodin a kdo 
zrovna nebyl na startu využil občerstvení 
v hospůdce. Každé družstvo mělo s sebou 
své fanoušky, ale když na řadu přišli ti 
nejmenší, bylo jedno, z kterého jsou týmu 
a fandili jim úplně všichni. Výraváci 
si vybojovali první místa v kategoriích 
muži, starší děti a mladší děti, ženy umí 
nejrychleji hasit v Libřicích. Librantická 
dětská družstva byla také šťastná 

z medailí a vůbec nevadilo, že to nebyla 
medaile zlatá. Navíc celé odpoledne 
nebylo jenom o boji, bylo vidět, že se 
sešly ve všech družstvech party veselých 
a odpovědných lidí, kteří se umí bavit i 
hasit. Vedení hasičského sboru Librantice 
bylo na celou akci dobře připraveno a patří 
jim velký dík, a to nejen za tuto soutěž, 
ale za to, kolik svého volného času těm 
dětem věnují. Opět jedno krásné sobotní 
odpoledne, které si můžete připomenout 
fotografiemi na webových stránkách obce 
Librantic. A já nemohu nevzpomenout na 
rok 1994, kdy se v Libranticích na hřišti 
konala hasičská soutěž, které se zúčastnila 
dvě družstva žen z Librantic.  Zadařilo se a 
neskončily jsme jako poslední. A myslím, 
že to bylo jenom díky tomu, že s námi 
ženami měl tenkrát mladičký Jaroslav 
Volenec obrovskou trpělivost. Tak velkou, 

než jsme pochopily, jaký je rozdíl mezi 
hasnicí a proudnicí.

Věra Koutníková
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Pohádkové vejletění
Tak jako každý rok, tak i letos obec 

Skalice uspořádala tradiční výlet pro 
rodiny s dětmi s názvem ,,Pohádkové 
vejletění“. Už samotný název vyzýval 
k možnosti strávit s dětmi fantastický 
den plný zážitků a hlavně sdílet s nimi 
jejich ,,dětský svět“ společně…. A tak  
v sobotu 15. 6. v 7:30 hod. vyrazil autobus 
z Číbuze s další zastávkou ve Skalici 
a Skaličce směrem do Českého ráje a 
program dne byl velmi pestrý! Děti si užily 
nádherný den mezi skalami počínající 
v Sedmihorkách, odkud je provázela 
zkušená a velmi empatická průvodkyně, 
kterou děti po celou dobu doslova 
,,hltaly“. Nejen že pozorovaly krásnou 
přírodu, která byla všude kolem, plnily 
nejrůznější pohybové úkoly a aktivity, 
které pro ně byly předem připraveny a 
poslechly si fantastický pohádkový příběh 
o princezně a princi Bajajovi, který jim byl 
průběžně celou čtyřkilometrovou trasou 
vyprávěn. Mohly se díky pohádkovým 
kostýmům, které měla velmi pozorná a 

ochotná paní průvodkyně s sebou, vžít 
do role princezny a rytíře. Prohlédly 
si zajímavé skalní útvary, ve kterých 
se zjevovaly pozoruhodné obrazce, 
poslouchaly šum stromů, ozvěnu mezi 
skalami a vyzkoušely si jak jemný písek 
všude v okolí je. Měly tak možnost vnímat 
přírodu všemi smysly a ne jen očima…
Celá trasa a pohádkový příběh končil na 
zámku Hrubá skála, kde odměnou nejen 
pro děti, ale i dospělé byl krásný výhled 
do českorájské krajiny a na zříceninu 
hradu Trosky. Děti zde dostaly pamětní 
listy a vstřebávaly úžasné dojmy z celého 
dopoledního programu. Z Hrubé skály 
se pokračovalo autobusem do nedaleko 
vzdálené Sobotky, kde si celá výprava 
dala v restaurací Bůrovna oběd a děti se 
poté ještě vyřádily na zdejším dětském 
hřišti. Poté se pokračovalo autobusem 
na náměstí do vyhlášené cukrárny, kde 
si děti vychutnaly zmrzlinové poháry a 
dospělí kávu. Na plánu výletu byla ještě 
návštěva města Jičína, která se však 

po společné domluvě kvůli vysokým 
teplotám už nekonala a vyrazilo se zpět 
do místa bydliště. Návrat z výletu byl  
v 16:00 hodin a dle předpokladu to bylo 
ke všestranné spokojenosti. Výletu se 
zúčastnilo 7 dětí a 9 dospělých, autobus 
sice nebyl zcela naplněn, ale věříme, že 
v příštím roce si na další zajímavý výlet 
vyhradí čas více místních rodin a budou 
stejně tak spokojeni jako všichni v roce 
letošním. Zuzana Kuchařová

Májová módní retro přehlídka
V neděli 26. 5. 2019 hospůdka „Na 

hřišti“ v Libranticích, doslova a do písmene 
praskala ve švech. Ve 14 hodin začínala 
RETRO módní přehlídka s Důvtipem. 
Přípravy na tuto akci probíhaly už někdy 
od konce března. Kde vznikl ten nápad?  
Jedna fotka z módní přehlídky v Praze. A 
už to bylo. A hlavně!!  Když víte, za kým  
v Libranticích jít, není zas tak velký 
problém sehnat modely.  Aby jich bylo dost 
pro 15 modelek, muselo se vylézt i na půdu 
a zajet do sousední vesnice. Tam se na štěstí 
pro nás našly „stejně postižené“ dámy jako 
my a zapůjčily kostýmy a vzácné rekvizity. 
Všechno nám vycházelo a vstříc nám vyšel 
i Zdeněk Šupík a doprovázel nás hudbou na 
molo.   Neměl to s námi jednoduché. Pořád 
si někdo něco vymýšlel a měnil. Kdo jiný 
než režisér. :-) Ale je vidět, že je to profík, 
poradil si.  S tím, že bude hrát naše kapela 
LIBRABANDA problém nebyl do doby, 
kdy měli pánové dělat křoví. Nejprve se 
trochu cukali, ale poměrně brzy pochopili, 
že jinudy cesta nevede. A že byli děvčatům 
na mole přínosem je bez diskuse. Jak by 
mohla dáma na ples sama? 

Vše je připraveno!  Červený koberec 
a krásně upravený moderátorský stolek. 
Za ním charizmatickou moderátorku v 
kostýmu 40. let a pány muzikanty na svých 
místech s úsměvem sleduje režisérka. 
A pak už bylo vidět jen modelky, slyšet 
hudbu, smích a potlesk. Bylo to nádherné, 

téměř dvouhodinové představení. 
Třešničkou na dortu ve tvaru klobouku, 
který nám předala naše paní starostka 
Alena Hladíková, bylo její poděkování za 
snahu stmelovat lidi v obci. Letos to byl 
klobouk. Uvidíme, co to bude, jestli bude, 
příště. Že by OSKAR?

Kostýmy zapůjčila – Iva Morávková, 
Boženka Průšová, Míla Holancová. 
Hráli a zpívali – Zdeněk Šupík a 
Librabanda – Jaroslav Bortlík, Petr 
Lukášek, Jiří Doležal a Vladimír Koutník.                                                              
Speciální kulinářská nabídka – Marcel 
Kalous, hospůdka „Na hřišti“. Doprovod 
na parket – pánové Jiří Doležal a 
Vladimír Koutník. Za ochotu a spolupráci 
všem obětavým a veselým Důvtipkám 

děkujeme. Byla to opravdu povedená 
akce!

Tím ovšem program neskončil,  
z modelek a hereček se staly posluchačky 
a divačky, protože na scénu nastoupila 
librantická mládež a děti. Paní Věra 
Kašparová si pro nás totiž připravila 
překvapení v podobě party mladých 
muzikantů, kteří si říkají Jinačí (Lukys 
Kupka, Kuba Pihyr, Vašek Mach a Lukas 
Rumštuk), děkujeme také zpěvákům 
Báře Kašparové a Elišce Radvanové, 
recitátorům Aničce a Nelince Sčebelovým, 
Honzíku Matějusovi a Vašíku Kašparovi, 
malé houslistce Janince Novákové a 
bubeníkovi Honzíku Novákovi!    

Věra Koutníková
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advokátní kancelář

...v Libníkovicích

V sobotu 1. 6. 2019 jsme ráno v 5:30 
hod. vyrazili na výlet na státní zámek 
Lednice. Bylo nás o něco více než na 
výletech v loňském roce, ale v autobuse 
bylo ještě několik volných míst. Na desátou 
hodinu jsme měli objednanou prohlídku 
zámku. Po prohlídce jsme se dohodli na 
rozchodu, a kdo chtěl, navštívil skleník, 
potom Minaret. Někdo šel pěšky, někdo 
jel na loďce.  Na posilněnou jsme s sebou 
měli dvě plné přepravky ovoce: meruňky, 
broskve, mandarinky, pomeranče, banány, 
jablka a hrušky. Všichni jsme si to super 
užili a už se těšíme na další výlet.  

Hasiči letošní Den dětí připravili až na 
neděli 9. června na hřišti u rybníka. Děti 
plnily úkoly na několika stanovištích. 
Po projití všech stanovišť děti dostaly 
odměny. Občerstvení bylo připraveno pro 
děti i dospělé. Helena Klosová

Vítání občánků ve Výravě
V sobotu 15. června odpoledne se ve 

Výravě v parčíku u altánku v centru obce 
konalo historicky první vítání nových 
občánků. Na slavnostní obřad jsme 
pozvali 11 dětí narozených do Výravy 
a Dolního Černilova v letech 2017, 
2018 a 2019 – Václava Hynka, Andělu 
Budinskou, Samuela Zeleného, Adélu 
Slaninovou, Lukáše a Lucii Trnkových, 
Štěpána Vítka, Tobiáše Lukáška, Ellu 
Křížkovou, Elišku Součkovou a Rozálii 
Štěpánkovou. Rodiče dětí dostali jako 
vzpomínku milé dárečky a všichni 
společně jsme si na závěr připili na 
zdraví a štěstí všech dětí. Kdy se bude 
konat další vítání nových občánků, záleží 
už jen na občanech samotných.

Eva Nepokojová

INZERCE
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6. ročník turnaje O černilovský pohár
V sobotu 22. 6. 2019 jsme se již 

po sedmé setkali ve sportovním areálu  
v Černilově, kde pořádal FK Černilov 
další ročník fotbalového turnaje pro 
mladší žáky. Letos pod novým názvem 
„O černilovský pohár“. Na hlavním 
hřišti se sešlo deset týmů. 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 opět 
věnovali spolku Dlouhá cesta, který 
sdružuje rodiče, kteří přežili své děti.

I letos jsme na podporu Dlouhé cesty 
uspořádali dražbu. Letos se dražily věci 
týmu FC Hradec Králové a HC Mountfield 
Hradec Králové.

Letos opět FK Černilov věnoval z 
výtěžku turnaje 20 000 Kč, když přičteme 
výtěžek z dražby a dobrovolných příspěvků 
od návštěvníků turnaje dostaneme se na 
celkovou částku 29 000 Kč, který byl 
věnován na činnost spolku Dlouhá cesta. 
Letos nás svým vystoupením potěšilo 
CREATO.

Nejlepší hráči z každého 
týmu:

Hronek Alexandr (FC Hradec Králové)
Metlický David (MFK Trutnov)
Ernst Vojtěch (FC Nový HK)
Dufek Michal (FK Jaroměř)
Sciskala Jakub (TJ Sokol Třebeš)
Kulhánek Radim (FC Olympia HK)
Kuťáková Kateřina (TJ Sokol Třebeš – 
dívky)
Bednář Adam (FK Kolín)
Völtz Mark (FK Černilov)
Pražák Dominik (RMSK Cidlina)

Nejlepší vedení míče - hráč:

Matuška Vojtěch (FC Hradec Králové)
 22:54

Nejlepší vedení míče -  trenér:

Okrouhlický Aleš (MFK Trutnov) 26:67

Nejlepší driblér - hráč:

Kymr Patrik (RMSK Cidlina)  
 680 panenek

Nejlepší driblér - trenér:

Černovský Martin (FK Jaroměř)
 537 panenek

Nejlepší střelec:

Marsch Radek (MFK Trutnov) 7 branek

Nejlepší brankář:

Hroneš Daniel (FK Černilov)

Soutěž rodičů – střelba na 
branku:

1. Urban Zdeněk (RMSK Cidlina)
2. Dobiáš Jaroslav (MFK Trutnov)
3. Hoffman David (FK Jaroměř)

Konečná tabulka

1. FC Nový Hradec Králové
2. FC Hradec Králové U12
3. FK Černilov
4. MFK Trutnov
5. RMSK Cidlina U12
6. FC Olympia HK
7. FK Jaroměř
8. TJ Sokol Třebeš
9. FK Kolín
10. TJ Sokol Třebeš - dívky

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/
V E S E C K Á / K R O P Á Č O V Á 
KALCSOVÁ, MUDr.  Aleš Fibír, AGI 
- Aleš Pražák, Allianz pojišťovna a. s., 
Auta Ježek,  B+L střechy - Petr Ličman 
a Zdeněk Brož, CANTO, Cukrárna a 
kavárna Černilov, Česká průmyslová 

pojišťovna, Daniel Zumr – truhlářství, 
EURAC Hradec, s. r. o., FRANCE CAR, 
David Horák, Doktor Důlek s. r. o., 
EKB–úklidové služby,  František Kerhart, 
GIST, s. r. o., GÓL, HNG Czech s. r. o., 
Jan Skákal – truhlářství, Jaromír Pavel, 
Jaroslav Jakub – překladatelské služby, 
Jiří Musil – DEMON, Jiří Kos, Klub 
dobré pohody Černilov, Královehradecký 
krajský fotbalový svaz, LAVIS CZ - Jiří 
Štěnička, Malečkovi, Marius Pedersen, 
Ing. Miroslav Vašíček, OASA MEDICAL 
Czech s. r. o., Obecní úřad Černilov, 
Okresní fotbalový svaz, Pojišťovna 
Kooperativa,  POKY - Jan Pokorný, 
Radek Lorenc, RANA, s. r. o., 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, Truhlářství Svoboda 
– Souček, Václav Michálek, Viktor 
Kadaník, Vítězslav Hálek, 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. Bohatou 
fotodokumentaci si můžete prohlédnout  
na našich webových stránkách www.
fkcernilov.cz, přes klik na logo turnaje.  

Závěrem si troufnu tvrdit, že i letošní 
ročník se ze sportovního i společenského 
hlediska vydařil.  Pevně věřím, že se nám 
příští rok podaří při 7. ročníku udržet 
nastavenou laťku.

Vladislav Urban
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Jaro ve spolku Duhová hvězda
ČARODĚJNICE 

Mottem letošních čarodějnic se staly 
čáry a kouzla, čemuž jsme podřídili i náš 
program. Ke kouzlení a výrobě lektvarů 
taková čarodějnice potřebuje mnoho 
přísad. Úkolem první hry tedy bylo najít 
správný počet správných přísad, které 
byly na lístečcích poschovávány v okolí 
a sestavit recept kouzelného lektvaru. 
Za odměnu si děti pochutnaly na bezva 
želatinovém oku. A co teprve kouzlení 
na vlastní kůži? Vrhli jsme se na výrobu 
slizu! To bylo nadšení! Sliz všech barev, 
třpytek, někdy i tvarů. Ani by jiný 
program být nemusel. Zahráli jsme si 
ještě jednu hru a na závěr  slavnostně 
zapálili oheň i s čarodějnicí a opekli si 
buřtíky.

STŘEDOVĚKÝ DĚTSKÝ DEN 

Letošní rok je ve Smržově ve znamení 
středověku, takže téma letošního 
Dětského dne bylo jasné. Ke středověku 

patří pořádný hrad, takže jsme pro děti 
objednali skákací hrad, ve kterém se 
mohly pořádně vydovádět. Správná 
princezna, a nejen princezna, chodívala 
ozdobená krásnými šperky, proto byla pro 
děti připravena korálková dílna, ve které 
byla možnost vyrobit si šperk, andělíčka 
apod. Nejpopulárnější hrou se stalo sekání 
brambor pořádným železným mečem, 
nasmažilo by se spousta bramboráků a 
děti sekaly s opravdovým potěšením. A 
co takový závod na travních lyžích? To 

se mozečky zapotily, než se vymyslela 
ta správná strategie pohybu. Disciplínu 
si vyzkoušeli také stateční dospělí a 
vysoutěžili svým potomkům náramek  
z lipa. Také jsme rozřazovali obrázky, 
co do středověku nepatří. Princezna s 
mobilním telefonem u jaderné elektrárny 
se dětem kupodivu moc nelíbila. Zkusili 
jsme také s pomocí dospěláků postavit 
hrad z těl, zde se kreativita rozvinula 
naplno. A kdyby někomu byly hry málo, 
proběhla i výuka historických tanců, 
naučili jsme se menuet a mazurku. Dětský 
den se moc vydařil a již teď vymýšlíme 
téma na příští rok.

PŘIPRAVUJEME

•  FOTBAL PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 
každou neděli u koupaliště od 18-19 
hodin, hrajeme i o prázdninách

•  NETRADIČNÍ STŘEDOVĚKÁ 
OLYMPIÁDA - sobota 7.9. od 15 
hodin u koupaliště

Laďka Pozdílková

Librantický DŮVTIP na výletě
Dne 21. 5. 2019 jsme s dámským 

klubem DŮVTIP vyjely na výlet. Cílem 
byl zámek Loučeň, který je jedním  
z nejvíce navštěvovaných míst v České 
republice. Nejen proto, že je celoročně 
otevřen, ale prohlédnout si ho můžete i 
večer při svíčkách, s Bílou paní nebo při 
kostýmovaných prohlídkách. Na úkor 
informací o letopočtech se více dozvíte, jak 
vypadal život na zámku, kolik levobočků 
měl zámecký pán a kolik milenců zámecká 
paní a co všechno se špitá v podzámčí.  

V areálu zámku je dvanáct zahradních 
labyrintů a bludišť v zeleni historických 

anglických parků. Dozvěděly jsme se, že je 
to první labyrintárium v Čechách a jediné 
v Evropě. Bludiště nám pan kastelán vřele 
doporučoval, prý je to místo vhodné nejen 
pro zamilované páry, ale i pro sensitivní 
babičky. Sice jsme všechny velmi citlivé 
a vnímavé, ale vymotat se z bludiště by 
nemuselo být tak lehké, jak se zdálo. Z toho 
nejmenšího bludiště si prostě pomůžete 
tím, že překročíte do druhé uličky, to ještě 
jde, ale to vzrostlé by bylo na celý den. 
A bylo více jak půl jedné a v restauraci  
„U Otomanských“ na nás čekali s obědem. 
Připravili nám výborného moravského 

vrabce se zelím a variací knedlíků. 
Dál jsme pokračovaly podle plánu. 

Směr Přerov nad Labem. A tam skanzen 
a zahradnictví. Z časových důvodů jsme 
začaly skanzenem. Už při vstupu bylo vidět, 
jak je vše upravené. Jen jsme to nemohly 
vidět celé, část byla totiž uzavřena, protože 
zde Zdeněk Troška natáčel pohádku 
„Ztracené pírko“. Díky tomu máme ale 
zase společné foto s pohádkovým princem! 
Zpřístupněna byla tedy jen hlavní část 
skanzenu. Nepopíšu všechno, jen pohled 
do čisťounké světnice, kde u stolu sedí 
pantáta a panímáma, děti, sousedé, na stole 
lahvinka zřejmě s bylinkovým likérem, 
pecen chleba v ošatce, dědeček s babičkou 
se ohřívají u kamen. Postavy jsou v životní 
velikosti a v jejích tvářích je milý úsměv. 
Tady snad i ten největší škarohlíd roztaje. 

Zahradnictví, které mělo být posledním 
zastávkovým místem před cestou domů 
jsme nestihly, ale cukrárna u školy otevřená 
byla. Aby ne! V pondělí lilo jako z konve 
a ve středu to samé. Co z toho plyne? No 
přece to, že v úterý byli andělé na výletě. 
Dali si v cukrárně kávičku, něco dobrého 
k tomu a byla poslední porada na téma 
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA, která nás čekala 
hned další neděli.

Cesta domů se vždy zdá rychlejší 
než tam, poděkovaly jsme panu řidiči za 
bezpečnou jízdu no a těšíme se na další 
akci. Věra Koutníková
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Černilovské spolčení 2019
V sobotu 15. 6. 2019 se ve sportovním 

areálu v Černilově konala akce pro 
veřejnost s názvem Černilovské spolčení. 
S myšlenkou oslovit aktivní spolky a 
zájmová sdružení v Černilově a uspořádat 
společné zábavné odpoledne pro širokou 
veřejnost přišli „myslivci“, konkrétně 
Martin Maňák. Ve spolupráci s obcí 
Černilov pak oslovil všechny místní 
spolky a aktivní zájmové skupiny, zda by 
se do akce nechtěly zapojit. Již na první 
organizační schůzce bylo zřejmé, že „to 
půjde“, program jsme poskládali hladce 
a ve vzájemné vstřícnosti. Do programu 
se zapojily Ulita Černilov, Creato 
Černilov, FK Černilov, LTC Černilov, 
Florbal Černilov, TJ Sokol Černilov, SDH 
Černilov, Myslivecký spolek Černilov – 
Újezd a Český svaz chovatelů Černilov, 
jejichž zástupci v úvodu celé akce krátce 
představili svůj spolek a uvedli svůj 
připravený program. Jak ve své úvodní 
řeči řekl starosta obce ing. Javůrek, každý 
spolek má svůj okruh členů, zájemců a 
obdivovatelů a bude moc dobré, když se 
tito na společné akci vzájemně poznají a 
seznámí se s činností ostatních spolků. 
A když se taky seznámí starousedlíci 
a nově přistěhovalí, tj. místní termín 
„naplaveniny“, bude mít akce veliký 
přínos pro naše soužití v obci. Zahájení 
akce ve 13 hodin bylo velmi slavnostní, a 
to hlavně pro černilovské hasiče, kterým 
bylo předáno nové rychlé zásahové 
vozidlo (Škoda Kodiak), financované 
obcí Černilov a Královehradeckým 
krajem. Slavnostního aktu se zúčastnili 
významní hosté, a to brigádní generál 
ve výslužbě, senátor a první náměstek 
hejtmana Královehradeckého kraje Mgr. 
Martin Červíček, krajský ředitel HZS ČR 
brigádní generál ing. František Mencl a 
obchodní ředitel dodavatele vozidla firmy 

THT Polička pan Martin Baláš. 
Poté se připravený program rozběhl 

na plno. Na ploše fotbalového trávníku 
se během dne představily malé i velké 
tanečnice z Creata Černilov, a to ve 
třech krásných tanečních vstupech; na 
parkovišti u hasičárny jsme sledovali 
ukázky zásahů hasičů, nejprve to byla 
ukázka vyprošťování osoby zaklíněné  
v autě a později odpoledne ukázka hašení 
hořícího vozidla. Pro děti byl připraven 
skákací hrad, prohlédnout jsme si mohli 
i obrněné vozidlo; veselé sportovní 
disciplíny si připravil TJ Sokol Černilov, 
malování na obličej pak Klub maminek 
Dvoreček. S ukázkou canisterapie 
zlatých retrívrů (Černilovské zlato) nás 
seznámila Jana Kamešová a Bára Beková, 
chovatelé celé odpoledne představovali 
drobné zvířectvo a zájemci měli možnost 
sledovat posuzování králíků a holubů, 
které prováděli Jiří Ščebel a Pavel Řídký. 

Sportování chtiví návštěvníci mohli 
sledovat ukázky zápasů malých i velkých 
tenistů a také ukázkový zápas nejmenších 
černilovských fotbalistů; vyzkoušet jste si 

mohli střelbu na malou bránu u florbalistů 
Jardy Pavla či střelbu na brankáře Jirku 
Strnada, odchovance FK Černilov, který  
v současnosti hraje za FC Hradec Králové 
a je také brankářem české reprezentace do 
16ti let. Při střelbě z airsoftové zbraně na 
terč u mysliveckého stánku jste si mohli 
ověřit svoji mušku. Všechny spolky měly 
také připravené fotky, kroniky, informace 
o své historii i současnosti. 

Odpoledne k tanci, ale ve velkém 
vedru spíše k poslechu, zahrála dechová 
kapela Týnišťská desítka a v přestávce 
jejího koncertu potěšili svým vystoupením 
přítomné Mňam, mňam Bobík s dětmi 
a rodiči a po nich i Černilovské blešky 
a blechy.  Slavnostní vytrubování, 
které doprovází myslivecké hony, nám 
předvedla skupina Lesní rohy Hradec 
Králové. 

Žhavé odpoledne završili svým 
vystoupením s názvem Mrazík, 
doprovázeným velkým aplausem, rodiče 
ze spolku Creato Černilov. 

Večerní program byl již vyloženě 
hudební, pozvána byla zábavová kapela 
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732 144 770
rezervace@oasamedical.cz
www.oasamedical.cz

Černilov 481, 50343 Černilov

Podporuje:
funkci imunitního systému
funkci štítné žlázy

Zmírňuje:
poruchy zažívacího traktu a metabolismu
deprese, stres, stavy únavy a vyčerpání

Pomáhá léčit:
astma, alergie a další respirační onemocnění
lupénku, ekzémy, kožní alergie
srdečně-cévní nemoci, vysoký krevní tlak

Po – Ne:  9:00 - 20:00
( nutná rezervace termínu předem na tel. 732 144 770 )

ČERVEN - SRPEN 2019
• Letní vstupné do Solné jeskyně ( dospělý 120,-Kč, 

studenti, důchodci, ZTP 80,-Kč, děti 6-15let  65,-Kč)
• Jóga – o prázdninách vždy v úterý 
• Dárkové poukazy
• Předprodej permanentek od 20.8. sleva 15%,10% jóga
• Dětský den - 8.9.2019 od 14.30 hod
• Kurzy pro děti v Solné jeskyni od září - výuka hry 

na zobcovou flétnu, jóga, angličtina, konverzace v AJ

 

INZERCE

Vertigo Sakulente a po nich se představila 
i místní kapela Kodiak Rock. 

Děkuji všem, kteří tuto akci uspořádali 
a během dne přispěli každý tím, co umí, 
k příjemně strávenému společnému 
odpoledni. Děkujeme za zajištění 
občerstvení panu Jiřímu Hakenovi, 
„Vidličkám“ a jedinečné cukrárně, 
kterou provozovaly a svými výrobky nás 
rozmazlovaly maminky z Creata Černilov, 
aby výtěžek z prodeje věnovaly malým 
tanečnicím na jejich cestu na mistrovství 
Evropy do chorvatského Záhřebu, kde 
budou Černilov reprezentovat v červenci! 
Velké poděkování patří zvukaři Jakubu 
Zvěřinovi, že to s námi vydržel i přes bouřku; 
Kateřině Šimkové a Ladislavu Hofmanovi 
za moderování celého odpoledne, Zdeňku 
Hofmanovi za přípravu jedinečného a na 
míru vytvořeného plakátku, panu Hálkovi 
z RTH za věnování banneru s názvem 
akce, který se nám, jak doufám, bude hodit 
i někdy příště, a v neposlední řadě i Mírovi 
Krskovi a všem dalším fotografům za 
pořízení fotodokumentace akce. 

Nejvíce bych chtěla poděkovat 

chlapům z „Bosny“, tedy pracovníkům 
obce, kteří připravili a uklidili celý areál 
a byli připraveni vyhovět všem našim 
požadavkům a nápadům, a to hned. 

A na závěr…. Během odpoledne se 
mnoho přítomných upřímně divilo, že je 
v takové obci tolik aktivních spolků a co 
všechno se v Černilově děje a jak šikovní tu 
jsme. Ačkoli akce na první pohled neměla 

velký cíl a ani velká očekávání, jen jsme 
si „to“ chtěli společně užít, myslím, že se 
velmi vydařila a potěšilo nás, že i přes to 
velikánské vedro přišlo hodně návštěvníků. 
A když jsme potom večer při větru a bouřce 
společně zatěžovali obecní stan, aby nám 
neuletěl, bylo Černilovské spolčení 2019 
dokonáno!

Jana Horáková
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Dětský myslivecký den v MS Háj Smržov
Plány a sliby by se měly dodržovat. 

Navíc, pokud jde o děti, je to spíš 
závazek a povinnost. Proto jsme dne 
8. 5. 2019 uspořádali ve spolupráci se 
spolkem Duhová hvězda nultý ročník 
Dětského mysliveckého dne, který jsme 
společně plánovali při naší výroční 
členské schůzi. Tam jsme si přislíbili užší 
spolupráci mezi našimi spolky. Dětský 
myslivecký den byl prvotním společným 
počinem našich spolků. Dětičky jsme 
chtěli zapojit přímo do akce jako takové 

jejich aktivitou a znalostí a zároveň 
jim myslivost co nejvíce přiblížit a 
něco je přiučit. Zvolili jsme okruh 
čtyř stanovišť kolem naší myslivecké 
chaty. Děti po skupinkách navštěvovaly 
jednotlivá stanoviště, kde na ně čekalo 
několik úkolů spočívajících v poznávání 
jednotlivých druhů stromů, určování 
paroží jednotlivých druhů zvěře, ukázka 
vábení, kde museli děti rozpoznávat 
jednotlivé zvuky zvěře, ale i poučení  
o tom, čím se zvěř může a nesmí v zimě 
krmit. Na dalších dvou stanovištích 
probíhala střelba ze vzduchovky na 
papírové terče a „šifrovačka“, kterou 
připravily Laďka Pozdílková s Alenou 
Šubrtovou. Soutěžící děti dostaly za 
návštěvu jednotlivých stanovišť razítko 
do kartiček, kdy na konci na ně čekala 
odměna v podobě opečeného buřtu, 
pitíčka s tatrankou a ostatních drobných 
cen, kterými byly propisky, klíčenky, 
rozvrhy hodin atd. Celá akce byla 
doplněna o ukázku práce loveckých 
psů, kdy byl simulován průběh leče při 

honu na drobnou zvěř. Náš předseda 
Jarda Mrázek popsal jednotlivé druhy 
palných zbraní a jejich použití na danou 
zvěř. Ivoš Muller zase umožnil dětem 
nahlédnout do odchovny, kde jsme již 
měli káčata kachny divoké. Kdo chtěl, 
mohl si nechat namalovat barvami na 
obličej například liščí masku. Celou 
akci jsme zhodnotili jako velice zdařilou 
a již v den konání nultého ročníku 
jsme spřádali plány na ročník další. 
Chtěl bych jménem svým i jménem 
našeho spolku poděkovat spolku 
Duhová hvězda za dobré nastartování 
vzájemné spolupráce. Jardovi Mrázkovi 
za zapůjčení veškerých výukových 
předmětů a dodání cen. Našim členům a 
jejich čtyřnohým kamarádům za ukázku 
jejich práce a celkovou přípravu a 
průběh celé akce. Největší dík však patří 
našim šikovným dětem a jejich rodičům 
za jejich účast. Již nyní se těšíme na 
další ročník Dětského mysliveckého dne 
ve Smržově. Myslivosti zdar!!                                                                                                                           

Marián Zobina 

Dvoreček Černilov
Začátek jara na Dvorečku patřil 

jehňátkům, návštěvě místní školky a 
přípravám na čarodějnice. Smělý plán, 
dopravit se na odrážedlech k ovečkám pana 
starosty, vyšel a děti tak ve stáji napočítaly 
osmnáct krásných jehňátek, přinesly jim 
suché pečivo a mrkev. Na návštěvě ve školce 
si děti vyzkoušely nové hračky a maminky 
se seznámily s organizačními záležitostmi, 
které nám přednesla vedoucí učitelka paní 
Moravcová. 

Poslední dubnový Dvoreček patřil již 
tradičně přípravám na čarodějnice, které 
letos proběhly u mlýna pana Horáka. 
Chtěla bych mu poděkovat za poskytnutí 
netradičního zázemí a  za prohlídku 
krásného mlýna. Velký dík patří také všem 
maminkám, které vyráběly čarodějnici, 
napekly dobroty a organizovaly soutěže. 
Tatínkům, kteří dopravili vše potřebné a 
dětem, které po sobě uklízely.

První květnový Dvoreček jsme se 
pustili do odšťavňování a tvořili jsme různé 
zeleninové a ovocné nápoje. Poslední nápoj 
obsahoval červenou řepu a byl doslova 
bombastický. Kdo zažil, ví. Navštívili jsme 
také Rytířské hradiště v Hradeckých lesích 
a zašli na obídek do místní restaurace. Další 
úterý nás navštívila Lenka Kubařová a 
představila nám Montessori hračky. Celý sál 
se změnil v mnoho malých stanovišť, kde si 
děti přesýpaly, třídily, vkládaly a skládaly 

různé materiály a předměty. Děti měly 
navštívit dané stanoviště až když bylo volné, 
měly se snažit domluvit se a respektovat 
kamaráda, před opuštěním stanoviště ho 
měly po sobě uklidit, což se dařilo s pomocí 
jen těch nejhouževnatějších maminek. Jak 
by ne, když se největší oblibě těšily velké 
bílé fazole s čočkou, které jdou tak pěkně 
rozhazovat. Děti dílničky moc bavily.

První červnový Dvoreček jsme vyrazili 
do Újezdu za koníky. Děti si prohlédly stáj, 
kde našly i kozičky a prasátko, většinu koní 
pozorovaly na pastvě. Děti se postupně 
povozily na konících, pro mnohé to byla 
první zkušenost.

Jako každý rok, i letos pojedeme na 
konci června vláčkem do Častolovic, 

kde navštívíme zámecký park a minizoo. 
Častolovice se vždycky těší velké oblibě 
a jezdívají s námi i bývalé dvorečkové 
maminky s dětmi. Vypadá to, že tomu tak 
bude i letos a vyrazíme na výlet v hojném 
počtu. V závěru naší sezóny zkrášlíme sebe 
i své děti a půjdeme poděkovat a zatančit na 
obecní úřad, uspořádáme zahradní slavnost 
a rozloučíme se s dětmi, které v září nastoupí 
do školky.

Snad nám bude počasí přát a i přes 
prázdniny se sejdeme a vyrazíme na nějaký 
společný výlet. Scházíme se každé úterý  
v devět hodin a udržujeme se v kontaktu 
na e-mailu dvorecekcernilov@seznam.cz. 
Neváhejte napsat, či se na nás přijít podívat.
 Jana Slavíková



37Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko  3|2019

Sestry Chalupovy
Loni v září Sestry Chalupovy oslavily 

5. výročí svého založení. Také zhodnotily 
svoji dosavadní činnost. Konstatovaly, že 
díky tomu, že jsou každý měsíc v lázních 
Velichovky a díky klientům, kteří se tam 
léčí, se podívaly na různá místa naší 
republiky. Například až za Roudnici nad 
Labem do Libotenic nebo do Adamova a 
Letovic na jižní Moravě.

Letos se ukázaly v Železném Brodě 
nebo v Kunštátu na Moravě. (Mimo jiné 
mají tam starostu, který pochází z Hradec 
Králové). 

V únoru 2018 se zapojily do projektu 
Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata  
v Domově pro seniory v Červeném 
Kostelci, v dubnu 2019 ve Vysokém Mýtě.

27. září 2018 byly pozvané do Českého 
rozhlasu v Hradci Králové, kde s nimi 
byl v přímém přenosu vysílán rozhovor. 
Koncem roku je při tréninku v hasičské 
zbrojnici navštívila redaktorka rozhlasu 
Eva Boudová a natočila s nimi reportáž.

Také se setkaly se známými osobnostmi. 

Ve Vilanticích s Alešem Cibulkou, ve 
Všestarech s hercem Josefem Dvořákem a 
na Charitním plese v Červeném Kostelci 
s panem Janem Přeučilem a paní Evou 
Hruškovou. Panu Přeučilovi se natolik 
líbila choreografie, že před dámami smekl.

Za líbivé výkony a další choreografie 
vděčí své trenérce Evě Kuršové, která se 
ještě mimo nich věnuje tréninku mažoretek 
a režíruje divadlo s neslyšícími. Opravdu 
klobouk dolů před paní Evou.

Zdeňka Klimešová

FK Černilov hodnotí sezónu 2018/2019
Posledními zápasy skončila 
sezóna, jak si naši vedli ? 

Muži (na fotce) – tady máme obrovskou 
radost. Náš tým složený z místních kluků 
a odchovanců, po několika zaváháních 
v úvodu soutěže najel na vítěznou vlnu 
a senzačně postupuje z 1.A třídy do 
krajského přeboru, když obsadil celkově 
druhou příčku soutěže. Je vidět, že kluci 
jsou dlouho spolu, jsou výborná parta 
a na hře je vidět dlouhodobá trenérská 
práce Honzy Chasáka. Oproti podzimu 
jsme posílili na postu brankáře, když 
přišel zkušený brankář Matěj Tošovský 
z Libčan. Na druhou stranu na zkušenou 
do Jaroměře odešel střelec Aleš Roubal. 
Kluci ale zvládli jaro ve velkém stylu 
a stíhačku za postupem završili výhrou 
na hřišti největšího rivala v Náchodě. 

Přes léto potřebují kluci doléčit zranění, 
odpočinout a začít s přípravou na vyšší 
soutěž. Bude to náročně, ale moc se na 
novou výzvu těšíme. 

V mládežnických kategoriích hrajeme 
opět co nejkvalitnější soutěže, aby se naši 
borci zlepšovali ve srovnání s kvalitními 
soupeři. 

Starších žáci ve společném týmu  
s Jaroměří s přehledem hráli horní půlku 
krajského přeboru. Mladší žáci předvedli 
fantastickou sezónu – svěřenci Lubomíra 
Veselovského postoupili po podzimu 
do finálové skupiny krajského přeboru 
a na jaře ve finálové skupině dosáhli na 
„bednu“. Patří jim celková 3 příčka. Když 
kluci vydrží pohromadě, tak budou další 
roky prohánět nejsilnější krajské týmy. 
Škoda, že několik jarních turnajů museli 

odehrát bez některých opor, protože tým 
pronásledovaly zranění a nemoce. 

Starší přípravka hraje také krajský 
přebor, ve své skupině byli na jaře druzí. 

Mladší přípravka hraje okresní přebor 
a její největší opory nakukují do soutěže 
starší přípravky, aby se otrkaly. Tady 
nejde vůbec o výsledky, ale čistou radost 
z fotbalu a pohybu.

Opět nás těší, že v okresních výběrech 
všech kategorií máme četné zástupce. 
Lukáš Veselovský dokonce pravidelně 
reprezentuje náš oddíl v krajském výběru 
U13, kam se standardně nominují jen 
borci z ligových klubů.

Celkově tak panuje se sezónou více 
než spokojenost. 

Mnohem více podrobností naši 
fanoušci najdou na našich webových 
stránkách  www.fkcernilov.cz – všechny 
týmy tam pravidelně informují o své 
činnosti a o dění si tak uděláte mnohem 
podrobnější obrázek.

Závěrem chceme poděkovat obci 
Černilov, našim sponzorů, fanouškům a 
dobrovolným činovníkům, protože bez 
Vás by se tu fotbal nehrál, děkujeme.

Slavoj Horák, jednatel klubu

PS: Stále nabíráme talenty všech 
ročníků, zájemci se mohou hlásit 
garantovi fotbalové školičky J. Pokrupovi 
(jpokrupa@fkcernilov.cz, 602 613 633).
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SDH Librantice je tu pro naše občany     
Sbor dobrovolných hasičů (SDH) 

Librantice je nejstarším zájmovým 
občanským sdružením v obci. Jeho 
vznik se datuje do roku 1882. Myšlenka 
"Sobě ku cti, ostatním ku pomoci" vedla 
k ustanovení sboru, protože člověk sám 
nemůže účinně ochránit svůj majetek. 
Na této skutečnosti se nic nezměnilo 
do dnešních dnů. Dnešní legislativa 
odděluje činnosti SDH a výjezdové 
jednotky, kterou ze zákona, je obec 
povinna zřizovat. Ze zájmových činností 
vyjmenujme např.  organizaci plesu, sběr 
železa, pořádání soutěží, práce s mládeží, 
výroční valné hromady a pomoc obci a 
TJ Sokolu. Mezi povinnosti SDH patří 
např. školení jednotky, výcviky, odborné 
kurzy, lékařské prohlídky členů a údržba 
akceschopnosti techniky. V našem sboru 
tyto činnosti vykonávají všichni dle svých 
možností.

Momentálně má sbor 52 členů (14 žen, 
6 dětí a 32 mužů). 

Librantická jednotka je v poplachovém 
plánu kraje zařazena jako JPO5 – jednotka 
místního významu s rozšířenou taktickou 
schopností na čerpání vody a odstraňování 
padlých dřevin.  SDH dále vlastní výbavu 
na likvidaci obtížného hmyzu, kde naši 
hasiči již řadu roků svým spoluobčanům 
pomáhají. Sbor má pravidelně volený 
výbor, který aktuálně pracuje v tomto 
složení:

starosta: Roman Lukášek
velitel: Jaroslav Volenec
jednatel: Josef Lukášek
zbrojmistr: Josef Chudý
vrchní strojník: Ing. Petr Lukášek
pokladník: Petra Vaňásková
revizor účtu: Petr Holanec
kulturní referent: Milena Holancová

Naši hasiči jsou v případě poplachu 
svoláváni jednak sirénou, a hlavně 
systémem SMS, který ovládá krajské 
operační středisko nebo každý kdo má 
vstupní čip a klíče. Tyto momentálně 
mají starostka OU, Josef Chudý, Josef 
Lukášek, Roman Lukášek, Jan Raich ml. 
a Jaroslav Volenec.

V librantické jednotce pracují: Tomáš 
Lukášek, Petr Králíček, Ing. Vladimír 
Koutník, Ing. Petr Lukášek, Josef 
Lukášek, Jan Raich, Dobroslav Bortlík, 
Roman Lukášek, Josef Chudý, Jakub 
Chudý, Martin Chudý, Václav Matějus 
ml., Martin Šolc, Vojtěch Tkáčík, Ivo Šolc, 
Miroslav Machač a Jaroslav Volenec.

Základem výbavy tak jako každé jiné 
jednotky je automobil, v našem případě 
se jedná o Avii A-21 Furgon DA-12 L1R. 
Ve výbavě jednotky kromě spousty jiného 
najdete elektrocentrálu Honda 3,7 kW  
s elektrickým kalovým čerpadlem Tsurumi 
a dvěma 50 W LED světlomety, benzínové 
kalové čerpadlo Honda, přenosnou 
motorovou stříkačku PS-12, motorovou 
pilu Stihl MS 261, troje rybářské holínky 
a dvě sady výbavy na likvidaci obtížného 
hmyzu, sorbenty jak pro práci na vodě i 
běžné.

V naší zbrojnici byste také našli cca 
2000 ks dvoukomorových povodňových 
pytlů včetně plnícího přípravku. Zde 
musím zmínit důležitou věc, kterou 
považuji za zásadní. Tyto pytle by měl 
mít každý občan, který je reálně ohrožen 
povodní, doma připravené! Kdyby v naší 
obci nastala povodeň, bude se jednat téměř 
s jistotou o povodeň bleskovou. V případě 
ohrožení není časově možné rychlé 
pomoci. Proto bych rád vyzval všechny 
naše librantické spoluobčany: Librantičtí, 

Volejbal Smržov

8. 6. 2019 se uskutečnil 8. ročník 
"Smržovského volejbalového turnaje" 
smíšených družstev. Turnaje se zúčastnilo 
6 družstev. Za pěkného počasí, dobrých 
sportovních výkonů a výtečného jídla a 
pití obsadil náš smržovský tým 3. příčku. 
Na prvním místě se umístil předměřický 
tým Zuza a druhé místo patřilo týmu Žireč. 
Děkujeme všem zúčastněným, naší obci za 
podporu a hospůdce za obsluhu. Už teď se 
těšíme na další ročník a doufáme ve stejnou 
nebo větší účast. Iva Helešicová

SDH Smržov 

V jarních měsících se členové SDH 
věnovali pracím pro obec - zabetonování 
nových odpadkových košů, dovybavení 
dětského hřiště u koupaliště, kam byla 
instalována nová houpačka a osázení 
záhonku na návsi. Velké úsilí věnují členové 
SDH přípravě nové závodní sezóny, 
chystají potřebné vybavení  a  pravidelně se 
schází na tréninky požárního sportu. Kromě 
toto chystají pořádání POSVÍCENSKÉ 
ZÁBAVY, která se bude konat v sobotu 
7.9.2019 v restauraci U Koupaliště,  
k poslechu a tanci zahraje skupina Galileo 
band Hradec Králové. Všichni jste srdečně 
zváni. Mgr. Klára Němcová 

INZERCE

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

ROMAN VAŇÁSEK
+420 732 720 514

Libníkovice - Borovice 5
R.Vanasek@seznam.cz

borovicky-dvur.webnode.cz/elektrosluzby

jste-li ohroženi povodní, vyžádejte si  
u nás povodňové pytle předem!

S pomocí v situacích, které ten odklad 
snesou, viz např. zmiňovaný hmyz, našim 
občanům rádi pomůžeme.

Díky naší vybavenosti můžeme 
pomáhat i u velmi vážných případů i 
mimo okres, naposledy např. povodeň  
v Rudníku nebo v Třebechovicích. Je 
našim velikým přáním, aby činnost 
SDH našla následovníky. Pokud někomu 
přijde tato práce smysluplná, potřebná či 
zajímavá, rádi ho mezi sebe přijmeme. 
V případě zájmu o členství, kontaktujte, 
prosím, jednatele Josefa Lukáška.

Tady je už na místě jediné a veliké 
přání, abyste nikdy, ale opravdu nikdy 
takové pomoci nepotřebovali. Nicméně 
štěstí přeje připraveným.

Jaroslav Volenec
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SDH Černilov
Vážení čtenáři Zpravodaje,
vychází další, letošní již třetí číslo 

Zpravodaje. Vzhledem k tomu, že je téměř 
polovina roku za námi, dovolím si na úvod 
mého článku statistické shrnutí výjezdů naší 
jednotky. Od počátku roku 2019 jsme byli 
povoláni k 20 výjezdům, z nichž bylo 10 k 
dopravním nehodám, 6 k požárům a 4 k jiným 
událostem. V rámci těchto jiných událostí 
jsme zasahovali například u poškozené 
střechy naší základní školy, kterou jsme 
zajistili proti jejímu dalšímu poškození a 
možnému ohrožení pohybujících se osob 
v její blízkosti. Z kurióznějších případů 
mohu zmínit „preventivní“ výjezd k letecké 
nehodě, z důvodu poruchy signalizace 
vysunutí podvozku při přistávacím manévru, 
který proběhl bez následků. Jak je vidět, 
naše jednotka má své opodstatněné místo v 
systému jednotek požární ochrany plošného 
pokrytí kraje. Toliko statistických dat.

Dovolte mi, abych Vám v rámci edukace 
nabídl malý testík, v rámci kterého si můžete 
vyzkoušet své znalosti nejen z oblasti 
požární ochrany, ale i ochrany obyvatelstva 
a života ohrožujících situací. Podívejte se, 
zdali Vám někdo nekouká přes rameno 
a zkuste si udělat testík, jen tak pro sebe. 
Slibuji, že zabere jen pár minut a zároveň 
zjistíte, jakou úroveň vědomostí v daných 
oblastech máte. Test je jednoduchý a vždy 
jen jedna z možných odpovědí je správná. 
Správné odpovědi jsou uvedeny pod testem, 
pokuste se na ně nedívat a přečíst si je, až po 
udělání testu.

Nikdo nekouká? Pojďme na to.

1. Blíží se čas dovolených a i v zahraničí 
se můžete dostat do situace, která bude 
vyžadovat asistenci záchranných či 
bezpečnostních složek. V rámci EU 
existuje jednotné číslo, kde se takovéto 
pomoci můžete dovolat. Které to je?

 a) 150
 b) 156
 c) 112

2. Povodně nejsou v naší republice 
ničím výjimečné a v médiích neustále 
slýcháme, že byl v jejich souvislosti 
vyhlášen konkrétní stupeň povodňové 
aktivity (SPA). Víte, jaké SPA se  
v České republice vyhlašují?

 a) sledování, vyhlášení pohotovosti, 
  povodeň
 b) bdělost, pohotovost, ohrožení
 c) pohotovost, evakuace, záplava

3. Varování obyvatelstva je v ČR při 
mimořádných událostech nebo 
krizových stavech  zabezpečeno tzv. 

Jednotným systémem varování a 
vyrozumění. Jeho koncovými prvky 
jsou tzv. sirény. Obyvatelé jsou,  
v případě nebezpečí, varováni pouze 
jedním signálem. Víte, jak se nazývá? 

 a) všeobecná výstraha
 b) stav nebezpečí
 c) aktivační výzva

4. Pro hašení elektrických zařízení pod 
proudem se nesmí použít přístroj:

 a) sněhový
 b) vodní
 c) práškový

5. Hasiči mají v mnoha případech velký 
problém dostat se k zásahu z důvodu 
špatně zaparkovaných vozidel, která 
znemožňují jejich volný průjezd. Víte, 
jak široký pruh při stání musí zůstat 
volný pro každý směr jízdy?

 a) 3 m
 b) 1,5 m
 c) 2 m

6. Jak se nazývá zavazadlo, které si 
vezmete s sebou, pokud jste byli 
vyzváni k opuštění domova?

 a) pohotovostní zavazadlo
 b) cestovní zavazadlo
 c) evakuační zavazadlo

Tak kolik otázek jste zodpověděli 
správně? Věřím, že všechny a pokud tomu 
tak není, můžete navštívit internetové 
stránky hasičů a vědomosti si doplnit: 
https://www.hzscr.cz/.  

Správné odpovědi:

1.  c) - jedná se o Jednotné evropské číslo 
tísňového volání a pomoc si jím přivoláte 
jak na území České republiky, tak  
v rámci členských zemí Evropské unie a 
je zdarma.

2.  b) - SPA označují míru ohrožení 
obyvatel a jejich majetku při povodních. 

Nejnižším stupněm je bdělost (zahajuje 
se hlídková služba), následuje pohotovost 
(nebezpečí přerostlo do skutečné 
povodně, aktivace protipovodňových 
orgánů a opatření)a nejvyšším stupněm je 
ohrožení (v záplavovém území, realizace 
záchranných a evakuačních činností).

3. a) - signál všeobecná výstraha, je 
vyhlašován kolísavým tónem sirény 
po dobu 140 vteřin a může zaznít 
třikrát po sobě v cca tříminutových 
intervalech. Následují informace např. 
rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, 
tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek 
integrovaného záchranného systému 
nebo jiným způsobem o tom, co se stalo 
a co se má v takovém případě dělat. 
Signál, který slýcháme každou první 
středu v měsíci v 12:00 hodin je pouhou 
zkouškou funkčnosti sirén, a jedná se  
o nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 
vteřin. 

4.  b) - pro hašení elektrických zařízení pod 
proudem se nesmí použít vodní hasicí 
přístroj. Naopak, sněhový nebo práškový 
hasicí přístroj je vhodným pro hašení 
elektrických zařízení pod proudem. 

5.  a) - při stání musí zůstat volný alespoň 
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m 
pro každý směr jízdy. Tak na to prosím 
pamatujte, až budete opět parkovat své 
vozidlo.

6.  c) - evakuační zavazadlo (batoh, cestovní 
taška nebo kufr), které by mělo obsahovat 
zejména: základní trvanlivé potraviny, 
nejlépe v konzervách, dobře zabalený 
chléb a hlavně pitnou vodu, předměty 
denní potřeby, jídelní misku a příbor, 
osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy 
a cennosti, přenosné rádio s rezervními 
bateriemi, toaletní a hygienické potřeby, 
léky, svítilnu, náhradní prádlo, oděv, obuv, 
pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku, 
kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti 
Zavazadlo se označuje vašim jménem a 
adresou. Michal Potáč, starosta SDH
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Proměny obce Libřice v čase
Socializace vesnic v padesátých 

letech přinesla do řady obcí zkázu 
vystěhováním tzv. "kulaků" ze statků. 
Následné hospodaření nově vznikajících 
JZD v těchto objektech přineslo většinou 
jejich devastaci. K takovým vesnicím 
patřila i obec Libřice.

Zlepšující se situace družstva  
Libřice v pozdějších letech a hlavně 
pak dobrá práce Místního národního 
výboru pod vedením pana Hojného 
(čp.18) pomohla překonat problémy 
vzhledu obce natolik, že v 80. letech 
se Libřice zařadily vzhledově k jedněm 
z nejhezčích v okrese. Vybudována 
byla kanalizace, chodníky, v okolí cest  
byly vysázeny stromy, okrasné keře a 
hlavně pak růže. Postavila se prodejna, 
fotbalové kabiny, hřiště na fotbal a další.

Dobrá činnost jednotlivých 
zastupitelstev obce pokračovala i po 
roce 1989. Přinesla další vylepšení pro 
život v obci. K těm patřilo např. zavedení 
plynu, zavedení veřejného vodovodu, 
položení zámkové dlažby na chodníky, 
obnova zeleně, obnova tenisového 
kurtu a dětského hřiště a další a další. 
Jistou dobu měla obec i naději v soutěži  

o vesnici roku.
Uprostřed obce vyrostl pěkný areál 

firmy Špatenkových, který přispívá 
valnou měrou k pohodlí místních občanů 
v řadě služeb. Na konci vesnice se 
dokončuje zástavba nových rodinných 
domků  na pozemku ing. Zilvara, která 
bude v krátké době rozhodně patřit  

k ozdobě, jako tomu byla dříve oblast 
okolo okálů a školky.

Na druhé straně si však nelze 
nevšimnout, že téměř čtvrtina obce již 
delší dobu tento vzhled hyzdí. Podle 
vyjádření starostky p. Hynkové již 
někdy před 12 lety vyzvalo obecní 
zastupitelstvo písemně řadu majitelů 
těchto objektů k nápravě a nabídlo i 
materiální a fyzickou pomoc. Odezva 
byla ale nulová. Zub času pokračuje, 
střechy se bortí, omítky opadávají, okna 
jsou rozbitá a příjíždějící návštěvníci 
a bývalí rodáci se často podivují nad 
vzhledem některých domů obce, kde 
lidská ruka nezasáhla často již několik 
desetiletí.

Připojuji se tak k prosbě paní 
starostky z minulého čísla Zpravodaje 
o nápravu. Majitelé obydlí - udělejte si 
někdy čas a projděte se vesnicí. Podívejte 
se, co vše se vykonalo, a pak se zastavte 
u té své nemovitosti. Prohlédněte si ji ze 
všech stran a pak kriticky posudťe, zda 
výzva starostky není určena právě Vám.

Vždyť všichni snad chceme žít  
v pěkném a útulném prostředí.

(gm)
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Cesta ředitelů za finskými školami
V rámci projektu MAP II.  jsme  

v posledním březnovém týdnu s vybranými 
pedagogy a řediteli MŠ a ZŠ z regionu 
Vysokomýtsko a Kostelecko, podnikli 
vzdělávací exkurzi do Finska. Cílem bylo 
vidět i zažít finské školství v praxi a zjistit 
informace o studiu a přípravě budoucích 
pedagogů.  V programu proto byla návštěva 
univerzity v Tampere a mateřské i základní 
školy v Kangasale. 

Hned po přistání na nás dýchla pohoda a 
klid, která prostupuje vším. Vše je založeno 
na důvěře, svobodě a zodpovědnosti. Ředitel 
je jmenován do funkce nastálo. Škola se 
soustředí pouze na vzdělávání. Pokud se ve 
škole projednávají otázky vzdělávání žáka 
s rodiči, je prakticky vždy žák přítomen. 
Ve výuce není důležitá soutěživost, ale 
spolupráce, zodpovědnost a podpora. 
Kontrolní mechanismy v celé oblasti takřka 
nejsou, nebo jsou pouze minimální,  ať už 
na úrovni pedagog – žák; ředitel – pedagog; 
zřizovatel – ředitel. Učení je ponecháno  
v kompetenci učitelů a dětí, učitelé nejsou 
kontrolováni ani ředitelem, ani školní 
inspekcí, (která ve Finsku neexistuje). 
Zřizovatel i management školy jsou tu 
pro podporu učitelů. Škola je financována 
zřizovatelem (obec), učebnice a pomůcky 
jsou k dispozici všem dětem zdarma stejně 
jako jídlo. Stát hradí výukové materiály a 
programy na PC (materiály jsou zdarma, 
licence se kupují), které jsou v celém 
Finsku koncepčně jednotné, liší se pouze v 
drobnostech. Veškerý provoz školy má na 
starosti zřizovatel.

V rámci exkurse jsme navštívili 
univerzitu, kde jsme nahlédli do studia 
budoucích pedagogů a teoreticky se 
dozvěděli o finském systému školství.  
V podstatě je jednoduchý. Mateřská škola, 
základní škola a dva typy středních škol 
(učiliště a střední škola s maturitou). Na  

vysokou školu je možné jít (postoupit)  
z obou středních škol. Studovat může každý 
a v kterémkoli věku. Vše je založeno na 
důvěře – rodiče věří školám, školy učitelům, 
učitelé žákům a žáci přebírají zodpovědnost 
za to, že se učí nejlépe, jak mohou.

Mateřské školy je možné navštěvovat 
od 1 roku a povinný je rok před vstupem 
na základní školu. Do 3 let věku jsou děti 
rozděleni podle věku ve skupinách max. po 
12 a stará se o ně 1 pedagog a 2 zdravotní 
sestry. Od 3 do 6 let jsou rozděleni rovněž 
podle věku ve skupinách max. do 24 a starají 
se o ně 2 pedagogové a 1 zdravotní sestra. 

Finové věří, že čím dříve dítě nastoupí 
do vzdělávacího systému, tím má větší šanci 
na úspěch ve vzdělání. 

Do základní školy začínají děti zpravidla 
chodit v 7 letech, výjimečně mohou od 
6 let. Povinná docházka je do 16 let. 
Celkově tráví ve škole 4 – 6 vyučovacích 
hodin (méně než u nás). Zastávají názor, 
že méně je někdy více. Maximální počet 
žáků ve třídě může být až 30, ale zpravidla 
je počet okolo 20 žáků. Většinou pracují  
v tzv. hroznech po 8, ve kterých, dle aktivit, 
buď spolupracují, nebo pracují samostatně. 
Velkým překvapením byly pracovní 
činnosti. Děti jsou rozdělené na dvě skupiny 
(nejsou děleny dle pohlaví). Každá skupina 
pracuje půl roku buď s tvrdým (kov, dřevo, 
plast), nebo s měkkým (látky – šití, žehlení) 
materiálem. Následující půl rok se skupiny 
vymění. Za půl roku vytvoří samy zhruba tři 
praktické výrobky.

Frontální výuka není žádoucí. Učitel spíše 
děti doprovází a vede  ke spolupráci. Netrvá 
na tom, že musí sedět v lavicích. Mohou 
konzultovat svůj postup se spolužákem, 
přecházet po třídě. Učitel zadá, co budou 
řešit a nechá žáky samostatně pracovat, 
přičemž mnohdy využívá i prostory chodeb. 
Žáci nejsou zbytečně stresováni množstvím 

testů ani ústním zkoušením. Hodnocení je 
prováděno formou bodování od 0 do 10, 
přičemž hodnocený test je označen dvěma 
čísly – počtem dosažených bodů a počtem 
dětí, které stejných bodů dosáhlo, např. 8/5.

Informatika se samostatně nevyučuje, 
práce s IT je běžnou součástí vzdělávání 
žáků v jiných předmětech (zeměpis, dějepis 
aj.).

Mobilní telefony jsou zakázané, děti je 
při příchodu do školy vypínají a mohou je 
opět zapnout buď na vyzvání učitele, nebo 
při odchodu ze školy. Na většinu přestávek, 
povinně na velkou přestávku, chodí všechny 
děti ven. Jediný limit je -20°C. 

Inkluze byla zaváděna před dvaceti 
lety, po negativních zkušenostech se od 
ní, tedy v rozsahu, jaký je u nás, upouští. 
Začleňují se pouze děti s mírnou poruchou, 
pro ostatní jsou k dispozici školy speciální 
nebo školy při zdravotnickém zařízení. 
Rozhodnutí o přestupu má v pravomoci 
sama škola na základě konzilia. Každá škola 
má pro podporu tým odborníků, speciální 
pedagogy, školního psychologa, asistenty 
pedagoga.

Stravování je zajištěno centrálně. 
Nepodléhá však vedení školy, ale 
zřizovateli. Děti se už od školky obsluhují 
samy. Je kladen důraz na samostatnost a 
zodpovědnost, týká se množství i složení 
vybraného jídla. Ve stravování jsou jiné 
zvyklosti - nejsou polévky.  Jednoduché 
jídlo, které je doporučováno v tomto 
poměru: ¼ ryby, maso, ¼ příloha (obvykle 
brambory), ½ dostatek čerstvé zeleniny, 
různé zálivky na saláty.

Co napsat na závěr? Svoboda a důvěra 
společně se zodpovědností přináší klid, 
který má blahodárný vliv na celý život 
jedince i společnosti. Tak jsme to zažili ve 
Finsku my.  Realizační tým MAP II  
 pro region Kostelecko

Tradiční posvícení 
Pod Břízkami 

letos na téma:
Noc na Karlštejně

24. srpna ve Skaličce

Koncert Ivo Jahelka
Sokolovna Černilov
středa 25.9.2019 ve 20 hod.

Vstupné: dospělí 100 Kč, 
        děti, studenti, senioři polovic

Pořádá Obec Černilov

Předprodej vstupenek 
v Místní knihovně v Černilově
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Z historie SK Slávie Libřice - pokračování
Rok 1989 

Po skončení jarní části sezony 1988-
89 skončili muži v tabulce IV. tř. sk. A na 
6. místě, když do III. tř. postoupila Třebeš. 
Žáci skončili na 2. místě za Slávií HK. 6. 
července jsme se rozloučili s JUDr. Václavem 
Špatenkou z Libřic, jedním ze zakladatelů 
libřické kopané, který se o sport zajímal 
až do konce svého žití – 77 let. Měl bohaté 
životní zkušenosti, o které se dokázal s námi 
mladšími podělit.

1. července tradiční turnaj v Kocbeři – 
Libřice ve finále porazily Ruprechtice 3:0 
v sestavě: Šereš – Fajčík, Součuk, Samek, 
Gajdoš, Záhorský, Vlášek, Pánek, Sehnal, 
Mates, Budinský, Forst, Hrubý, Dvořák, 
Vyhlíd. Černilov pak v utkání o 3. místo 
porazil Zábrodí 3:0. V přestupním termínu 
se naše mužstvo výrazně posílilo – přišli Jar. 
Hlava z TIBY Dvůr Králové, Jos. Bubela  
z TIBY Jaroměř, Štefan Šereš a Josef Pánek 
ze Smiřic. 6. srpna jsme uspořádali turnaj za 
účasti pěti mužstev. Hrálo se systémem každý 
s každým 2 x 25 minut. Pořadí: 1. Libřice, 2. 
Černilov, 3. České Meziříčí, 4. Kocbeře, 5. 
Jeníkovice.

Mistrovskou sezonu začali naši muži 
doma s mužstvem Sokola Roudnice a zvítězili 
5:1 v sestavě: Šereš – Fajčík, Samek, Součuk, 
Gajdoš, Záhorský, Pánek, Rubela, Mates, 
Budinský, Hlava, Vyhlíd, Komínek. Branky 
stříleli Záhorský (3), Budinský a Bubela. 
Další výsledky mužů: se Lhotou pod Libčany 
4:1, na Novém Hradci výhra 2:0, remíza  
s Libčany B 1:1, další remíza na Čechii HK 

2:2, výhra nad Praskačkou 4:0, v Probluzi 
2:0, s Jeníkovicemi 5:1 a s JZD Předměřice 
4:0, takže v podzimní tabulce 1. místo před 
Novým HK.

Žáci: prohra s Předměřicemi 0:7, se 
Stěžerami 1:5, s Hořiněvsí 0:7, kont. vítězství 
nad Probluzí 3:0, prohra v Dohalicích 0:2 a 
remíza s Lokomotivou HK 1:1. Na výkonech 
žáků se projevil odchod opor týmu – Kvíčery, 
Štrajta J., Formánka M. a Ličmana P. do 
dorosteneckých kategorií.

Po celou podzimní sezonu Slávie 
trénovala - a světe div se - pravidelně! 
Vskutku neobvyklý jev v našich poměrech. 
Muži trénují každý čtvrtek a po několika 
turnajových úspěšných výsledcích začala  
v myslích hráčů, funkcionářů i příznivců 
hlodat myšlenka možného boje o postup do 
III. třídy. Proto se sami hráči rozhodli, že musí 
také, jako převážná většina mužstev, trénovat! 
Svým rozhodnutím nadělali kupu starostí 
svému trenérovi Budinskému, který s nimi 
je nucen pobíhat po hřišti, místo oblíbeného 
posedávání na „rozcestí u Gustova kysela“. 
Žáky pak metodicky vedl Jiří Kalenda.

Ještě se vrátím k utkání mužů s Čechií 
HK. Tento tým byl složen z hluchoněmých 
hráčů, hrál velmi tvrdý fotbal, který bolel. 
Cítili-li se byť jen trochu ukřivděni, byli 
velmi nepříjemní jak na protihráče, tak i na 
rozhodčí. Někteří naši hráči se jim raději 
vyhýbali – hlavně ti subtilnější, aby se 
nestali v osobních soubojích terčem jejich 
nevybíravých zákroků! Rozhodčí mimo 
píšťalku používal i červený praporek. Hrálo 

se na nepříliš kvalitním hřišti Montasu  
v Kuklenách.

Po skončení podzimních mistrovských 
utkání, vědomi si svého lichotivého 
postavení v tabulce, se naši borci v čele  
s trenérem „Budlou“ rozhodli, že zkusí účast 
v zimním turnaji o Pohár Vítězného února, 
který každoročně probíhá za účasti mužstev 
převážně z vyšších tříd našeho okresu.  
V prvním utkání na našem hřišti jsme byli 
důstojným soupeřem Sokolu Malšovice, 
přesto jsme prohráli 1:2. Další utkání v naší 
skupině: s VTJ HK (vojáci) jsme prohráli 
12:2 a s dorostem Spartaku HK jsme 
remizovali 2:2.

Listopadovou „sametovou revoluci“ jsme 
zatím příliš neřešili, začátkem roku 1990 jsme 
měli jiné starosti. Výbor Slávie se zabýval 
přípravou horského soustředění, programem 
výroční členské schůze, či proklamovanou 
stavbou nohejbalového hřiště. Ve dnech 2. – 
4. února 1990 se uskutečnilo tradiční horské 
soustředění v Orlických horách na chatě 
Sokola Černilov. Počet účastníků – 21 dětí a 
9 dospělých. 8. února jsme se spolu s panem 
Jiřím Kalendou zúčastnili shromáždění 
Občanského fóra v Hradci Králové. OF  
v tehdejší době přebíralo politickou moc 
ve státě od KSČ. Také v naší obci bylo 
OF založeno a řada členů Slávie se v něm 
angažovala. OF nebylo politickou stranou, 
bylo seskupením demokraticky smýšlejících 
lidí, kteří chtěli pomoci při přeměně 
společnosti. pokračování příště

Josef Jedinák, kronikář Slávie Libřice
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ČARODĚJNICE V LEJŠOVCE ČARODĚJNICE VE VÝRAVĚ

ČARODĚJNICE V ÚJEZDĚ

...A V ČERNILOVĚČARODĚJNICE V LIBRANTICÍCH



MÓDNÍ PŘEHLÍDKA DŮVTIP LIBRANTICE

DĚTSKÝ DEN V LIBRANTICÍCHRYBÁŘSKÉ ZÁVODY

DĚTSKÝ DEN VE VÝRAVĚ


