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EDITORIAL

TIRÁŽ

Milí čtenáři,
původně jsem na tomto místě chtěl
psát o prázdninách či parných vedrech,
která nás opět čekají, ale na poslední
chvíli mi v mailu přistála zajímavá
zpráva - srovnání kvality života v České
republice. Nechám na jiných, aby vám
popsali, že náš kraj v celkovém srovnání
spadl téměř na chvost, já se zaměřím
na náš mikroregion. Jakkoliv mohou
krajská data vypadat bledě, naše obce by
v žebříčku sídel jistě obsazovaly přední
příčky. Je jasné, že v každé vesničce
nemůže být všechno (ani zdaleka by se
takové služby neuživily), ale podíváme-li
se na Černilovsko jako celek a vezmemeli v úvahu i blízkost ostatních měst, jsou
zdejší podmínky k životu více než dobré.
Žebříček sleduje osm hlavních
kategorií - životní prostředí a ekologii,

péči o děti a vzdělávání, volnočasové
aktivity a turismus, zdravotní a
sociální služby, bezpečnost, občanskou
společnost, pracovní trh a rozvoj
infrastruktury. Troufnu si tvrdit, že ve
všech těchto oblastech jsme na dobré
úrovni a řada z nich se dál rozvíjí.
Příkladem může být přístavba základní
školy v Černilově nebo množství spolků
a aktivit, které v našich obcích fungují.
Řada lokalit v podobných srovnáních
trpí nedostatečným dopravním spojením
s velkými městy nebo příliš vzdálenými
lékařskými službami. Ani to nás trápit
nemusí. Vnímání kvality života je však
věc subjektivní, a proto vám přeji, abyste
i vy měli pocit, že se nám v našich obcích
žije dobře. Pokud ho snad nemáte, můžete
se do jeho zlepšování sami aktivně
zapojit. Užívejte prázdniny.

Tomáš Hejtmánek
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Pátrání po nosorožíkovi

Oprášeno z kronik

Redakční rada neodpovídá za stylizaci
příspěvků a případné tiskové chyby.
Uzávěrka příštího čísla: 10. 9. 2022
Tisk AG TYP Kostelec n. Orl.,
náklad 1900 ks
Příspěvky odevzdávejte a inzerci
objednávejte na OÚ v Černilově
nebo na e-mailu:
zpravodaj@cernilov.eu
Nevyžádané příspěvky se nevracejí.

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

1500,- Kč
750,- Kč
390,- Kč
300,- Kč
120,- Kč

26-28

Den dětí s SDH Smržov, Sestry Chalupovy
v Olomouci, Oslava založení SDH Hubíles, Zavětrování honitby, Střelecké závody,
SDH Skalička: Hasiči opět v mateřské škole; SK Slávie Libřice: Libřický fotbal - sezóna 2021/2022

12-19

Knihovna
Černilov:
Knihovny
a
udržitelnost; Mateřská škola Číbuz:
Ekologický program, Honba za pokladem,
Skanzen Krňovice, Školková olympiáda;
Mateřská škola Librantice: Dětský den
MŠ Librantice; Mateřská škola Černilov:
Zprávičky z černilovské školičky, S
Křemílkem a Vochomůrkou na školičce
v přírodě, Výlet do ZOO Dvůr Králové;
Základní škola Černilov: S hvězdami pod
hvězdami, Čtyřlístek, Kytice v Klicperově
divadle, Cesta do Vesmíru, Setkání rodáků
ve Výravě, Dětský den, Stříbrná Kutná
Hora, Zlatá včela v Dubenci, STK 2022,
Jak válčili husité, Škola jinde – v přírodě

20-25

Černilovský dvůr podvanácté, Povídání
o librantickém větrném mlýně, Oslavy
"Opožděného
MDŽ"
ve
Skaličce,
Čarodějnice ve Skaličce, Slet čarodějů v
Libranticích, Pálení čarodějnic v Újezdě,
Pivní slavnosti ve Skalici 2022, Keramika
v ZŠ Librantice, Sraz rodáků ve Výravě,
Dětský den v Libřicích

Redakční rada:
P. Kavalír, L. Součková,
E. Nepokojová, J. Kudrnáč,
Mgr. J. Hofmanová, T. Hejtmánek

29

Z historie SK Slávie Libřice - pokračování

inzerce

KOMINICTVÍ
DVOŘÁK
E. BENEŠE 1524
HR. KRÁLOVÉ
tel. 728 534 559

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

Provádíme čištění komínů
a vystavování kontrolních
protokolů.
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Zprávy z radnic

OBEC ČERNILOV
Vážení čtenáři,
nejprve
přináším
informace ze zasedání OZ
2.6.2022. Ústředním bodem
jednání bylo schválení
hospodaření na rok 2021. Obec v loňském
roce hospodařila s příjmy 52.873 mil. Kč
a výdaji 41.721 mil. Kč. Hospodaření
tak skončilo rozpočtovým přebytkem
ve výši 11,152 mil. Kč. Zastupitelstvo
schválilo celoroční hospodaření včetně
zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok
2021, a to bez výhrad, dále účetní závěrku
k 31.12.2021 (rozvaha, výkaz zisku a ztrát
a příloha). Bližší informace viz zpráva
o hospodaření, která je
v přehledné prezentaci
hlavní účetní Ing. Jany
Horákové na obecním
webu.
Proběhla také informace o hospodaření letošního roku, zdárně pokračuje
akce „ZŠ ČERNILOV – NÁSTAVBA
3.NP“, jak jste si jistě všimli ze stavby již
zmizel jeřáb, pokračují práce na interiéru.
Schválili jsme dodatek smlouvy o dílo č.2
této stavby, kterým se celková cena za dílo
zvýšila na 42 695 076,70 Kč. Původní
smlouva o dílo byla o 1 615 043 Kč nižší,
ale zvýšení ceny je důsledkem víceprací,
nikoliv požadavkem dodavatelské firmy
Stylbau na zvýšení nasmlouvaných cen.
Již také začaly práce na kolumbáriu a ještě
v letošním roce plánujeme i „Modernizaci
veřejného osvětlení“ po celé obci formou
výměny svítidel s cílem dosažení výrazné

úspory ve spotřebě elektřiny. Přislíbenu
máme dotaci od Ministerstva průmyslu
a obchodu 2,3 mil. Kč a celkové náklady
nám ukáže výběrové řízení. Zastupitelstvo
podpoří dotacemi Oblastní charitu Červený
Kostelec, Spolek přátel Újezda, Myslivecké
sdružení, FK Černilov obvyklými částkami
jako jiné roky, větší částkou je 200 tis Kč
pro spolek Creato Černilov na cestovní
náklady spojené s účastí na Mistrovství
Evropy, kam naše děvčata postoupila a
530 tis. Kč římsko-katolické farnosti na
průzkumné a projektové práce Černilov,
kostel Nalezení sv. Štěpána, obnova
věžového krovu a fasád.
V rozpočtovém opatření č.5 jsme
především vyčlenili prostředky na
modernizaci veřejného osvětlení a
zakoupení staršího sklápěče ISUZU včetně
příslušenství – nádrž s čerpadlem primárně
určená na zalévání zeleně.
Protože se blíží komunální volby, je
zapotřebí stanovit počet zastupitelů pro
příští volební období. Pro obce velikosti
od 500 do 3000 obyvatel je rozmezí počtu
zastupitelů dle zákona 7 až 15 a zároveň
platí, že při nižším počtu zastupitelů než
15 se nevolí rada. Z tohoto důvodu jsme
o nějakém zmenšení zastupitelstva vůbec
neuvažovali a ponechali na 15.
Rozbor odpadů
Ještě se vrátím k odpadovému
hospodářství. Jak jsem avizoval, nechali
jsme provést rozbor odpadů, které
vyhazujeme do popelnic s cílem zjistit,
jaké ještě jsou rezervy v třídění, případně

OÚ 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

Výročí v Černilově
Svá životní jubilea v květnu
a červnu oslavili
Ján Tomka, Zdeněk Všetečka, Hana
Křížková, Marta Menclová, Josef
Kadrmas, Jaroslav Křížek a Helena
Šmídová
jak upravit nastavený systém nakládání s
odpady. Podstatná část zprávy společnosti
ARCH consulting následuje:
Rozbor byl proveden dne 18.5. 2022
na území sběrného dvora obce Černilov.
Svozovou společností Marius Pedersen
byl v ranních hodinách přivezen obsah
26 nádob o objemu 120 litrů pocházející
z rodinné zástavby obce, konkrétně
z horního konce obce Černilov. Celková
hmotnost vzorku směsného komunálního
odpadu byla 342,1 kg.
Vzorek odpadu z rodinné zástavby byl

Dětský den pro obce Mikroregionu Černilovsko
Je mi velkou ctí, pozvat vás všechny na první dětský den,
který pořádá Mikroregion Černilovsko ve spolupráci s obcemi
a s SDH obcí v regionu. Akce se koná v sobotu 27. srpna
2022 od 13 hodin na hřišti ve Výravě. Stezka bude otevřena
od 13 do 16:00 hod. Vstupné je dobrovolné. Občerstvení bude
zajištěno.
Mikroregion Černilovsko tvoří obce Černilov, Divec,
Lejšovka, Libníkovice, Librantice, Libřice, Skalice, Smržov
a Výrava. V každé z těchto obcí je důležitou oblastí zájmu
problematika nakládání s odpady. Rádi bychom se v tomto
ohledu zaměřili na ty nejmenší a zábavnou formou jim ukázali,
jak je možné odpady lépe třídit. Pokud se nám podaří v dětech
vzbudit zájem o správné třídění, budeme rádi a věříme, že to
bude ku prospěchu nás všech. Pro naplnění tohoto smělého cíle
jsme využili pomoci Tondy na cestách, který nám poskytne pro
děti zábavné atrakce věnované třídění odpadů. Ti nejmenší si
mohou poskládat maxipuzzle a maxidomino. Větší si určitě rádi
zasoutěží na šlapacích motokárách nebo motorkách z popelnice.

Dětský den není zaměřen pouze na problematiku odpadů,
ale je pořádán i jako „klasický“ dětský den. Na děti bude čekat
zábavná naučná stezka kolem rybníka a bohatý doprovodný
program. Můžete se těšit na taneční vystoupení Creato,
představení loutkového divadla Kozlík (Jak šel Kozlík
do světa?), malování na obličej, jízdu na oslících, bungee
trampolíny, pouťové atrakce, diskotéku a další aktivity.
Vzhledem k tomu, že je akce zaměřená i na odpady, velmi
uvítáme, pokud budete mít možnost přijet na kole. Prostor pro
odložení kol bude zajištěn. Účastníci, kteří přijedou na kole,
odměníme malou pozorností.
Dovolte mi již nyní poděkovat všem, kteří se podílí nebo
podíleli na přípravě této události. Rovněž děkuji obci Výrava,
za velmi aktivní spolupráci a poskytnutí zázemí.
Věřím, že si akci společně užijeme a setkáme se ve velkém
počtu.
Bc. Barbora Burdychová
tajemnice Mikroregionu Černilovsko
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Obrázek č. 1: Realizace rozboru SKO

vytříděn na jednotlivé předem stanovené
druhy odpadů, které byly poté přemístěny
do plastových pytlů a zváženy. Třídění
a
analyzování
vzorku
směsného
komunálního odpadu bylo realizováno
dvěma vzorkaři a jedním zapisovatelem.
V následující tabulce jsou uvedeny
procentuální zastoupení jednotlivých
druhů odpadů ze vzorku směsného
komunálního odpadu z rodinné zástavby.
Tab. č. 1: Rozbor SKO
Papír a lepenka 
5,03 %
Sklo	
2,67 %
Gastroodpad
8,43 %
Textilní materiály
4,22 %
Dřevo 
0,44 %
Plasty a nápojový karton
11,85 %
Kovy	
2,54 %
Biologicky rozložitelný odpad4,78 %
Nebezpečný odpad
0,66 %
Elektroodpad
0,06 %
Směsný komunální odpad  59,31 %

OBEC DIVEC
Ze zasedání ZO 1. 6. 2022
Zastupitelé projednali
a schválili předloženou
Smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu KHK.
Zastupitelé
vyjádřili
poděkování vedení KHK za
vstřícnost při pomoci s udržením obslužnosti
MHD. Je třeba připomenout, že díky jednání
zastupitelů s krajem byla již potřetí během
posledních tří let (kdy docházelo k zásadnímu
navýšení přepravních nákladů a následně
plateb do rozpočtu města Hradce Králové za
tuto službu) vyjednána tato dotace a tím byl
zachován kompletní jízdní řád (bez dopadu
do hospodaření obce) a bez nutnosti redukce
spojů, jak k tomu přistupují některé obce.
Závěrečný účet obce za rok 2021 byl po
dobu 15 dnů vyvěšen a následně schválen

V následující tabulce jsou nádob na SKO je možné dále vytřídit.
shrnuty výsledky rozboru vzorku Největší potenciál pro další vytřídění mají
směsného komunálního odpadu SEPAR odpady (26,32 %), u kterých bylo
z rodinné zástavby a rozděleny na jedno- zjištěno podprůměrné množství papíru
tlivé kategorie odpadů. Pro účely analýzy a lepenky, skla a kovů, a nadprůměrné
výsledků rozboru SKO byl pod skupinu množství plastů a textilních materiálů.
Na základě výsledků rozboru je
SEPAR odpady zařazen plast a nápojový
karton, papír, sklo, kovy a textilní materiály. možné do budoucna navrhnout změny
Pod skupinu biologicky rozložitelný odpad v systému odpadového hospodářství obce,
byl zařazen gastroodpad a biologicky jejichž cílem bude co největší vytřídění
rozložitelný odpad. Ve skupině Ostatní komunálních odpadů.
Graf č. 2: Zastoupení skupin odpadů ve vzorku SKO
Stanislav Javůrek, starosta
odpady jsou zařazeny odpady,
které nebyly
zařazeny do žádné ze skupin, v tomto
případě se jedná o dřevo a elektroodpad.
Tab. č. 2: Zastoupení skupin odpadů ve
vzorku SKO
Směsný komunální odpad 59,31 %
SEPAR odpady
26,32 %
Biologicky rozložitelné
13,21 %
Nebezpečné odpady
0,66 %
Ostatní odpady
0,50 %
Z
rozboru
vzorku
směsného
komunálního odpadu v obci Černilov
vyplývá, že 40,69 % obsahu sběrných

OÚ Divec

Z tabulky je patrné, že 40,69 % vzorku směsného komunálního odpadu z
v rodinné zástavbě je možné dále vytřídit.

bez výhrad. Předložená Účetní uzávěrka za
rok 2021 byla schválena. Zastupitelé
Závěr vzali na
Divec 41
vědomí Závěrečnou zprávu auditora za rok
500 03 Hradec
Královéodpadu v obci Černilov vy
Z rozboru vzorku směsného
komunálního
2021 bez výhrad.
nádob na SKO
je možné
dále vytřídit. Největší potenciál pro
tel.: 608
978 884
Zastupitelé posoudili sběrných
a schválili
(26,32 %), udivec@seznam.cz
kterých bylo zjištěno podprůměrné množství papír
předloženou nabídku naodpady
zpracování
nadprůměrné množství
plastů a textilních materiálů.
http://www.divec.cz
projektové dokumentace na nádržku na
návsi. Vzhledem k tomu, že náklady
na její
úřední
Na základě
výsledků
rozboruhodiny
je možné do budoucna navrhnout zm
revitalizaci jsou předběžněhospodářství
odhadovány
obce, jejichž
cílem
bude
co největší
vytřídění
komunálních o
ST 17:00-19:00 (první
v měsíci
do 18h)
v jednotkách miliónů, byl starosta pověřen
jednáním o podmínkách získání dotace.
Byla projednána a schválena předložená
Smlouva o zřízení služebnosti na nové vedení nereflektuje a tím plýtvá obecními prostředky
vodovodu do lokality Poďousov.
a prací lidí.
Zastupitelé se rozhodli opětovně
V době od 13.6. (cca 2 týdny) bude
osázet keři s mechanickou ochranou pruh, dočasně špatně průjezdná cesta na plato
ohraničující trávník na návsi na obecním z důvodu realizace vodovodních a
pozemku, který je soustavně ničen kanalizačních přípojek do budovy OÚ a
parkujícími automobily. Bohužel vlastník přilehlých staveb. Zastupitelé žádají občany
přilehlé nemovitosti na opakované žádosti o součinnost a trpělivost.
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Zprávy z radnic

OBEC LIBRANTICE
Ze zasedání ZO
12. 5. 2022
ZO projednalo smlouvu
o zřízení věcného břemene
– služebnosti k vedení
NN. Věcné
břemeno se týká pozemků p.č. 1299/128,
1299/172 a 1859/2. Smlouva je úplatná.
ZO doporučuje podepsat smlouvu.
Zastupitelstvo
obce
projednalo
Dodatek č. 3 k dohodě o partnerství
k projektu Technologické centrum ORP
Hradec Králové na zřízení spisové služby
pro obec. Dodatek se týká navýšení ročního
poplatku ze 6 600 Kč na 10 420 Kč.
ZO projednalo žádost o pořízení
Změny č. 4 ÚPO na vymezení plochy
pro výstavbu 3 RD včetně příjezdové
komunikace na části pozemku p.č. 1551/1.
ZO doporučilo podat žádost o Změnu
č. 4 ÚPO na MMHK, odbor hlavního
architekta.
ZO projednalo žádosti na prodej části
pozemků p.č. 1299/60 a p.č. 1299/88.
Žádosti byly prozatím odloženy.
ZO schválilo finanční příspěvek ve výši
5 000 Kč na podporu Linky bezpečí, z.s.
ZO neschválilo žádost o finanční
podporu NAD ORLICÍ, o.p.s. na rok 2022.
ZO schválilo
změnu ve funkci
odborného lesního hospodáře na lesních
pozemcích ve vlastnictví obce.
Seznámení s vyhlášením voleb do
Zastupitelstev obcí dne 23. A 24. Září 2022.
inzerce

Do 19.7. je třeba podat seznam kandidátů.
Více informací na stránkách obce.
ZO odsouhlasilo počet zastupitelů
ve výši 7 členů.
ZO schválilo podání žádosti o podporu
z dotačního titulu MMR, program Ukrajina
– rozšíření ubytovacích kapacit. V budově
obecního úřadu se buduje byt 2+1.
ZO bere na vědomí rozpočtovou změnu
č. 1/2022.
Dne 24.6.2022, 15.7.2022, 9.8.2022
– pro děti, 19.8.2022 navštíví naši obec
opět „Putovní kino“. Filmy budou včas
vybrány dle aktuální nabídky. 24.6.2022

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

Výročí
v Libranticích
V červenci, srpnu a září svá
výročí slaví
Zdeněk Morávek, Václav Ferbas,
Stanislav
Křemenák,
Věra
Jarkovská,
Věra
Chmelíková,
Rudolf Moulis, Jitka Skalová,
Václav Souček, Blanka Ferbasová,
Josef Chudý, Stanislav Jedlička,
Václav Volenec, Ladislav Porada,
Václav Horák, Olga Havrdová, Marie
Hloušková
bude promítán film Vyšehrad: Fylm.
Alena Hladíková, starostka
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OBEC SMRŽOV
Jednání zastupitelstva
Dne 19. 05. 2022 se
konalo další zasedání
obecního zastupitelstva.
Na tomto jednání obecní
zastupitelstvo
mimo
jiné:
- schválilo pronájem
místnosti
občanské
vybavenosti
Hubílese paní X, Hubíles 53 za cenu
200 Kč za jednu akci;
- stanovilo počet zastupitelů obce pro
volební období 2022 – 2026 na 9
členů;
- schválilo zřízení věcného břemene na
pozemku parc. č. 1481/1 mezi ČEZ
Distribuce, a.s. a obcí Smržov v ceně
dle znaleckého posudku ve výši 2 500
Kč;
- schválilo zřízení věcného břemene na
pozemku parc. č. 582/1, 1445/2, 571/1
k.ú. Hubíles mezi ČEZ Distribuce, a.s.
a obcí Smržov v ceně dle znaleckého
posudku ve výši 3 900 Kč; - schválilo
smlouvu o bezplatném převodu mezi
obcí Smržov a Lesy ČR 163/1, 192,
k.ú. Smržov u Smiřic;
- schválilo veřejnoprávní smlouvu
mezi MMHK a obcí Smržov na úseku
projednávání přestupků;
- zvolilo jako delegáta na valnou
hromadu Vodovody a kanalizace
Hradec Králové a.s., konané 1. června
2022 místostarostu obce;
- schválilo s finančním darem pro
organizaci Obecní zájem z.ú. ve výši
18 000 Kč.
Volby do obecního
zastupitelstva
Volby do zastupitelstva obce se konají
ve dvou dnech, v pátek 23. září 2022 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 24.
září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem je
- státní občan ČR, který nejpozději 24.
září 2022 dovrší 18 let a má v obci
trvalý pobyt,
- občan jiného členského státu EU, který
nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let,
má v obci trvalý nebo registrovaný
přechodný pobyt a požádal o zápis do
dodatku stálého seznamu voličů.
Hlasovací lístek může být vytištěn
oboustranně. V takovém případě je
v zápatí uveden text "Pokračování na
druhé straně". Údaj o členství jednotlivých
kandidátů v politických stranách nebo

politických hnutích je na hlasovacím
lístku uveden zkratkou. Pořadové číslo
kandidáta, který byl při registraci škrtnut,
zůstává na hlasovacím lístku neobsazené.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději
3 dny přede dnem voleb (20. září 2022).
Vzorový hlasovací lístek a informace
o případných tiskových chybách jsou
zveřejněny ve volební místnosti.
Volič musí ve volební místnosti
prokázat svou totožnost a státní občanství
České republiky
- platným občanským průkazem,
- platným cestovním pasem České
republiky,
- jde-li o cizince, průkazem o povolení
k trvalému pobytu nebo potvrzením
o přechodném pobytu (od 2. 8. 2021
osvědčením o registraci)
Každý volič hlasuje osobně,
zastoupení není přípustné.
S úřední obálkou a hlasovacím lístkem
vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. Počet členů
zastupitelstva obce, který má být zvolen
v dané obci, je uveden v záhlaví
hlasovacího lístku.

Hlasovací lístek je nutné upravit
jedním z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku
v záhlaví sloupce před názvem volební
strany pouze jednu volební stranu. Tím
je dán hlas kandidátům této volební
strany v pořadí dle hlasovacího lístku
v počtu, kolik členů zastupitelstva
obce má být voleno.
2. Označit v rámečcích před jmény
kandidátů křížkem toho kandidáta,
pro kterého volič hlasuje, a to
z kterékoli volební strany. Nejvýše lze
označit tolik kandidátů, kolik členů
zastupitelstva obce má být zvoleno.
3. Kombinovat oba způsoby a označit
křížkem jednu volební stranu a dále
v rámečku před jménem kandidáta
další kandidáty z libovolných
ostatních volebních stran. V tomto
případě je dán hlas jednotlivě
označeným kandidátům. Z označené
volební strany je dán hlas podle pořadí
na hlasovacím lístku pouze tolika

OÚ Smržov
Smržov 11
503 03 Smiřice
tel.: 495 421 936
smrzov@smrzov.cz
http://www.smrzov.cz
úřední hodiny
PO 18:30-20:00
ÚT 8:00-12:00, 13:30-16:00
ČT 8:00-12:00, 13:30-15:00

Výročí ve Smržově
V červnu slaví
svá životní jubilea
Pecháčková Věra, Hušáková Ludmila a
pan Souček Jaromír ze Smržova.
Všem oslavencům přejeme pevné
zdraví a životní optimismus.
kandidátům, kolik zbývá do počtu
volených členů zastupitelstva.
Pokud volič označí křížkem volební
stranu, neoznačuje již v této volební
straně konkrétní kandidáty. K označení
kandidátů u této volební strany se
v takovém případě nepřihlíží.
Hlasování do přenosné schránky
Volič může ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů požádat obecní úřad
a v den voleb svoji okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost do přenosné volební
schránky. Okrsková volební komise však
může vysílat své členy s přenosnou volební
schránkou pouze v rámci svého okrsku.
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.
Všem našim občanům obecní úřad
s nastupujícím časem prázdnin přeje
krásné léto a vše, co k létu patří. Naplňte
je odpočinkem, spoustou příjemných
a zajímavých dovolenkových zážitků,
potřebným časem pro své blízké a přátele
a také dobrou náladou.
Ing. Jaromír Hejl, místostarosta
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Zprávy z radnic

OBEC LIBŘICE
Činnost zastupitelstva obce
Libřice ve volebním období
2018 – 2022
Nastává
čas
bilancování
činnosti
zastupitelstva obce za
poslední 4 uplynulé
roky. Co se nám i přes
naši snahu povedlo či
nepovedlo, nejlépe posoudí sami občané.

-

POSTAVENO, OPRAVENO,
ŘEŠENO
-

-

-

-

-

Opravy místních komunikací
v majetku obce na Malé Straně
Oprava stávajících chodníků
Instalace značek s reflexními
prvky k přechodům
Jednání se Správou a údržbou
silnic ohledně plánované
rekonstrukce silnice II/299
od Výravy po hranici okresu
Náchod
včetně
zajištění
potřebné projektové dokumentace
opravy silnice, včetně projektové
dokumentace kanalizace vedoucí pod
silnicí nebo přes ní, řešení finančního
hrazení jednotlivých položek akce,
darování 56 m2 pozemku silnice pod
mostkem u lesa, projekt osvětlení
přechodů
Uzavření smlouvy o právu provést
stavbu II/299 Librantice – hranice
okresu Náchod
Vzájemný převod pozemků mezi obcí
a Královéhradeckým krajem okolo
silnice II/308 vedoucí přes obec
Řešení dopravní situace v obci – na
státní silnici a po Malé Straně za účasti
expertů Policie ČR (běh na dlouhou
trať)
Vybudování polštářových zpomalovacích prahů na Malé Straně (jako
nevhodný byl označen požadavek
vybudovat obytnou zónu) – realizace
prázdniny 2022
Stavební opravy hasičské zbrojnice
– výměna oken, elektroinstalace,
oddělení prostor uskladnění hasičské
techniky od zasedací místnosti,
přístavba nového WC s napojením
na ČOV (obec poskytla finanční
prostředky a některé odborné práce,
hodně práce vykonali členové SDH
svépomocí)
Úprava polní cesty ke Kaltouzu –
srovnání povrchu cesty, odstranění
výtluků, úprava v okolí plata ve
spolupráci s Rolanou, odstranění

OÚ Libřice

náletových křovin mezi cestou
a potokem. V současné době se
vypracovává projektová dokumentace
na výsadbu nových ovocných stromů
podél cesty ke Kaltouzu, a to včetně
žádosti o 100% dotaci
Zřízení věcných břemen chůze a jízdy
pro přístupovou cestu k rodinným
domkům
Péče o hřbitov, oprava hřbitovní zdi po
haváriích, podání žádosti o dotaci na
vybudování nové hřbitovní zdi včetně
její úpravy (odstranění výběžku do
hlavní silnice), pronajímání hřbitovních
míst

Libřice 62
503 44 Libřice
tel.: 495 431 002
obec.librice@tiscali.cz
http://www.obec-librice.cz
Úřední hodiny
PO 18:00-19:30

Výročí v Libřicích
Svá výročí slaví
Jedinák Zdeněk, Jedináková Natálie,
Čechová Václava a Krupička Ladislav

-

-

-

-

Darování
veřejného
pohřebiště
Římskokatolickou farností Libřice
obci Libřice (nutné pro podání žádosti
o dotaci)
Hydrogeologický průzkum hřbitova
Řád veřejného pohřebiště – souhlas
krajského úřadu
Nové vchodové dveře na poštu včetně
nerezového zábradlí
Výměna luxfer za nová okna u schodiště
k bytu v budově pošty
Koupě kontejneru pro potřeby SDH
Libřice na uskladňování materiálů)
Nová střecha na části kiosku Pod
Modřínem
Zapsání budovy kiosku do Katastru
nemovitostí – řešeno cca 10 let
Nákup budovy prodejny za 2 200 000
Kč (původní námi odmítnutá nabídka
činila 2.900.000 Kč)
Celková oprava budovy prodejny:
vybudování prostor pro případný byt
pro provozovatele prodejny, nová
okna, všechny vchodové dveře, výlohy,
zateplení prodejna včetně nového pláště
a fasády, nerezové zábradlí na schodišti,
nová střecha včetně zateplení, nový
hromosvod, odvod vody, drenáže,
úprava okolí prodejny
Přemístění zvoničky u památníku
padlých dál od silnice a její oprava
– nový dubový trám, železný koš na
ukotvení a oprava zvonu
Oprava prostranství před hostincem
U Špatenků – prodloužení chodníku,
asfaltová zálivka, ochrana chodníku a

-

-

-

-

chodců sklápěcími patníky
Rekonstrukce vpusti a výpusti rybníku
Dolejšák
Oprava elektrorozvaděče veřejného
osvětlení včetně revize
Nákup nové rozhlasové ústředny,
přesměrování a přidání amplionů
místního rozhlasu
Optická síť po obci – jednání s firmou
SPCom o jejím vybudování po obci s
následnou realizací
Výstavba zděného skladu obecní
techniky za obecním úřadem včetně
příjezdové komunikace, vybudování
oplocení zahrady u obecního úřadu
včetně 2 uzamykatelných vrat
Zrušení nefunkčního brouzdaliště a
na jeho místě vybudování krytých
skladovacích prostor posypového
materiálu
Vybudování nového přístupového
schodiště do budovy obecního úřadu
a rampy na zajištění bezbariérového
přístupu vše vyhotoveno
z bezúdržbového materiálu – nerezu
Úprava chodníku a vybudování nové
přístupové plochy v návaznosti na
schodiště do budovy OÚ včetně úpravy
prostranství a výsadby zeleně

SPORT, KULTURA, POMOC
-

-

Příspěvek pro: Charitu - Hospic
sv. Anežky České, na dovoz obědů
místním občanům z Charity HK,
příspěvek pro Babybox, Linku
bezpečí, pro výměnný knihovní fond
rámci regionálních knihovnických
služeb, pro Diakonii Broumov
Zakoupení pozemku – louky na
odklonění lokálního biokoridoru s ohledem na plánované územní změny
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-

-

Tříkrálová sbírka v obci každý rok
mimo dobu covidu ve spolupráci
s mladými hasiči – 3x
Vánoční koncerty v kostele sv.
Michaela – 2x, 2x neuskutečněné
kvůli covidu
Zajištění vánočního stromu ve středu
obce ve spolupráci se společenskými
složkami
Podpora
místních
spolků
prostřednictvím finančních dotací –
SDH, SK Slavia, ČSŽ
Finanční
podpora
družstev
MLADÝCH HASIČŮ
Nové označení autobusových zastávek
po obci – zastávky U kostela,
Výravská, Lejšovská
Pronájem
nebytových
prostor
novou kadeřnicí (výpověď bývalé
provozovatelky)
Workoutové hřiště – zadaná realizace,
instalace v průběhu prázdnin mezi
kabinami a tréninkovým hřištěm
Vítání občánků – připraveno na
přelom srpen, září
Vedení kroniky obce
Nové webové stránky obce
Schválení vyhlášek o poplatku za
komunální odpad, místní poplatek ze
psů
Blahopřání občanům k životnímu
jubileu
Získání dotace na projekt VISK pro
knihovnu – nový systém TRITIUS
REKS včetně nového počítače,
monitoru a další potřebné techniky
(spoluúčast obce byla ve výši 30%)
Činnost knihovny, zajištění výměnného
fondu s městskou knihovnou Hradec
Králové
Schválení Knihovního řádu místní
knihovny
Revize knihovního fondu - 6 009 knih
Dětský den na konci prázdnin – 3x
Dětský karneval – 2x
Rybářské soutěže – 3x
Údržba dětského hřiště, oprava
trampolíny, přidání nové herní
soustavy pro nejmenší
Taneční zábava na hřišti – 3x

ZELEŇ, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
-

-

Zarybnění rybníku Bekovák
Nákup zeleně po obci (dotace
z MRČ, vlastní zdroje), úprava a
prořez stávající zeleně
Nákup zahradní techniky na leasing–
traktor pro letní a zimní údržbu obce –
realizace dodávky traktoru v průběhu
prázdnin
Průběžný nákup techniky potřebné na
údržbu veřejného prostranství a zeleně

-

-

-

– multifunkční čtyřkolka
Kompostéry občanům pro využití
biologického odpadu – dotace
z Mikroregionu Černilovsko
Zpopelňovací zařízení v areálu Lipry
– povolení po zjištění vlivu na životní
prostředí v obcích, kde jsou spalovny
biologických tkání již v provozu
Řešení zápachu z Lipry - jednání
s Ing. Auterskou – specialistkou
v oblasti řešení problémů se zápachem
a tehdejším ředitelem Lipry ing.
Lukou o instalaci nového zařízení na
odstranění zápachu. Mělo se jednat
o typ, který v republice nebyl dosud
použitý a v Lipře by proto probíhal
jeho oficiální zkušební provoz. K akci
nakonec nedošlo z důvodu zákazu
přidělování dotací Agrofertu
Mobiliář po obci

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
-

-

-

Zajištění
bezplatného
odvozu
tříděného odpadu (papír, sklo, plasty,
kov) – obec hradí pouze recyklační
poplatek
Zajištění
bezplatného
pronájmu
dalších kontejnerů na papír přes EKOKOM
Nová vyhláška týkající se zajištění
odstraňování komunálního odpadu
Biologicky rozložitelný odpad kontejner na bioodpad od firmy
VOSPOL je doplněný kompostéry
zapůjčenými občanům
5 stanovišť na tříděný odpad v obci
2x ročně zajištění svozu nebezpečného
a velkoobjemového odpadu
Úprava sběrného místa tříděného
odpadu včetně úpravy přístupu pro
občany u obecního úřadu

OSTATNÍ
-

-

Směrnice o nakládání s osobními údaji
Jednání České pošty na přeměnu
pobočky v obci na Poštu PARTNER –
bylo zamítnuto
Zpracování projektu Kanalizace v obci
Libřice firmou VDI
Schválení Kanalizačního řádu obce
Libřice
Zajištění
správce
provozování
kanalizace obce firmou KALVODA
SLUŽBY
Zajištění povolení OŽP MM HK na
vypouštění odpadních vod z obce do
vodního toku ve správcovství Povodí
Labe
Plán financování obnovy vodovodů a
kanalizací

-

-

-

-

Jednání s firmou Hruška o zabezpečení
provozu prodejny v době covidu a
následně po ní
Program obnovy venkova – schválen
na každý rok
Jednotka požární ochrany obce –
pomáhá při mnoha akcích – např.
odstraňování vody z vytvořené laguny
u Krupičkových, odstranění spadlých
stromů při silném větru na hlavní
silnici, zásahy při řešení dopravních
nehod v obci, výjezdy na žádost
HZS, spolupráce s KACPU, pomoc
členů JPO po odstraňování následků
ničivého tornáda na Moravě, zajištění
sbírek
Prodej nepotřebných a nevyužitelných
kousků pozemků
Nový Územní plán obce již více než
4 roky zpracovává odbor hlavního
architekta MM HK a i přes nesčíslné
urgence není dokončen. Obec prozatím
nic nemůže řešit.
Členství obce v MAS Nad Orlicí a
v Mikroregionu Černilovsko
Služba pro občany na obecním úřadu
přes CzechPoint - zajištění různých
výpisů
Ověřování podpisů a dokumentů
Hlášení rozhlasu – nová služba
občanům na získávání aktualit z obce
a od firem
pojištění nemovitostí v majetku obce
včetně rozšíření o nový majetek,
pojištění
činnosti obce, pojištění
vkladů u KB a ČSOB
zajištění ochrany proti krádežím
v budovách obce
pronájem bytu v čp. 111 novému
nájemci
pronájem obecních pozemků Rolaně a
HNG
zajišťování požadavků ze strany státu
a dalších institucí
audit hospodaření obce provedený
krajskými auditory - vždy se závěrem:
nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
obec nemá dluhy

Do činnosti obecního úřadu, tak
jako do celé společnosti, zasáhla velkou
měrou pandemická situace, kdy v roce
2020 a 2021 nepříznivě ovlivnila mnohé
činnosti. Obec se snažila např. pomáhat
se zajištěním dezinfekčních prostředků,
ale hlavně se zajištěním provozu prodejny
Hruška, aby si občané měli kam chodit
nakupovat. Doufejme, že podobná situace
v budoucnu nenastane a tato doba, která
velmi ovlivnila život jednotlivých občanů
je už nenávratně pryč.

Eva Hynková,

starostka
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Zprávy z radnic

OBEC SKALICE
Moji milí sousedé,
ve vzduchu je to opět
cítit jahodami a senem,
lavičky a houpačky se
plní nejen o nedělích
a život se ze světnic
přesouvá do pergol a
zahrad. Jako rodič se už nemůžu dočkat až
nechám na dva měsíce trochu odpočívat
rodinný taxík a třeba bude i méně stresu,
že kvůli dopravní tlačenici budu opět psát
omluvenku za pozdní příchod některé
z ratolestí. Blahopřeji rodičům, kterým
se podaří rezervovat pro své potomky
alespoň na čas místo na táboře či u babičky
a najít si chviličku pro sebe. Babičkám a
dědům přeji pevné nervy s vědomím, že je
vždycky šance chlapečka či děvče nakonec
vrátit zpět do láskyplné náruče maminky
či otce. Mezitím je třeba využít této levné
pracovní síly k naštípání dříví, pohrabání
zahrady či zalévání rajčat a okurek. Před
tím nakupte litry repelentu a domluvte
s operátorem odstávku signálu mobilního
volání – budou vám totiž tvrdit, že mají
fóbii z klíšťat a komárů a že nemohou
ztratit nepřetržitý kontakt s mezinárodní
komunitou svých facebookových přátel.
Kdyby Mark Zuckerberg (zakladatel
facobooku - pozn. autora) posílal našim
broučkům a beruškám za jejich vytrvalost
„hambáče“, nemuseli bychom utrácet za
tábory – nechali bychom je doma se válet
v sociální síti s Big Macem v ruce a měli
bychom jistotu, že se na krok nehnou…
Záměrně přeháním (doufejme) – přeju
samozřejmě i všem školačkám, školákům,
studentkám a studentům pohodové léto
(totéž i kantorům – zasloužíte si to!). Těm
dětem však i trochu závidím – dneska bych
jel i na ty borůvky, babičko moje (klíště
neklíště), a sbíral bych i do košile, když
jsi vždycky po celodenním česání těch
mrňavých keříků zklamaná sháněla, kam
dáme sklizeň z toho posledního, který v
lese ještě po našem nájezdu zbyl – tys měla
od borůvek svoje mozolnaté ruce a my děti
většinou celou pusu. A tak zamačkávám
slzu a se smířeným povzdechem žehnám
slovy básníka Fráni Šrámka: Léto budiž
pochváleno!
Léto má však i své stinné stránky –
zatímco by mělo počasí především lákat
k vodě, je zde také v plném proudu
stavební sezóna. Čas nadějí, ale také obav,
nervů a vysokého tlaku. Kéž nejsou žádné
škody, ale jenom užitek. Zahájili jsme
výstavbu chodníku na hřbitov, kterou
provádí v obci již osvědčená firma Rocky
Stavby Company s.r.o., práce by se měly

OÚ Skalice
každým dnem rozjet i na obecním domě
ve Skalici, kde adaptaci objektu na nový
obecní úřad provádí firma wami s.r.o.
z Předměřic nad Labem. Výběrové řízení
na rekonstrukci místní komunikace a
parkoviště u mateřské školy vyhrála firma
Stavibet s.r.o. z Českého Meziříčí, bohužel
jsme zatím nedosáhli na dotaci z programu
Podpory obnovy a rozvoje venkova
Ministerstva pro místní rozvoj, kde
jsme skončili mezi náhradními projekty.
Vítězem výběrového řízení na projektovou
dokumentaci na akci Kanalizace Skalice,
Skalička a Číbuz vyhrála rovněž známá
firma VIS - Vodohospodářsko-inženýrské
služby, spol.s r.o. z Hradce Králové. Rocky
Stavby Company s.r.o. nám také přes
léto opraví prostranství před prodejnou
potravin ve Skalici. Firma Zich z Černožic
dodala do prodejny novou chladicí vitrínu
pro zlepšení kvality sortimentu s krátkou
dobou trvanlivosti (řešíme ještě výměnu
dodaného agregátu, neboť původně
dodaný je výrobcem určen převážně do
vnitřních prostor či uzavřených areálů a
s ohledem na umístění uprostřed obce byl
příliš hlučný). V mateřské škole by ještě
mělo dojít k výměně podlahové krytiny
v dětských umývárkách a k instalaci
nového domečku na nářadí.
Na závěr chci ještě poděkovat
organizátorům letošní posunuté oslavy
MDŽ ve Skaličce a také organizačnímu
týmu Pivních slavností, které myslím
obstály i v konkurenci ostatních akcí
v okolí. Také děkuji členům SDH Skalička
za každoroční návštěvu Mateřské školy,
Číbuz a myslivcům z Mysliveckého spolku
inzerce

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

Výročí ve Skalici
Svá významná jubilea
v květnu a červnu oslavili
Jiří Beneš, Jiří Brokeš, Zdeňka Hamanová, Iva Havlasová, Jaroslav Holeček, Margita Holubcová, Aleš Huňady,
Adéla Jílková, Jana Karásková, Lucie
Kotlandová, Milan Kott, Jan Kyncl,
Ivana Matěnová, Petr Mlateček, Jan
Svatoň, Miloš Svatoň, Pavla Svatoňová, František Šrámek, Růžena Anna
Zákravská
POLABÍ Skalice za akci vypouštění
bažantů do volné krajiny s účastí dětí
z mateřské školy. Za ukončený školní
rok 2021/2022 v MŠ Číbuz děkuji
paní ředitelce Bc. Ireně Slánské i všem
pedagogům a pracovníkům školky. Kéž
o prázdninách naberou nové síly pro svoji
nelehkou práci ve prospěch budoucích
generací nejen naší obce.
Přeji všem klidné léto a slunce nad
hlavou i v duši!
váš starosta Pavel Kavalír
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OBEC VÝRAVA
Celé léto je před
námi, a jistě přinese
nejen krásné počasí, ale
i chvíle zaslouženého
odpočinku a sklizně.
Co se dělo na obecním
úřadě od posledního
vydání Zpravodaje?
V pondělí 2. května se konalo
33. zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelé schválili nákup 146 m²
nově vzniklého pozemku p.č. 2136/12
a zřízení služebnosti cesty pro části
pozemků p.č. 2136/7 a p.č. 2136/12 ve
prospěch pozemku p.č. 2136/5. Obec
má zájem o převod vlastnického práva
k pozemku z důvodu zajištění přístupu
k nově zrekonstruované vodní nádrži.
S prodávajícím vlastníkem pozemku
byla dohodnuta kupní cena ve výši 70
000 Kč.
Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem zadávacího řízení na akci
„Stavební úpravy 1. NP, objektu čp.
104, ve Výravě“. K podání cenové
nabídky bylo osloveno 5 firem,
nabídku podaly 3 z nich. Ekonomicky
nejvýhodnější byla nabídka firmy PHstavební, s.r.o., Klášter nad Dědinou 4,
a to ve výši 2 811 795,93 Kč bez DPH.
Protože ale firma nevyvinula součinnost
k uzavření Smlouvy o dílo, bylo zadávací
řízení na akci na červnovém zasedání
zastupitelstva obce zrušeno a zároveň
vypsáno znovu. Budovy bývalé školy
by se snad mohla začít rekonstruovat na
podzim.
Zastupitelstvo schválilo uzavření
Smlouvy pro umístění Z-BOXU
a spolupráci při jeho provozování
se
společností
Zásilkovna
s.r.o.

Z Box je umístěn před prodejnou a
v provozu je od 13. června. Zastupitelé
si prošli také nabídky 3 firem na
zhotovení workoutového hřiště. Jedná
se o 3 prvky, a to šplhací sestavu,
posilovací stroj na horní část těla
(typu veslování) a na dolní část těla.
Jako
ekonomicky
nejvýhodnější
vybrali nabídku společnosti Kulant
cz s.r.o. v hodnotě 199 783,10 Kč.
Workoutová plocha bude zbudována
v létě v prostoru víceúčelového hřiště.
Starostka rovněž seznámila přítomné
se Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2021. Hospodaření
bylo vyhodnoceno bez zjištěných vad a
nedostatků.
Již 34. zasedání zastupitelstva
obce se konalo v pondělí 13. června.
Zastupitelé na něm schválili další 4
přijaté žádosti o poskytnutí finanční
podpory z rozpočtu obce Výrava
z programu „Obnova čisticích zařízení
odpadních vod v obci Výrava“, stanovili
počet 7 členů zastupitelstva obce pro
následující volební období a vzali
na vědomí žádosti od provozovatele
Letního parketu ke způsobu úhrady
místního poplatku ze vstupného a záboru
veřejného prostranství komunikace ve
vlastnictví obce v době konání koncertů
na Letním parketu.
Zastupitelé
dále
schválili
uzavření několika smluv. Smlouva
o poskytnutí dotace z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje č. 22POVU10060 slibuje dotaci ve výši 709 000 Kč na
akci „Stavební úpravy 1. NP, objektu čp.
104, ve Výravě“. Dále to byly Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí péče
o psy s technickými službami Hradce
Králové a Smlouva o zřízení služebnosti
inženýrské sítě
inzerce
k
pozemku
p.č. 225 v k.ú.
Výrava,
která
o p r a v ň u j e
služebnost
kanalizační stoky
ve prospěch obce
Výrava.
Zastupitelé
prodiskutovali i
téma připravované elektronické
aukce pozemku
p.č.
2253
(spáleniště
na
Chřibech)
a účast obce
v aukci. Rozhodli

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

Výročí ve Výravě
Narodila se
Ella Kučerová

se vzhledem k vysoké vyvolávací
ceně v poměru k hodnotě pozemku
se o nákup nepokoušet a pro potřeby
pálení čarodějnic budeme hledat jinou
variantu. Zastupitelé také schválili
Závěrečný účet obce a Účetní závěrku
obce za rok 2021 a rozpočtová opatření
č. 2/2022 a č. 3/2022.
Těším se na viděnou s Vámi
na dětském dni, který pořádá
ve Výravě 27. srpna Mikroregion
Černilovsko pro všechny své obce.
Čeká nás zase spousta zábavy a her,
letos na téma Pohádkové postavy
a zároveň důležité téma Nakládání
s odpady.
Přeji vám nezapomenutelné léto.

Eva Nepokojová,

starostka
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KNIHOVNA ČERNILOV
Knihovny a udržitelnost
Tématem
roku
2022 pro knihovny
byla
zvolena
UDRŽITELNOST.
Tedy cíle udržitelného rozvoje dle
formulace Organizace spojených národů.
K naplňování těchto cílů se zavázaly
všechny členské státy OSN. A stranou
nezůstaly ani knihovny.
Těmito cíli jsou:
1. Konec chudoby
2. Konec hladu
3. Zdraví a kvalitní život
4. Kvalitní vzdělání
5. Rovnost mužů a žen
6. Pitná voda, kanalizace
7. Dostupné a čisté energie
8. Důstojná práce a ekonomický růst
9. Průmysl, inovace a infrastruktura
10. Méně nerovností
11. Udržitelná města a obce
12. Odpovědná výroba a spotřeba
13. Klimatická opatření
14. Život ve vodě
15. Život na souši
16. Mír, spravedlnost a silné instituce
17. Partnerství ke splnění cílů
Knihovny
si
vyplněním dotazníku na
stránce libraryscience.
de/calculator/
mohou
zjistit,
jak
dalece
přispívají k naplňování
cílů udržitelného rozvoje a v čem by se
v této oblasti mohly zlepšit.
V letošním roce byly pro knihovny
v České republice vytištěny plakáty
upozorňující na udržitelnost. Pro každé
čtvrtletí zde bylo zvoleno jedno významné
téma:
Témata z plakátů:
1.Q – partnerství: Velké plány na
oživení nejbližšího okolí? Zeptejte se
v knihovně a jděte do toho společně!
Opečovávejte
své
spolupracující
organizace, pošlete jim pozdrav, oslovte
alespoň jednoho dalšího partnera,
vymyslete společnou aktivitu.
2.Q – cestování: Místa v nejbližším
okolí, která stojí za to projít. Cesty bez
cestování. Přijďte si do knihovny pro
lokální inspiraci a udržitelné objevitelské
zážitky. Ukažte, že cestovat se dá i bez
uhlíkové stopy, uspořádejte cestovatelskou
besedu,
připravte
procházku
po
zajímavostech v nejbližším okolí.

Knihovna Černilov
3.Q – vzdělávání: První čtení,
doučování, maturita, seminárka, diplomka,
celoživotní učení. Knihovna jako váš
nepostradatelný průvodce při objevování
nových témat.
4.Q – tradice: Darujte s rozmyslem.
Darujte knihovnu a s ní přístup k zábavě
i vzdělání. Místo pro děti, práci i studium.
Technologie i ruční práce. Umíte nabídnout
knihovnu jako dárek?
V čem můžeme například i
v černilovské místní knihovně přispívat
k udržitelnosti?
• Třídíme odpad – na papír, plast, sklo,
baterie, kompost a směs
• Pořádáme besedy a výstavy k tématu,
obzvláště v Březnu měsíci čtenářů,
• Recyklace knih – vyřazené či darované
knihy dáváme k dispozici ve venkovní
otevřené knihovně pro výběr dalším
zájemcům, pomáháme s touto recyklací
i návštěvníkům knihovny, pokud
přinesou své knihy, které již nechtějí
mít doma,
• Používáme úsporné žárovky,
• Místo klimatizace větráme otevřenými
okny
• Před knihovnou (před budovou
obecního úřadu) jsou stojany na kola
či koloběžky – podporujeme cestování,
které je ekologicky šetrné
• Máme ve fondu knihy, které se věnují
šetrnému způsobu života. Zvláště
doporučujeme
edici
Smarticular
od nakladatelství Kazda, které jsou
označeny na hřbetu knihy číslováním
MDT 64.
• Pořádáme sbírky pro Potravinovou
banku či další charitativní sbírky pro
potřebné (například Krabice od bot).
• Promítáme filmy z festivalu Jeden svět
v rámci říjnového Týdne knihoven,
které se věnují udržitelnému rozvoji,
• Při pořádání akcí pro veřejnost se
snažíme
nepoužívat
jednorázové
nádobí, ale to, které se dá umýt a využít
opakovaně. Vzniká tak méně odpadu.

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

•
•

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

Pořádáme na zahradě KSD Výstavu na
stromech, která upozorňuje na témata
udržitelného rozvoje,
Nabízíme službu Kniha z knihovny
– možnost objednání nových knih
se zasláním do knihovny s naší větší
objednávkou (šetří se tak obalový
materiál i poštovné) a službu
Meziknihovní výpůjční služby (pokud
nějakou knihu nemáme k dispozici,
vypůjčíme pro vás z jiné knihovny)
Máme regionální fond, který se
věnuje
místům
a
osobnostem
Královéhradeckého kraje,
Jako odměnu účinkujícím pořizujeme
dárky z lokálních zdrojů (lokální
výrobky) či květiny zde vyrostlé.

Ekologický institut Veronica sestavil
publikaci s radami Jak uspořádat veřejnou
akci ekologicky. Ke stažení je dostupná
zde:
www.veronica.
cz/jak-usporadat-akciekologicky. Ač jsme tuto
brožuru nečetlli, snažíme
se už více let pořádat
například
festiválek
Černilovský dvůr právě v tomto duchu.
Příroda potřebuje, abychom k ní byli
šetrní a pečovali o ni. Zkusme každý z nás
pro to něco udělat.

Jana Žárská

Místní knihovna v Černilově
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INTERNET RYCHLOSTÍ SVĚTLA
ZŘÍZENÍ ZDARMA – MONTÁŽ VČETNĚ KONCOVÉHO ZAŘÍZENÍ
PŘIPOJENÍ A SERVIS OD FIRMY Z ČERNILOVA

INTERNET

50 Mb/s za 399 Kč

100 Mb/s za 499 Kč

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

158 KANÁLŮ VČETNĚ NEJOBLÍBENĚJŠÍCH

776 676 866
www.bezvainternet.cz
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Mateřská škola Číbuz
Ekologický program
VŽDY PŘIPRAVEN… s tímto heslem
jsme se vypravili s třídou Šikulů na výlet
do Hradce Králové. Už při čekání na
linkový autobus jsme tušili, že to nebude
jednoduchá cesta. První překážkou na naší
výpravě bylo deštivé počasí. Rozhodně
jsme se tím nenechali zastrašit, na bundy
jsme nasadili pláštěnky, na ně reflexní
vesty a mohli jsme vyrazit. Po cestě jsme
doufali, že se počasí umoudří a vysvitne
toužebně očekávané sluníčko. Och, jak

honba za pokladem

Mezinárodní den dětí jsme v naší
mateřské škole oslavili honbou za
pokladem. Děti celé natěšené vyrazily
polní cestou po předem připravené trase.
Řídily se modrými a žlutými fáborky,
cestou plnily deset úkolů, které byly
označený červeným fáborkem. Úkoly
prověřily jejich znalosti, zručnost,
zdatnost a orientaci. V cíli cesty po splnění
všech úkolů děti našly poklad, který byl
strážený vlkem. Krásné odměny si děti
rozdaly a už se těšily na školní zahradu,
kde je čekala sladká tečka za dnešním
svátečním dnem v podobě výborného
nanuku.
Hana Fürbachová

jsme se jenom zmýlili. Rádi jsme proto
využili přístřeší u Magistrátu města
Hradec Králové a zakousli jsme se do
chutné svačinky, kterou nám připravily
šikovné paní kuchařky. Posilněni a znovu
oblečeni do pláštěnek a reflexních vestiček
jsme se vydali ke Kubištovým sadům, kde
nás čekal ekologický program Den Země
– Stromy.
Připomněli jsme si, že strom se
skládá z kořene, kmene, větví, listů nebo

MŠ Číbuz
Číbuz 20
503 03 Smiřice
tel.: 495 421 421
ms.cibuz@seznam.cz
http://www.mscibuz.cz
jehliček. Společnými silami jsme hledali
zatoulanou žížalu. Při průzkumu okolního
terénu jsme našli dokonce i sluníčko,
které se konečně rozhodlo nás poctít svou
přítomností. Cestou na další stanoviště
Šikulové dostáli svému jménu a opravdu
se šikovně přemístili jako stonožka
k dalším úkolům, kde poznávali listnaté
a jehličnaté stromy, rozlišovali zvuky
přírody a hluk civilizace. O zábavu se
nám také postarala kachna divoká, která
se na nás přišla podívat. A protože tento
den slavila naše planeta Země svátek,
společně jsme jí poblahopřáli písničkou,
kterou si pro nás připravily studentky
z nedaleké střední školy.
Cestou do školky jsme si broukali onu
známou písničku… „Sláva, nazdar výletu,
výletu, výletu, ZMOKLI JSME a už jsme
tu, už jsme tady.“ A tak jsme zakončili
naši dobrodružnou výpravu do velkého
města. 
Jana Janská, Dis.

Skanzen Krňovice
Děti z Mateřské školky Číbuz
navštívily podorlický skanzen Krňovice,
který je jediným muzeem tohoto typu
v Královéhradeckém kraji. Soustřeďuje
architektonické a technické památky
regionu
Královéhradecka,
podhůří
Orlických hor a Podkrkonoší. Oblast,
kterou zachycuje, se nepřekrývá s žádným
z dnes existujících skanzenů v České
republice, ale naopak jejich síť rozšiřuje.
Děti
si
prohlédly
spoustu
historických objektů ve skanzenu, včetně
dobového
zemědělského
a řemeslného náčiní a
vybavení
používaného
v domácnostech. V rámci
prohlídky byl kladen důraz i
na environmentální aspekty
života lidí v minulosti a
současnosti.
Program jim přiblížil,
jakým způsobem se dříve
zpracovávala vlna a její
význam pro naše předky. Děti
se seznámily s chovem ovcí,
jejich užitkem pro člověka
i krajinu a následně si

vyzkoušely, jak se vlna prala a česala. Na
konci programu si vyrobily malý výrobek
z vlny.
Ve skanzenu si děti prohlédly kopii
větrného mlýna z Librantic, jehož
předloha pocházela z roku 1855.
Děti si tento výlet velmi užívaly,mnozí
se těší, že opět navštíví skanzen se svými
rodiči. Mohly si zde
prohlédnout,
pohladit, nebo nakrmit mnoho užitkových
zvířat, jako jsou slepice, ovce, kozy a
koně.
Eva Riegerová
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Školková olympiáda
Sportem ku zdraví! Třída Šikulů
MŠ Číbuz je již druhým rokem součástí
projektu "Se sokolem do života aneb Svět
nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky".
Tento celoroční projekt je určen dětem
předškolního věku. Rozvojem pohybových
dovedností a poznání objevujeme svět, po
kterém pomyslně cestujeme, navštěvujeme
zvířecí kamarády sokolíka Pepíka a plníme
jejich výzvy.
Každý máme svůj pracovní sešit,
v němž se setkáváme s kobylkou Emilkou,
se kterou trénujeme přirozená cvičení,
ježeček Mareček procvičuje dovednost
s míčem, opička Hanička nás učí obratnosti,
veveruška Věruška rozvíjí poznání a
beruška Danuška pro nás připravila
řadu netradičních činností. Aktivity jsou
rozděleny podle věkových kategorií,
takže si každý přijde na své. Za každou

splněnou výzvu dostaneme samolepku a
nalepíme si ji do sešitu. Pokud nasbíráme
všechny, na konci školního roku na nás
čeká diplom, medaile a dárek. Jelikož už
jsme procestovali celý svět a navštívili
každý kontinent, kde jsme poctivě plnili
zadané úkoly, rozhodli jsme se prověřit
si naši pohybovou zdatnost a uskutečnit
školkovou olympiádu.
2. června přišel konečně ten den, na
který jsme se všichni těšili. Soutěžilo se ve
třech disciplínách. Ve skoku do písku, hodu
míčkem a během na čas. Dali jsme do toho
opravdu vše a podali tak úžasné výkony!
Pečlivě jsme si zapisovali každou desetinu
čísel, protože to bylo opravdu těsné. Počasí
nám přálo a dopoledne jsme si moc užili,
navíc jsme udělali něco pro sebe a své
zdraví. A protože není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se, byli jsme všichni řádně oceněni
medailí a diplomem
jako správní sportovci.
Samozřejmě nechyběla
ani
sladká
odměna
pro doplnění energie
v podobě zmrzlinového
kornoutku. Příští rok
se opět těšíme na naše
sportovce a další úžasné
výkony. Na umístění
těch nejlepších se nyní
můžete podívat níže.
Školkové
olympiádě
zdar!

Mateřská škola Librantice
Dětský den MŠ Librantice
Letošní rok byl u nás ve školce ve
znamení radosti. Hned ze začátku to byla
radost z nových prvků na naší zahradě,
jejichž vybudování zařídila obec.
Pokračovalo to krásnou Vánoční nadílkou,
na
které
se
dokonce podíleli
i rodiče. Radost
nám
přineslo
například loutkové
představení, které
s námi mohli
zhlédnout i děti,
které
k
nám
nastoupí v září.
Navštívili nás naši
kamarádi z první
třídy librantické
školy, aby nám
ukázali, co se
už stihli naučit.

Nesmíme zapomenout na místní hasiče,
kteří pro nás každoročně chystají ten
nejlepší dětský den. Všem za to patří
velké poděkování. A my jsme tak chtěli
přenést trochu radosti ze školky ven.
Posílali jsme pohledy, našim starším
sousedům nosili do schránek vánoční

Skok do dálky
Mladší děti:
1. Bartoloměj F. 1,30 m
2. Šimon J. P.
1,15 m
3. Pavel K.
1,03 m
Starší děti:
1. Šimon S.
2. Adéla B.
3. Matyáš G.

1,44 m
1,33 m
1,25 m

Hod míčkem
Mladší děti:
1. Pavel K.
2. Josefína M.
3. Filip Š.
Starší děti:
1. Šimon S.
2. Matyáš G.
3. Vojtěch S.

6,40 m
6,20 m
6,00 m
12,40 m
9,90 m
9,10 m

Běh
Mladší :děti
1. Filip Š.
2. Pavel K.
3. Josefína M.
3. Magdalena P.
Starší děti:
1. Šimon S.
2. Vojtěch S.
3. Julie N.

6,27 s
6,61 s
6,94 s
6,94 s
5,89 s
6,15 s
6,25 s
Dominika Obstová

ZŠ a MŠ Librantice
Librantice 119
503 46 Třebechovice pod Orebem
tel.: 773 585 677
zslibrantice@seznam.cz
mslibrantice@seznam.cz
http://www.zslibrantice.cz
http://www.mslibrantice.cz
přání, vyráběli dárečky pro rodiče,
nebo jsme pořádali masopustní průvod
s krátkým vystoupením, na kterém jsme
rozdávali masopustní koláče.
Těch radostných událostí je ve školce
každý rok více. Ani jsme se nenadáli
a jsme zase na konci. Rozloučíme se
s devíti kamarády, na které už čeká škola,
a v září se budeme zase těšit na devět
nových, kteří si s námi jistě užijí také
spoustu hezkých chvil.
Martina Rejzková
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Mateřská škola Černilov
Zprávičky z černilovské
školičky
Co je LAMA, kdo to ví, ať mi rychle
odpoví…A protože mladší děti ze třídy
Sluníček a Kapiček z MŠ v Černilově
jsou opravdu zvídavé, vydali jsme se
na školní výlet do zámeckého zvěřince
v Častolovicích. Sluníčko se na nás smálo,
nebylo nás zrovna málo. Autobusem za
zvířátky, nejdřív tam a potom zpátky.
Zvířátka nás přivítala, dobrůtky od nás
ochutnala a i lama předvedla se v celé
svojí kráse. Také kozičky a jejich dětičky,
slepičky a holubičky, králíci a poníci, divoké
prase a páv se svým ocasem. Zvířátek tu
bylo ještě více, třeba zlatý bažant zářil jako

svíce. Po prohlídce zvěřince jsme si i my
pochutnali na sušence. A v rozkvetlém
parku cestičkami jsme se vydali k rybníku
za kachničkami. Pozorovali jsme spoustu
nových keřů, stromů a kytek, udělali jsme
také hodně fotek. Aby všichni doma mohli
vidět, jaký to byl bezva výlet. Ještě malá
zastávka na dětském hřišti, zkusili jsme,
jak jim tam skluzavka sviští. Lanové
překážky hravě jsme zvládali a poté jsme
se zpět k autobusu vydali. Sláva, nazdar
výletu, nezmokli jsme už jsme tu...Tuhle
písničku jsme si zazpívali a do školky zpět
jsme pospíchali. Ještě nás čeká společné
rozloučení a prázdninové lenošení.
Protože, když na lukách kvetou kopretiny,

ZŠ A MŠ Černilov
Školská 380
503 43 Černilov
tel.: 495 431 118
První budova MŠ: 603 582 818
Druhá budova MŠ: 739 095 379
reditel@zscernilov.cz
kancelar@zscernilov.cz
ms@zscernilov.cz
www.zscernilov.cz
těšíme se všichni na prázdniny.
Krásné léto plné pohody a sluníčka
Vám přeje ČERNILOVSKÁ ŠKOLIČKA.

S Křemílkem a Vochomůrkou na školičce v přírodě
Letošní školku v přírodě jsme prožili
v chráněné krajinné oblasti na Chatě
Milíře, která se nachází asi 2 km nad
Pecí pod Sněžkou. Po cestě k ní jsme
se vždycky pořádně zapotili, neboť byla
opravdu strmá.
Celým pobytem nás provázeli
skřítkové Křemílek a Vochomůrka.
Byli to skřítci neposední, kteří se
uměli proměňovat z lidské velikosti
na postavičky velikosti maňáska.
Připravovali nám zábavu, různé hry a
učili nás poznávat a ochraňovat přírodu.
Často pro nás byli i povzbuzením na
delších vycházkách.
Hned první den jsme navštívili
Modrý důl a kochali se výhledem na
sněhové pláně mezi Studniční horou a
Sněžkou. Krásné vodopády horských
potůčků a řeky Úpy nás provázely

téměř na každém kroku. Cestou Obřím
dolem jsme pozorovali přírodu, která se
nedávno probudila ze zimního spánku.
Všude to kvetlo a vonělo. Na celodenním
výletě jsme již po několikáté obdivovali
krásu naší nejvyšší hory a kochali se
pohledem na ní. U Rychterovy boudy
jsme si pohráli na novém dětském hřišti
a kousek za ní jsme objevili velkou
sněhovou kapsu. Hned jsme s radostí
tvořili sněhové koule a strefovali se do
kmenů stromů. Také jsme zkoušeli jak
studí voda v horské bystřině a namáčely
do ní ruce. Po cestě se nám otevřel
rozhled do širokého kraje do údolí na Pec
pod Sněžkou a na přilehlou Černou horu.
Nejkrásnější částí našeho výletu byl
Zelený důl a Zelený a Liščí potok. Byli
jsme nadšení krásou Liščího vodopádu.
Hned jsme poznali, proč se tento důl

jmenuje Zelený a kochali se mnoha
odstíny této nádherné syté barvy.
Křemílek a Vochomůrka nám darovali
trička a opravdové skřítkovské čepičky.
V průběhu týdne jsme si je dotvořili a
na čepičku si vyrobili střapeček. Všem
to v oblečku moc slušelo. Přes den jsme
si se skřítky užili mnoho zábavy a večer
nás ukládali ke spánku ukolébavkou,
abychom měli sladké sny.
Doufáme, že vzpomínkou na školku
v přírodě dětem zůstane spousta pěkných
zážitků, někdy možná i okamžiků
překonání sebe sama, nutnosti projevit
odvahu a samostatnost… Všechny
děti si zaslouží velikou pochvalu, jak
pobyt zvládly. Pro mnohé to byla první
zkušenost, jaké je být několik dnů bez
rodičů.
Jana Maršíková, Petra Moravcová

Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko 3|2022

Výlet do ZOO Dvůr Králové
V úterý 7.6. 2022 jsme s dětmi jeli do
královédvorské ZOO. Na výlet vyrazily 3
třídy starších dětí – Hvězdičky, Bublinky
a Školáčci. Do Dvora Králové jsme
dorazili před 9. hodinou. Hned u vstupu se
děti posilnily svačinou a poté se již mohly
plně oddat poznávání krás živočišné říše.
Vstoupili jsme do ZOO a viděli tu
nádheru – zebry, žirafy, antilopy, velbloudi
i obrovstí hroši ládující se velkou kupou
trávy. Nadšené výskání a užaslé údivy
dětí se ozývaly ze všech stran. Příjemnou
procházkou jsme v 10 hodin došli až na
zastávku, kde na nás čekaly dva SAFARI
busy. Rozdělili jsme se na dvě skupiny
– prvním autobusem vyrazila třída
Hvězdiček a hned za nimi vyrazil druhý
autobus s dětmi z Bublinek a ze Školáčků.
Děti si užívaly komentovanou prohlídku
po africkém safari – vidět divoká zvířata
zblízka a „na volno“ byl pro děti silný
zážitek. Zvědavý žirafák Lucas dokonce
téměř strčil hlavu do autobusu a přiblížil
se k dětem tak blízko, že ho měly takřka na

dosah ruky. Díky poutavému
vyprávění pana řidiče jsme
se o zvířatech dozvěděli i
spoustu zajímavostí.
Po 20 minutové projižďce
jsme
museli
pokračovat
„po svých“. Tentokrát jsme
se rozdělili na 3 skupiny –
podle tříd. Pokračovali jsme
v procházení, pozorování
a v objevování zatím
neobjevených
zákoutí
zoologické zahrady. Zatímco
děti se plně soustředily
na zvířata, paní učitelky
s obavou zvedaly hlavy k nebi, kde černé
mraky naznačovaly, že brzy přijde silný
„lijavec“. A skutečně. Před 11 hodinou na
nás dopadly první kapky deště, o hodinu
později už „lilo jako z konve“. Přes
nepřízeň počasí nikoho neopouštěla dobrá
nálada. Nadšení z výletu si děti nenechaly
vzít. Vždyť nakonec – proběhnout se
mezi padajícími kapkami je docela

Základní škola Černilov
Školní rok dospěl ke svému konci.
Žákům devátého ročníku se blíží poslední
den docházky v očekávání další životní
etapy. Ta čeká i naše budoucí prvňáčky.
Školní docházku zahájí ve třech prvních
třídách.
A jaký tento školní rok byl?
Protiepidemická opatření vystřídala
krize na Ukrajině. Ekonomické i sociální
dopady na sebe nenechaly dlouho čekat.
Jsme velmi rádi, že tyto negativní
okolnosti neměly zásadní dopad na průběh
přístavby učeben i navazující prázdninové
činnosti.

Za zmínku určitě také stojí očekávané
vyhlášení dotační výzvy v rámci IROP
(Integrovaný
regionální
operační
program). Připravujeme projekt, který by
v případě podpoření financoval nábytkové
vybavení přístavby, pomůcky pro výuku
přírodovědných předmětů a v neposlední
řadě i samotnou přístavbu. Snad budeme
úspěšní jako v případě krajských dotačních
programů, které v příštím školním roce
podpoří etickou výchovu v třídnických
hodinách a výuku robotiky celkovou
částkou 88 tis. Kč. Aby se něco podařilo,
bývá většinou potřeba úsilí. Děkuji všem,

S hvězdami pod hvězdami
V sobotu ráno 7. 5. se sešli odvážlivci
z 5. A a 7. B, aby absolvovali putovní
víkend se spaním v přírodě. Vyrazili
jsme pěšky z Červeného Kostelce kolem
Krákorky na Vízmburk, který nabízí
příjemné zázemí pro krátký odpočinek
včetně občerstvení. Poté jsme seběhli
dolů do Havlovic, kde se děti vyřádily
v místním sportovním areálu a na závěr
se povozily na koni. Čekal nás poslední
úsek cesty k úpické hvězdárně, kde jsme
rozbili bivak. Po opečení buřtů si nás vzal
do parády pan hvězdář a zasvětil nás do
tajů noční oblohy. A počasí nám opravdu

přálo, bylo jasno (jen rosa v ležení
některé překvapila). Noc byla
klidná, ráno slunečné. Po snídani
jsme ještě jednou vyběhli do kupole
pozorovat slunce, ale pak už bylo
nutné za vše poděkovat a rozloučit
se, abychom došli ještě kus cesty
do Malých Svatoňovic, odkud nám
jel vlak zpátky. Na závěr snad jen
dodáváme, že děti ušly „s plnou
polní“ skoro 24 km a za jejich výkon
a chování je lze jen pochválit.
Mgr. Lenka Altmannová,
Mgr. Hana Šimková

legrace. Navíc zoologická zahrada je plná
zajímavých pavilonů, kde jsme se mohli
před tím největším deštěm schovat. My
jsme třeba (i díky dešti) objevili pavilon
„Madagaskar a tropický les“, ve kterém
jsme se nejen ohřáli a osušili, ale ještě
jsme viděli orangutana skládat Rubikovu
kostku! No, věřili byste tomu?
Tereza Mlatečková

ZŠ A MŠ Černilov
Školská 380
503 43 Černilov
tel.: 495 431 118
reditel@zscernilov.cz
kancelar@zscernilov.cz
http://www.zscernilov.cz
kteří se podíleli v tomto školním roce na
zajištění celé řady akcí, spolupracovali
při realizaci investic a byli tak součástí
každodenního života školy.
Mgr. David Kubíček
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Čtyřlístek!
Ve čtvrtek 5. 5. okusila 5. A kulturu
a navštívila dopolední představení
v hradeckém Klicperově divadle.
Společnost jim dělala legendární čtveřice
přátel z kultovního komiksu v podání
herců Kryštofa Bartoše (Myšpulín),
Natálie Holíkové (Fifinka), Vojtěcha Říhy
(Pinďa) a Michala Lurieho (Bobík), kteří
zažili opět nejedno dobrodružství….
Mgr. Hana Šimková, Iva Houdková
Kytice v Klicperově divadle
Ve středu 11. 5. 2022 se žáci ze 7. a 8.
ročníku vypravili za kulturou do Klicperova
divadla v Hradci Králové, kde zhlédli
představení Kytice podle stejnojmenné
knižní předlohy od Karla Jaromíra Erbena.
Kytice v sobě obsahuje celkem 13 balad a
děti se v divadelním představení seznámily
s vybranými baladami, jako např. Kytice,
Poklad, Štědrý den, Zlatý kolovrat, Vodník
a Svatební košile. Na scénáři a režii se
podílel Pavel Brožek, na novém zpracování
spolupracoval Pavel Khek (manžel herečky
Veroniky Khek Kubařové). V baladách
určitě zaujal mužskou rolí William
Valerián.
Mgr. Hana Šimková
Cesta do Vesmíru
Žáci šestých a sedmých tříd navštívili
Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové,
aby se dozvěděli co nejvíce informací
na téma Sluneční soustava, Země a její
sousedé.
Děti vyslechly přednášku, do které byly
velmi hezky na základě otázek zapojovány,
lektor je chválil za jejich znalosti a aktivitu,
ocenil i jejich zvídané a věcné otázky.
Zhlédly film o zkoumání planet a i v tomto
případě byla jejich pozornost příkladná.
Další aktivitou byla praktická ukázka,
a to práce s modelem –teluriem. Žáci si
mohli ověřit a uvědomit všechny důležité
informace, které získali v předchozích
činnostech. Děkuji moc panu Cholastovi
za pomoc při realizaci tohoto setkání.

Mgr. Jana Hofmanová
Setkání rodáků ve Výravě
V sobotu 11. 6. 2022 jsme měli
možnost vystoupit s pěveckým sborem
naší školy ve Výravě na setkání rodáků.
Zazpívat si na velkém pódiu byl pro děti
krásný zážitek. Malí zpěváčci i hudebníci
ze ZUŠ si vystoupení užili. Děkujeme za
pozvání a za dárečky, které děti dostaly za
svoji odvahu.
Mgr. D. Filipová, J. Štarhová

Dětský den
1. červen patří dětem. Ten
letošní vycházel na středu,
a tak jsme dětské odpoledne
připravili v pátek 27. května.Ale
byly to nervy - celý týden jsme
“viseli” na předpovědi počasí,
kterou bohužel pro nás tentokrát
meteorologové uhodli, a tak došlo
na tzv. mokrou variantu.
Skákací hrad, občerstvení,
ovoce, limču, nanuky, malování
na obličej, výrobu ozdobných
placek a dalších 10 soutěžních
stanovišť se nám podařilo umístit do
prostor naší školy, a dokonce, když bylo
třeba, bylo na hale dost prostoru pro
vystoupení našeho školního pěveckého
sboru a několik krásných choreografií
skupiny CREATO.
Návštěvníky jistě potěšili naši úžasní
kamarádi PAT a MAT, kteří obdarovali
mamky, babičky, tetičky......krásnými
růžemi a vzniklo jistě mnoho pěkných
fotografií na památku.
Velkou starost nám kvůli špatnému

počasí dělalo objednané překvapení pro
děti.Ale vlakvedoucí pan Mašek a kočí
pan Falta to naštěstí nevzdali a děti si
užily mnoho zážitkových jízd.
Vše to klaplo a my děkujeme všem,
kteří se na tomto dětském odpoledni
podíleli, vám,
že jste se svými ratolestmi přišli.
A my jsme s PATEM a MATEM mohli
konstatovat - “ A je to.”
Mgr. Jana Hofmanová,
Mgr. Lenka Javůrková

Stříbrná Kutná Hora
Ano, ale nejen to. Celé centrum tohoto
krásného města je hodno obdivu, zajímavá
místa a památky zvou k návštěvě.
My jsme si se žáky 8.ročníku vybrali
samozřejmě ty nejatraktivnější.Začali
jsme v Sedlci ve světoznámé kostnici,
která patří mezi nejnavštěvovanější
památky Středočeského kraje.Pak jsme
navštívili památku UNESCO - katedrálu
Nanebevzetí Panny Marie.
Ze Sedlce jsme autobusem přejeli
k chrámu sv. Barbory - krásné ukázce
gotické architektury.

A konečně to stříbro - prohlídka
středověkých dolů s celou parádou v oblečení jako tehdejší horníci v kutnách
a s lucernami se děti prodíraly starými
štolami.
Po pauze na občerstvení jsme vyrazili
do posledního cíle naší cesty, zámku
Kačina.Tam se nás ujala úžasná paní
průvodkyně a prohlídka s ní nám uběhla
jako voda. A pak jsme nabrali směr
Černilov.
Mgr. Jana Hofmanová,
Mgr. Kateřina Blatníková
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Zlatá včela v Dubenci

STK 2022
V první polovině června vyrazila 8.
třída na Sportovně turistický kurz do
Jedlové v Orlických horách. Ubytováni
jsme byli na chatě Start, kde o nás bylo
jako vždy výborně postaráno. Náplní
tohoto kurzu je turistika v krásné
přírodě Orlických hor a sportování.
Během celého týdne je pro žáky
připraveno několik sportovních her,
kde je zapotřebí zapojit mozek, sílu a
vůli. Jedno odpoledne jsme věnovali
návštěvě lanového centra, kde některé
děti překonaly samy sebe. Počasí bylo
tentokrát trochu uplakané, ale to nám
nebránilo, abychom si užili krásný kurz,
na který budeme dlouho vzpomínat.
Mgr. Jiří Havlas

Zlatá včela je soutěž pro členy
včelařských kroužků, která umožňuje
včelaříkům
vzájemné
porovnání
teoretických znalostí a praktických
dovedností. Soutěží v testu včelařských
dovedností, botanice, pomůckách, praxi
a mikroskopování. Naše škola se letos
přihlásila poprvé a do Dubence, místa
oblastního kola soutěže, se vypravili na
zkušenou Ondřej, Prokop a Eliška z 8.
ročníku. Soutěžili v kategorii starších
žáků a umístili se na pěkném 4. – 6.
místě, přičemž na medailovou pozici
scházely pouhé dva body. Příště to určitě
vyjde!
Mgr. Kateřina Blatníková,
Mgr. Hana Šimková

Jak válčili husité
To se velmi autenticky dozvěděli žáci
naší školy díky výukového programu
skupiny Pernštejni.
Seznámili
se
s
husitskými
zbraněmi,viděli souboje s nimi a sami
si vyzkoušeli boj v husitské vozové
hradbě. Dokonce “zazněla” i husitská
píseň.Prohlédli si také brnění křižáků a
pochopili, jak obtížný byl pohyb a boj
v plné zbroji.
Dětem se dle ohlasu tento výlet do
15. století líbil.
Mgr. Jana Hofmanová

Škola jinde – v přírodě
Nejdříve to začalo nudnými přípravami.
Zabalit kufr, tak aby nic nechybělo. Ráno
dřív ke škole, aby mi neujeli. A potom
dloooouhá cesta, víc jak tři hodiny.
Nejdříve to byla sranda, ale po hodině jsme
se už nudili.
Když jsme konečně dorazili, vybalili
jsme si věci v chatkách a hurá na oběd.
Špagety!
Odpoledne jsme se rozdělili do
družstev a seznámili jsme se s animátory.
Byly to prima holky a jeden kluk. Každý
den jsme s nimi trávili celé odpoledne, hráli
různé hry, soutěžili, chodili na procházky
a koupali se v bazénu. Večer jsme měli
diskotéku. Další dny jsme se dopoledne
trošku učili a psali dopisy domů.
V pátek po snídani jsme si zabalili a
čekali na autobusy domů. A opět ta dlouhá
cesta. Uběhla rychleji, protože jsme se
dívali na pohádku a někdo dokonce i usnul.
Moc jsme si to užili. U školy na nás
čekali rodiče, babičky, sourozenci, a my

jsme jim mohli vyprávět, jaké to bylo. No
prostě „SUPER“!
Třída 4.B
Škola v přírodě je nejlepší. Užili jsme
si tam zábavu. Byli jsme v chatkách po
třídách. Na záchodech byli pavouci. Byli
s námi animátoři. Hráli jsme s nimi hry.

Byli jsme v lese, u koní a krav. Stavěli
jsme domečky pro zvířátka. Měli jsme
diskotéky. Vyprávěli jsme si pohádky.
Ve čtvrtek jsme byli plavat ve skupinách.
Bylo tam dobré jídlo, vařila nám paní
z bufetu a paní družinářka. Bylo to tam
hezké. Určitě tam jeďte!!
Napsali společně žáci 2.A
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Černilovský dvůr podvanácté
Je to neuvěřitelné, ale v sobotu 4. 6.
2022 se konal již 12. ročník festiválku
Černilovský dvůr. Tento domácký festival se
koná tradičně vždy první sobotní odpoledne
a večer v červnu. V roce 2010 se konal
nejprve Dětský divadelní dvůr a o rok
později se z něj vyloupl festival pro všechny
generace. Čas nasycený hudbou, zpěvem,
divadlem, tancem, výstavou, workshopy,
setkáním a občerstvením těla i duše.
Letošní Černilovský dvůr byl obdařen
opět krásným letním počasí, ačkoliv
předpověď různých radarů věštila dešťovou
divočinu. Pán Bůh nás má ale rád, a tak
nakonec počasí bylo přívětivé a dopřálo
všem krásné odpoledne na zahradě
Kulturního a spolkového domu v Černilově.
Festival zahájilo divadlo DAMÚZA
s představením jednoho herce Špílmachr
– Faust. Převážně dětské publikum
sledovalo s napětím, jak se příběh vyvine.
Prvním hudebním počinem na dvoře bylo
poté vystoupení nadaného hudebníka
Filipa Klineckého z Prahy a zpěvačky
Anny Roskolupa z Ukrajiny. Filip se
velmi aktivně podílí na pomoci Ukrajině,
vozí potřebné lidi do bezpečí a při této
příležitosti se seznámil i s Annou. Společně
zde na Černilovském dvoře hráli a zpívali
ukrajinsky, anglicky i česky. Následovala
kapela MarZ – Markéty Zdeňkové. Tato
kapela se repertoárově pohybuje mezi
folkem, popem a jazzem a kromě Markéty
Z. ji tvoří ještě Štěpán Janoušek, Dalibor
Hrubeš, Miloš Klápště a Vítězslav Patočka.
Po koncertě MarZu měla původně se svým
tancem vystoupit Arina z Ukrajiny, nyní
žákyně Masarykovy jubilejní základní školy
v Černilově. Arina si ale poranila nohu, a tak
tanec nepřipadal v úvahu. Děkujeme velice
Báře Tiché z Jaroměře, že obětavě přijela
naučit zájemce z publika židovský tanec
Maim. Do výuky se zapojilo velké množství
tanečníků a tanečnic všeho věku a byla to
výsledně radostná legrace. Poté zahráli
Elias & the Shepherds. Kapela byla nadšeně
publikem přijata, její vystoupení bylo plné
energické hudby. Elias & the Shepherds
hrají tzv. "fresh-folk", žánr ovlivněný

irskou tradiční hudbou a světovým folkem.
Autorem písní je frontman a hlavní zpěvák
kapely Eliáš Jeřábek, který se naučil hrát na
kytaru, když cestoval po Skotsku a Irsku a
hrál v ulicích. Postupně se k němu přidali
tři další muzikanti - houslista Filip Kottek,
kontrabasistka Lucie Flemrová a zpěvák,
kytarista a bubeník Iby Pop - a tak vznikli
Elias & the Shepherds. Zkrátka Elias a
ovčáci, neboť prý neexistuje nic silnějšího
než láska mezi člověkem a psem. Finálním
hudebním hostem večera byla kapela
Epydemye. V Černilově již dobře známá
z listopadového koncertu v sokolovně.
Epydemye je folková kapela z Jižních Čech,
která ve svých písničkách zpracovává různé
významné události z historie. Mráz nám šel
po zádech ve chvíli, kdy Epydemye zpívala
písničku Milada o Miladě Horákové, jejíž
manžel se narodil právě zde v černilovském
Kulturním a spolkovém domě. Velmi
symbolická byla také píseň Prosklený
nebe o kostele v Neratově, protože po
celé odpoledne se na Černilovském dvoře
čepovalo neratovské pivo Prorok.
Uvnitř v domě byly pro diváky
připraveny
tři
výstavy.
Výstava
paličkovaných výrobků, kterou připravil
Kurz paličkované krajky Ulity Černilov pod
vedením Bohdany Michálkové. Výstavu si
můžete stále v KSD prohlédnout. Druhou
výstavou byla výtvarná díla Ivany
Fendrychové Šlitrové z Hradce
Králové. A třetí obrázky dětí
z výtvarného kroužku Aleny
Rychtaříkové v KSD.
Josef Šolc přivezl na festival
své úžasné proutěné koše a zpátky
si jich moc neodvezl. Mnoho
nadšených nových majitelů
si domů odnášelo svůj nový
proutěný výrobek – koš, nůši,
krmítko, truhlík… Iva Šolcová

koordinovala floristickou dílnu, kde bylo
možné si barvami natřít plechovku a do
ní naaranžovat květiny. Děti měly velkou
radost z velkého bublifuku a kouzlily jednu
krásnou bublinu za druhou.
Další ročník Černilovského dvora
utekl jako voda. Moc děkujeme všem,
kteří jakkoliv pomohli s jeho přípravou,
průběhem i úklidem – byla to spousta
dobrovolníků. Děkujeme samozřejmě také
pánům z technických služeb Obce Černilov
za posekání trávy u Kulturního a spolkového
domu a za postavení velkoprostorového
stanu na dvoře. Moc děkujeme Terezce
Šůstkové za krásný originální plakátek
a Terce a Radce Šůstkovým za péči
o kapely během festivalu a jejich ubytování.
Obrovské díky patří Janě Horákové za
zúřadování ekonomické stránky akce a
mnoho dalšího (přípravu občerstvení,
materiálu pro workshopy, mnohé nákupy
a nekonečný úklid). Klobouk dolů před
všemi, kteří zajišťovali občerstvení a
neúnavně točili pivo (Slávek a Vláďa),
vařili kávu, připravovali zákusky, pití,
slané občerstvení… a vydrželi být mnoho
hodin ve službě. Děkujeme nesmírně těm,
kteří přišli nachystat vše potřebné a pak
vše také uklidit. Díky Petře Kubařové a
dalším za mytí nádobí během akce. Bez
mnoha pomocníků (které jsem všechny
nevyjmenovala) by to prostě vůbec nešlo.
A moc děkujeme Vojtovi Šůstkovi za to, že
12x na festivale byl v roli ředitele festivalu
a udělal pro něj nesmírně moc. Vojta
prohlásil, že letos s tím končí, ale pochopili
jsme, že s rolí organizátora, což znamená, že
se může klidně přehoupnout třeba do role
účinkujícího a na to se teda taky moc těšíme.
Tak snad, společně z mnohými z vás, se nám
podaří příští ročník opět zrealizovat, i když
je to dřina velká, je to vždy krásný společný
čas… Díky vám za to!
Jana Žárská
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Povídání o librantickém větrném mlýně
„Tisíce místních pohlednic rozlétlo se
do daleka s pozdravy přátelům a známým.
Na nich na čelném místě náš librantický
povětrník. Rytina jeho obrázku zdobila
i obecní razítko. Domovské listy jim
razítkované a rozesílané starostou obce,
mnoha lidem připomněli jejich rodnou
obec“.
To je úryvek z krásného vyprávění
Josefa Lukáška o historii librantického
větrného mlýna, doplněné promítáním
fotografií z archivu Václava Horáka a jeho
otce Josefa Horáka. Akce se uskutečnila
23.4.2022 v místní Hospůdce Na hřišti za
účasti asi 100 místních obyvatel.
Součástí povídání byla vystavená
sedmkrát zmenšená maketa mlýna, kterou
vyrobil Josef Lukášek podle dochovaných
plánů původního mlýna a je k vidění
v Libranticích.
Výtěžek z této akce činil 3630 korun a
byl předán majitelům skanzenu Krňovice,
kteří v minulých letech realizovali ve
skanzenu librantický mlýn ve skutečné
velikosti. Tam můžeme tuto naši památku
připomínat.
Seznam mlynářů a majitelů
„Na povětráku“ v Libranticích
1) Václav TOMAN (1855 - 1860)
- první librantický „Pan otec“
- v r.1843 převzal od svého otce
usedlost č.51 (dnes Milan Dusil) včetně
pozemků, které k ní patřily
- v.r. 1855 postavil mlýn na již svém
pozemku na jižní straně obce a začal mlet.
Mlel pět roků, do roku 1860 a zaměstnal
pomocníky.
1. stárek - DRAHORÁD - rád se napil,
dlouho tam nevydržel a brzy odešel
2. stárek - RÓJA - zanedlouho se
oženil a koupil usedlost č. 75 (později
Morávkova pekárna)
3. stárek - Jan LUKÁŠEK - v r. 1860
si vzal sestru mlynáře Václava Tomana a
mlýn od něho koupil
- Václav Toman si nechal pouze
usedlost č.51 a v ní hospodařil (tím došlo
k rozdělení usedlosti č.51 s mlýnem)
2) Jan LUKÁŠEK (1860 - 1882)
- druhý librantický „Pan otec“
- v r. 1860 postavil pod mlýnem
chalupu s doškovou střechou
- v r. 1882 se oženil s jeho dcerou Josef
Uhlíř z Blešna
3) Josef UHLÍŘ (1882 - 1921)
- třetí a nejváženější librantický
„Pan otec“
- v r. 1882 převzal mlýn od tchána

a koupil od Tomana usedlost č. 51. (Tím
došlo opět k původnímu spojení usedlostí)
- rodiče jeho ženy, Lukáškovi, dál
bydleli v chalupě pod mlýnem
- v r. 1910 předal hospodářství č. 51
svému synu Janovi a nechal si mlýn a
chalupu pod ním (opět rozdělení mlýna a
usedlosti č.51)
- v r. 1911 chalupu přestavěl s nápisem
na střeše JU LP 1911
- 28.října 1921 zemřel
Už za jeho života mu pomáhali s
hospodařením a mletím jeho synové,
nejstarší Josef a nejmladší Lojzík. Ale mletí
již bylo málo, téměř se už nemlelo. Josef
brzy následoval svého otce a krátce na to
zemřel v příštím roce 1922. Lojzík se pak
odstěhoval do Tyniště a brzy zemřel také.

V r. 1923 se vdova po nejstarším
Josefovi provdala za Švorce. Jelikož byla
Švorcová, tak v témže roce prodala mlýn
i s chalupou Františku Prokešovi z č. 31.
(dnes Zdeněk Černý dole u rybníčka)
Tím skončilo nejdelší a nejslavnější
období „Pana otce“ Josefa Uhlíře a jeho
rodiny a našeho větrného mlýna.
4) František PROKEŠ (1923 - 1945)
- u něho už nemůžeme říkat „Pan
otec“
- byl to pouze majitel. V mlýnu se už
nemlelo a chtěl ho zbourat. Památkový
úřad to však nepovolil, tak jen chátral a
chátral.
- chalupu použil jako ubytování pro
pomocné síly na svém hospodářství
- po 2.světové válce v r. 1945
vše prodal panu Žaloudkovi
5)
pan
ŽALOUDEK
(1945 - ????)
- při koupi sliboval, že mlýn
opraví a bude mlet. Zůstalo jen
u slibů a ještě v témže roce jej
zboural a dříví použil na topení.
Bydleli v chalupě pod mlýnem.
Po jeho smrti tam bydlel dál jeho
syn Zdeněk se svoji rodinou do
roku asi 1965. Měli celkem šest
dětí.
Po jejich odchodu bydlela
v chalupě rodina Malých asi do
roku 1980. Když se odstěhovali,
tak i ta chalupa bez majitelů
začala chátrat.
Dnes tam již nestojí ani mlýn,
ani chalupa, je tam pouze zarostlý
pozemek. Pro nás je to vzpomínka
na to, že tam kdysi stával a klapal
náš LIBRANTICKÝ VĚTRNÝ
MLÝN
Petr Lukášek
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Oslavy "Opožděného MDŽ" ve Skaličce
Proč opožděný MDŽ? No, protože se
ještě v březnu táhla covidová pandemie a
nám se už po tom našem řádění stýskalo,
takže jsme zvolili 7. května, den před
svátkem matek. Při příchodu do hasičské
zbrojnice ve Skaličce každá žena dostala
retro dárek a žlutý karafiát.
Jistá televizní stanice si osvojila náš
nápad, kdy se my občané převtělujeme
do různých umělců, hlavně zpěváků.
Tuto činnost provozujeme od roku 2010,
ale televize s tím přišla až v roce 2016
v pořadu Tvoje tvář má známý hlas.
A kdo se v naší Tváři ukázal? Jako
první vystoupila dvojice Zdeněk Svěrák a
Jaroslav Uhlíř, aby nám řekli, že nemáme
Opouštět staré věci pro nové. Tito pánové
v době coronavirové oslavili svá životní
jubilea. Do nich se převtělili Jarosav Wild
a Miloslav Havlík.
Po nich Monika Karpíšková bravurně
střihla a pohyby napodobila Tinu Turner se
Simply the Best.
S přáním Žít jako kaskadér přijel
z Ruseku Dalibor Janda, pod jeho maskou
se skrýval Jan Ulrich.
Z Valašska se k nám dopravila
nejznámější zpěvačka lidových písní
Jarmila Šuláková, Zdena Klimešová ji
představila písničkou Kdyby byla Morava
jako je.....
To už nastoupila skupina RICCHI
POWERI, aby předvedla MAMMA MIA,
ztvárněná Ivou Ambrožovou a Jakubem
Hamáčkem.
Zdařilé bylo vystoupení Hany Vachové
z Ruseka a Tomáše Sládka z Malšovic, kteří
ukázali, jak zní Ó maňo v podání romské
hudebnice Věry Bílé a Dušana Čonky.
Ještě daleko před termínem si kostýmu
a písně užíval Miloš Hofman, nakonec
i se světelnými efekty (musím napsat se
pěkně vyblbnul), jako Dan Nekonečný,
kdy zaznělo Hafanana. Vzal si k sobě

pomocnice Terezu Klimešovou, břišní
tanečnici Šárku Vašíčkovou a dvě
"policistky" Nikolu Juranovou a Kateřinu
Skořepovou, které mu dělaly křoví.
Následně nastoupila, aby všem sdělila,
že má Boky jako skříň Ewa Farna, ale ve
Skaličce to byla Jindra Juranová.
V nafouknutém kostýmu, vzadu
s vrnícím větrákem, přišel Jiří Burian alias
Kapitán Demo, nám všem sdělil Jiří Čihák
mladší, že jsme jeho Zlatíčka.
Jako poslední přišlo trio Maxim
Turbolenc v podání Romana Havlíka, Jana
Kadeřávka a Denyse Holovchenka. Jejich
Jede, jede mašinka rozproudila všechny
přítomné, účinkující se napojovali na
mašinku a tím naše vystoupení skončilo.
Podle ohlasu obecenstva se všechno moc
líbilo, my byli rádi, že se nám to povedlo.
K dobré náladě přispěla i plná hasičárna,
zřejmě tento druh zábavy nechyběl jenom
nám.
Součástí této akce byla sbírka pro
Ukrajinu. Z těchto peněz se pořídí

potřebné věci do nemocnice.
Ukrajinské ženy, které bydlí v naší
vesnici, připravily pohoštění z jejich
specialit. Tady jsou názvy: pirohy(ty byly
s několika náplněmi), syrniki, monasterská
izba(prý je to v češtině klášter), mlinci,
kručeniky, čeburek. Všechno bylo moc
dobré a chutnalo to tak, že se nám dělaly
boule za ušima.
Tady se pozastavím nad někým, kdo
tu náladu pokazí, kdo ničí cizí státní
symbol a chová se nevhodně a uráží naše
sousedy, kteří už přeci jenom pár let ve
Skaličce žijí.(Ale pokrmy jedl).
Velké poděkování patří všem
účinkujícím, scénáristovi a kostymérovi
Jaroslavovi Wildovi, tak trochu kulisákovi
Denysovi Holovchenkovi za vyrobení
mašinky, Božence Paclíkové, Milanovi
Karpíškovi za hudební doprovod,
děvčatům za vytvoření mňamek, obci
Skalice za podporu a jinak všem, kdo
přiložili ruku k dílu.
Zdeňka Klimešová
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Čarodějnice ve Skaličce
Po dva roky jsme se nemohli
shromažďovat, takže jsme se na letošní
pálení čarodějnic moc těšili.
Někteří z nás si oblékli čarodějnický
kostým, jiní byli rádi, že si popovídají
se sousedy a kamarády. Děti, ať už
naše, nebo ukrajinské, zdárně zdolávaly
hromadu hlíny. Samozřejmě jsme opékali
buřtíky.
Na tuto naši akci přišla nebývalá
návštěva. Najednou se objevili dva
populární herci - Ondřej Malý, známý
z Četnicků z Luhačovic, jako obecní
strážník Hejkal nebo v Případech 1.
oddělení, kde je patologem MUDr.

Vojířem a Kristýna Kociánová, kterou
jsme viděli v Ordinaci v Růžové zahradě,
kde hrála sestřičku Mirku, také v nedávno
skončeném seriálu Slunečná, kde po boku
Filipa Blažka ztvárnila trošku potrhlou
herečku Eriku. Oba dva byli velice milí.
Akce se nám povedla, velká hromada
dříví a klestí shořela. Dozor nad ní měl
SDH Skalička, jednou se musela zapojit
cisterna, poněvadž hrozilo, že se bude
rozšiřovat ohniště. Ještě několik dní se
objevovalo doutnání, ale Jaroslav Srba
mladší to vždy zalil, za což mu moc
děkujeme.

Zdeňka Klimešová

Slet čarodějů v Libranticích
Dne 30.4. se v naší obci uskutečnil
tradiční slet čarodějů a čarodějnic. Za
velké účasti dětí, rodičů, babiček, dědečků
a přátel z naší vesnice i okolí se pálil velký

oheň, děti si vyzkoušely své schopnosti a
dovednosti na stanovištích a nechybělo
opékání párků.
Radost udělali i poníci, kteří vytrvale

Pálení čarodějnic v Újezdě
Spolek přátel Újezda
pořádal tradiční pálení
čarodějnic. Zábava se
konala do ranních hodin
zpěvem táborákových
písní.
Místní Jiří Dušek
společně
se
svým
tchánem
Miroslavem
Švestkou
vytvořili
čarodějnici, která byla
po setmění za pomoci
lampionového průvodu
upálena u místního
koupaliště.
Radek Slepička

vozili děti na svém hřbetu až do večerních
hodin. Bohaté občerstvení bylo zajištěno
v místní Hospůdce Na Hřišti.
Petr Lukášek
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Událo se...

Pivní slavnosti ve Skalici 2022
Tak jsme se dočkali a konečně jsme
mohli uspořádat oslavy piva v termínu,
jak jsme byli zvyklí. Už žádná vládní
opatření nám v tom nezabránila! Poslední
květnový víkend se ve Skalici na hřišti
nesl ve znamení dobrého piva, jídla a
muziky, včetně tématické zábavy. Jinými
slovy Pivní slavnosti, jak je máme rádi!
Hasiči ze Skalice si i letos dali tu práci a
připravili, za veliké podpory obce Skalice,
skvělou akci. Dokonce ani MS v hokeji,
ani akce pořádané v okolí nezabránily
hojné účasti na letošním ročníku. Výborné
pivo, vynikající pochoutky, skvělá muzika
a doprovodný program. Pojďme se
podívat na letošní ročník krapet blíž.
Akce odstartovala dne 28.5. ve 13h.
Prezentovat svá piva přijeli: Hostinec
Bumbálka – Rusek s pivem Radegast
10° a Kozel 11°, RR Gastro HK s pivy
Bernard 10° a polotmavý Rohozec 11°
a v neposlední řadě jsme na hřišti rádi
viděli i Stánek u Martina HK, který nám
nabídl piva Beránek 11° a Klenot Ale
11°. Všechny stánky soutěžily o titul
Nejchutnější pivo našeho regionu a za
rok 2022 si tento titul odnesla Hospoda
Bumbálka za jejich Radegast 10°, který
od návštěvníků získal nejvíce hlasů.
Ani letos nechybělo prostorné podium
pro všechny vystupující. Vystřídali se
na něm následující interpeti: DJ Karlos
z Ruseka, hudební skupina FK Band, Josef
Pepíno Csóka a již tradičně hard-rocková
banda Fénix, která zaručila zábavu až do
pozdních večerníh hodin. Děkujeme všem
za jejich účast a spolupráci, za skvělou
hudební atmosféru, kde si každý hudební
nadšenec našel to svoje. Všem obyvatelům
přilehlých domovů děkujeme za trpělivost
a shovívavost během akce.
Nechyběly ani soutěže pro dámy a pány,
které k těmto slavnostem neodmyslitelně

patří, tedy Pití piva na čas a Hod sudem
do dálky. Dámy mají přednost, takže
soutěž Pití piva na čas vyhrála naše
hasička Veronika Vosyková, která uhasila
žízeň 0,3l piva za 5,49s. Hnedka za ní
se umístila její sestra, také naše hasička,
Kateřina Hrobařová s časem 6,63s. Mezi
muži se ukázal jako nejrychlejší pijan 0,5l
piva Jakub Hamáček s časem 7,56s. Na
druhém místě se umístil Jakub Kameník s
9,16s. V soutěži Hod sudem do dálky mezi
ženami kralovala Martina Pultrová, která
prázdný padesátkový sud vrhla do dálky
4.9m, hnedka za ní byla Jitka Zaplatílková
s výkonem 4,4m. Mužskou kategorii,
ve které se také házelo prázdnou
padesátkou, ovládl Daniel Hnik s
úžasnými 8m. Druhý nejlepší hod
předvedl David Lankaš a to 7,7m. Všichni
vyhlášení si následně převzali ceny z
rukou pana starosty Kavalíra.
I přesto, že nám letos nepřálo počasí
takovou měrou jako během loňského
ročníku, věřím, že jsme si to všichni
parádně užili. Pivo bylo jako křen,

Keramika v ZŠ Librantice
Díky paní učitelce S. Vaněčkové
jsme si mohli vyzkoušet práci s keramickou hlínou. Pod našima
rukama vznikly různé dekorace:
keramická
srdíčka
zdobená
trávou nebo květinami, pítka pro
ptáky, tužkovník nebo domovní
čísla. Děti si vymodelovaly
sněhuláka, trpaslíka, šneka nebo
rybu. Při druhém setkání se
glazovalo a zdobilo burelem.
Všechny výrobky se velmi
povedly.
Milada Bortlíková

občerstvení bohaté, zábava nesmírná. Ani
děti nepřišly letos nazmar. Každý stánek
měl připravenou nějakou laskominu pro
nejmenší účastníky slavností. Všechny
děti řádily na tenisovém kurtu, fotbalovém
hřišti, ale i na parketě, kde to roztáčely jak
se svými rodiči, tak i se svými vrstevníky.
Závěrem bychom chtěli poděkovat
partnerům akce, a to především obci
Skalice za ohromnou podporu a
spolupráci včetně zprostředkování stanu.
Firmě Merida Hradec Králové, s.r.o.
za ceny. Firmě ERMO HK za mobilní
oplocení, ceny a zapůjčení vozidla. Za
skvělé podium děkujeme firmě Sound
service Skalický Dvůr Králové nad
Labem. Samozřejmě nesmím zapomenout
poděkovat všem hasičům SDH Skalice,
kteří se podíleli na všech přípravách,
organizaci a nasledném úklidu spojeným
s pořádáním slavností.
Pevně doufám, že jste si letošní ročník
Pivních slavností užili a budeme se těšit
na ten následující, již XII. ročník!
za SDH Skalice Jana Grošková
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Sraz rodáků ve Výravě
Milým letním zážitkem byl pro všechny
návštěvníky V. sraz rodáků a přátel obce
Výrava, který se konal v sobotu 11.
června v areálu Letního parketu Výrava u
příležitosti 616. první zmínky o obci a 140.
výročí založení SDH Výrava.
Brány areálu se otevřely již úderem
poledne a lavice se postupně začaly plnit
staršími i mladšími účastníky dlouho
očekávané akce. Moderátorka rádia Černá
Hora Hanka Poskočilová postupně vítala
příchozí a provázela celou akcí. Před
13. hodinou se všichni, kdo měli zájem,
odebrali k pomníku obětem světových
válek u budovy bývalé školy. Kronikář
obce Filip Krejča připomenul účast
občanů Výravy v bojích obou světových
válek a vyzdvihl statečnost padlých. Na
jejich počest pak členové SDH Výrava
v uniformách položili k pomníku věnec.
Následoval pomalý přechod ke Kapli sv.
Jana Křtitele, kde se konala mše svatá.
Návštěvníci mohli v premiéře obdivovat
úpravy interiéru kaple, které byly pořízeny
z výtěžku veřejné sbírky pořádané obcí
Výrava a z financí Římskokatolické
církve – děkanství Černilov. Kaple byla
vymalována, nový nátěr dostalo po 56
letech i dřevěné bleděmodré podbití stropu.
Renovace se dočkaly i vstupní dveře a
zcela nově byla pořízena kovaná mříž,
díky které se bude nyní častěji kaple větrat.
Interiér dále zdobí nový koberec, sedáky
v lavicích, venkovní vitrína a doplňky
na oltář. Mši doprovodily hudebním
vystoupením flétnistky ze ZUŠ Na Střezině
v Hradci Králové pode vedením Žofie
Součkové. Oficiální slavnostní zahájení
srazu proběhlo na pódiu letního parketu
hned poté před nastoupenou jednotkou
SDH v uniformách. Přítomné pozdravili
a krátkou řeč pronesli starostka obce
Eva Nepokojová a starosta SDH Výrava

Václav Šípek. Následovalo předávání
ocenění a hromadné focení členů SDH
Výrava. JSDH Černilov pak přítomným
předvedli ukázku z praxe, a to jejich nové
akumulátorové vyprošťovací zařízení. Po
defilé hasičů následoval hudební program.
Jako první vystoupila patnáctiletá Maruška

Štarhové. Děti sklidily velký potlesk a na
pódiu se vyměnily s ansáblem dechové
kapely Opočenka. Melodické písně bavily
přítomné posluchače až do podvečera.
Celé odpoledne byly návštěvníkům
k dispozici k projížďkám Výravou kočár
tažený koňmi a nový dopravní automobil

Jurčíková z Výravy, následována sborem
dětí ze ZŠ Černilov a ZUŠ Habrmanova
v Hr. Králové pod vedením paní učitelky

JSDH Výrava, dětský koutek s nafukovací
skluzavkou, malování na obličej, nebo
stánky s tradičním zbožím. Návštěvníci
si prohlédli fotografie tříd z obecní školy
nebo fotografie mapující klíčové aktivity
z rozvoje obce za posledních 10 let od
minulého srazu rodáků, dále kroniky obce,
brožuru o obci, předměty s logem obce a
další materiály. Několik hasičských sborů
z okolních obcí vystavovalo v areálu
unikátní historickou i moderní hasičskou
techniku.
Ještě před vystoupením rockové kapely
Crazy Dogs měly možnost nejen děti
napsat na papírek přáníčko, připevnit ho
k balónku a vyslat do nebes. Snad se
všechna přání splní.
Děkujeme všem návštěvníkům, že naši
akci přišli podpořit, sponzorům akce, areálu
letního parketu za zázemí a všem desítkám
dobrovolníků za pomoc s organizací.
Eva Nepokojová

Dětský den v Libřicích
V sobotu 4. června uspořádal Sbor
dobrovolných hasičů Libřice s pomocí
Svazu žen Libřice a samozřejmě za podpory
obce dětský den. Počasí se vydařilo, přestože
předpověď strašila přeháňkami. Od tří hodin
odpoledne děti, kterých dorazilo celkem
padesát dva, plnily celkem osm soutěžních
disciplín, které prověřily jejich zručnost,
výtvarné nadání, zdatnost a i odvahu zkusit
si i něco (pro některé z nich) nezvyklého.
Třeba stříkat z opravdové hasičské stříkačky
PS 12 na soutěžní terče, zatlouct hřebík,
nebo střílet ze vzduchovky. Těm méně

odvážným, nebo menším, pomohli rodiče
a všichni tak po úspěšně absolvovaných
disciplínách obdrželi dárek a pochutnali
si na párku v rohlíku. Takto posliněni se
pak mohli projet na koních, prohlédnout
si vybavení zásahového vozidla místních
hasičů, nechat si namalovat obličej a
nakonec si dosyta zadováděli v pěně. Rodiče
a prarodiče využili posezení u občerstvení,
které také zajistili hasiči. Všichni zúčastnění
i organizátoři byli s vydařeným dnem
spokojeni a těší se na dětský den v příštím
roce.
SD
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Ze života spolků

Den dětí s SDH Smržov
V neděli 5.6.2022 uspořádal SDH
Smržov dětský den. Připraveno bylo 14
stanovišť různého zaměření – stříkání
vodou na terč, zkouška hasičské
výstroje, střelba ze vzduchovky,
malování na obličej, různé dovednostní
soutěže, pohádkový kvíz a myslivci
Marian Zobina a Zbyněk Prejs
připravili pro děti stanoviště s ukázkami
myslivosti. Po 16:00 jsme uzavřeli
soutěžní stanoviště, děti si vyzvedly
diplomy, ceny a sladkosti a následně
se s balonkem v ruce mohly vrhnout na
trávu, která se změnila na obří pěnovou
koupel.
Počasí akci přálo a organizace
bezchybně klapala. Odměnou pro nás
bylo zjištění, že se akce dle soutěžních
kartiček zúčastnilo 65 dětí a nebyly
jen ze Smržova, ale i z okolních obcí.
Věřím, že jsme svým počínáním děti
potěšili a že si odpoledne plné soutěží,
her a zábavy moc užily.
Akce se povedla nad očekávání a já
se už teď těším na příští rok a další den
dětí.
Mgr. Klára Němcová,
starostka SDH Smržov

Sestry Chalupovy v Olomouci
31. května jsme přijali pozvání do
Olomouce na Taneční veselici seniorů
a dobře jsme udělali. Po příjezdu na
místo na výstaviště Flóra Olomouc nás
velmi srdečně přivítali organizátoři akce
paní Trčková a pan Odstrčil z oddělení
sociální pomoci a služeb olomouckého
magistrátu. Toto oddělení se stará
o 23 olomouckých klubů seniorů a
spolupracuje již několik let se spolkem
Senioři Hradec Králové.
Bohatá účast seniorů a zaplněný sál
nás velmi potěšil, z naší skoro desetileté
zkušenosti už víme, že čím více diváků,
tím více potlesku a více motivace pro
nás vystupující.
Náš taneční spolek vystoupil s 2
obrazy, předvedly jsme dobové oblečení
z doby 1. republiky, které se nosilo na
ples, a v 2. vystoupení jsme předvedly
lázeňské garderoby, ve kterých se
jezdilo za 1. republiky do lázní. Velmi
si vážíme ohlasu a potlesku, který naše
vystoupení u diváků vyvolalo.
Program byl velmi bohatý, mimo nás
zde účinkovali i další vystupující, takže
si každý přišel na své. Celý program

doplňovala živá kapela, která hrála ty
správné, ty „naše“ skladby k tanci, takže
taneční parket byl vždy plně obsazen.
Závěrem dodávám, že si v dnešní
době vážíme pořadatelů podobných
setkání. Opět jsme si potvrdili, že tato
společenská setkání a podobné akce
neodmyslitelně patří do našich životů a

přispívají k obohacení každého účastníka
a jejich dobré náladě. Poděkování patří
také Radě seniorů Královéhradeckého
kraje, která nám významně přispěla na
dopravu autobusem.
Za taneční spolek Sester Chalupových
z obce Skalice u Hradce Králové zapsala
Jiřina Bělohoubková
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Oslava založení SDH Hubíles
Slunečný sobotní den 11.6.2022 jsme
po dlouhé době společně prožili oslavou
90. výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů Hubíles, kterou jsme spojili se
srazem rodáků. Oslavy jsme zahájili
okrskovou soutěží v požárním útoku. Ženy
nezklamaly a opět braly první místo v čase
35,33 sekund. Bohužel našim mužům
uniklo prvenství o pouhé tři desetiny
vteřiny. Blahopřejeme tak SDH Smržov
k prvnímu místu v kategorii mužů.
Po slavnostním průvodu obcí
za doprovodu dechové hudbu Májovanka
a mažoretek jsme se všichni sešli
ke slavnostnímu vyhlášení výsledků

soutěže a následné oslavě na hřišti. Hudba
nám hrála až do večerních hodin. Rodáci
měli možnost prohlédnout si fotografie ze
života a historie hasičů a obce, zhlédnout
projekci z předešlých srazů rodáků i
soutěží. Na památku každý obdržel
vzpomínkový tisk článků a fotografií
z uplynulých let sboru a obce.
Za podporu této akce děkujeme
Obecnímu úřadu Smržov. Děkujeme také
všem členům našeho sboru a sousedům,
kteří přispěli osobní pomocí při organizaci
této akce a našim sousedkám, které
zajistily sladkou/slanou tečku našeho
setkání.
Zdeněk Kunc – velitel

Zazvěřování honitby

V
rámci
zazvěřování
honitby
Mysliveckého spolku Polabí Skalice jsme
26. 5. 2022 vypouštěli do volné přírody
bažantí zvěř. V jedné části honitby nám
na pomoc přišly děti z mateřské školky
v Čibuzi. Radost dětí, které si mohly do
přírody vypustit bažantí slepici či kohouta,
byla nepopsatelná. Takže zase za rok se
budeme těšit na malé pomocníky.
Střelecké závody
Poslední květnovou sobotu 28. 5. 2022
pořádal Myslivecký spolek Polabí Skalice
tradiční střelecké závody v americkém
trapu. Střílelo se 2 x 15 terčů. V případě
stejného nástřelu rozhodoval o umístění na
1. - 3. místě rozstřel. Závodu se zúčastnilo
24 střelců. Nejlépe zastřílel Daniel Krejcar,
druhé místo obsadil Tomáš Pospíšil a třetí
skončil František Račák. Všem umístěným
gratulujeme a těšíme se na další střeleckou
akci, kterou je Ledový pohár opět poslední
Jiří Havlas
sobotu 28. 1. 2023.

SDH Skalička
Hasiči opět v mateřské škole
Koncem
března
se
starostou
hasičského okrsku č. 17 Miroslavem
Veselým jsem navštívila Mateřskou
školu v Číbuzi. Vzala jsem s sebou
kroniky SDH Skalička, kde jsou mimo
jiné fotografie při požárech, při hašení
nebo po uhašení. Raritou jsou snímky
po požáru statku ve Skaličce z roku
1959. Dětem jsme vyprávěli, jak požáry
vznikají, čeho by se měly vyvarovat, jak
působí tyto katastrofy na přírodu. Naše
návštěva byla inspirací pro nakreslení
obrázků s hasičskou tématikou.
20. května jsme zavítali do školky
znovu. Ale tentokrát nás bylo víc a přijeli
jsme s hasičskou technikou. Děti už
byly připraveny vzorně před budovou a
radostně nás očekávaly. K této mateřince
se připojila i Lesní školka Skřítek
z Hubílesa.

Tradičně si zastříkaly z vodního děla,
kdo nestříkal povozil se v hasičském
autě. Potom děti přešly na zahradu, kde
pan Miloš Aixner s pomocníky připravil
z lepenkových krabic a plachty tunel,
aby děti zažily únikovou cestu. Úsměvné
bylo, když jeden hošíček zabloudil
a hýbající se obrys pod
plachtou naznačoval, kde
ten kluk je. Na konci tunelu
už byla připravena děvčata,
která ty děti, co dolezly,
dávala na úchyt a hasiči je
vytahovaly do výšky.
Potom starosta obce
Skalice Mgr. Pavel Kavalír
předal dětem diplomy
za namalované výkresy.
Hodnocení bylo velice
těžké, poněvadž obrázky
byly všechny moc hezké.
Ještě jsme malým předaly

malé dárečky. Za pomoc, a to nejen
finanční, děkujeme oběma obcím Skalici
a Smržovu a velkou podporu oběma
starostům Mgr. Pavlu Kavalírovi a Ing.
Janu Machátovi, ale hlavně za zdařile
provedenou akci hasičům a hasičkám
z okrsku č. 17.
Zdeňka Klimešová
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Zaujalo nás

Pátrání po nosorožíkovi
Nosorožík kapucínek (Oryctes nasicornis) je se svojí
velikosti až 4 cm jedním z našich největších druhů brouků.
Samci mají na hlavě výrazný roh, kterému vděčí za svoje
české pojmenování. Samice tento roh nemají.
S dospělci se můžeme setkat za teplých letních večerů,
kdy může nalétávat ke zdrojům světla, nebo na místech,
kde se vyvíjejí larvy. Ty obývají různé typy tlejících
materiálů. V přírodě se jedná hlavně o tlející dřevo,
ale postupně nosorožík osidluje také hromady štěpky,
komposty a hnojiště v těsném okolí lidských sídel.
V současné době probíhá výzkum Národního
muzea, který se snaží zmapovat výskyt tohoto
druhu na území ČR a ověřit, zda skutečně existuje
unikátní poddruh žijící pouze v ČR a v části
severního Rakouska. Pomoci s
výzkumem můžete
i Vy.
Přibližně před 20 lety byl nosorožík kapucínek
pozorován i na Černilovsku, konkrétně v lese Kaltouz.
Bylo by zajímavé zjistit, jestli se tento velký, ale přesto
nenápadný brouk na území mikroregionu stále vyskytuje.
Máte-li na zahradě kompost nebo hromadu štěpky, může
se klidně stát, se jednoho dne s nosorožíkem setkáte.
Najdete-li tedy nějakého brouka, o kterém se domníváte,
že by to mohl být nosorožík, vyfoťte jej a fotku pošlete
na email: daniel.cic17@gmail.com. Pokud víte o stabilní
populaci nosorožíků, můžete rovnou kontaktovat kolegu
Vondráčka z Národního muzea na email: dominik.
vondracek@nm.cz.
Daniel Čičovský

Populační genetika nosorožíka kapucínka
b
ane projekt Národního muzea pokračuje!
čů

štěp

stná

ch li

trou

ka a

pilin

y

hnůj

nů
kohm
pjo

st

Tady vš
ude
mě můž
eš
najít...
Na co se ptáme:
Existuje v ČR endemický poddruh
Oryctes nasicornis ondrejanus?
Pro zodpovězení této otázky bude stěžejní nachytat čerstvý materiál kapucínků
napříč Českou republikou a okolními státy.
--Pokud víte o stabilní populaci kapucínku na zmíněném území, neváhejte se
ozvat na níže uvedený kontakt.
--Každé stadium se hodí.
Data umíme získat z dospělců, kukel i larev. Larvy si navíc můžeme dochovat.

Více o projektu se dočtete zde:
http://bit.ly/oryctes-nasicornis
Brouk je chráněn zákonem, přímý sběr nedoporučujeme, pokud nemáte příslušná povolení.
Dominik Vondráček - oddělení entomologie
Národní muzeum - Přírodovědecké muzeum
Cirkusová 1740, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00
T: +420 224 497 884 - E: dominik.vondracek@nm.com

SK Slávie Libřice
Libřický fotbal - sezóna
2021/2022
Po dlouhé době jsme letošní sezónu
odehráli v okresním přeboru. Začátek
sezóny se nám vydařil. Hráli jsme dobře
a měli jsme i dobré výsledky. Dokonce
jsme jako nováček
byli nějakou dobu na
prvním místě tabulky.
V polovině podzimní
části přišel útlum
herní i výsledkový.
Vinou
zranění,
poklesem formy i
horší
docházkou
jsme klesli do středu
tabulky.
V
polovině
soutěže jsme byli na
9.místě. První čtyři
týmy odskočily a bylo
jasné, že budeme hrát
o 5. až 8. místo.
Jarní část jsme
měli slabší. Nepovedl
se nám začátek a

ztráceli jsme zbytečně body se soupeři
ze spodní části tabulky. Herně ani
výsledkově jsme se nedokázali přiblížit
výkonům ze začátku podzimu. Získali
jsme méně bodů než na podzim, ale ani
ostatním týmům se tolik nedařilo, a tak
nakonec jsme skončili na 8.místě. Jako

nováček jsme si nevedli nejhůř.
Hráči, kteří odehráli tuto sezónu,
zaslouží poděkování za dobrou
reprezentaci našeho klubu. Zvláštní
ocenění si za výbornou a náročnou
práci zaslouží trenér Jiří Budinský.
Pavel Štrajt

Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko 3|2022
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30 Oprášeno z kronik

Z historie SK Slávie Libřice - pokračování
Rok 2009
17. ledna se uskutečnila výroční schůze
fotbalového klubu Slávie Libřice, a to v
hospodě U Špatenků. Zahájení provedl
předseda klubu Pavel Štrajt a zprávu o
hospodaření pan Stanislav Špatenka, sponzor
klubu a člen zastupitelstva obce. Revizní
komisi zastupoval pan Jiří Budinský starší.
Výsledky jednotlivých utkání, stávající
hráčský kádr, morálně-volní vlastnosti hráčů
hodnotil pak trenér pan Jiří Budinský mladší.
Postřehy z kroniky o jednotlivých utkáních,
glosy k výkonům některých borců přečetl
kronikář Josef Jedinák. Hosty jednání byli:
starostka obce Eva Hynková, starosta hasičů
Luboš Dugas a za Svaz žen paní Vojtěchová.
12. února se v zasedací místnosti v areálu
hřiště sešli nově zvolení členové výboru.
Předsedou Slávie byl zvolen opět Pavel
Štrajt, místopředsedou Jiří Budinský starší,
sekretářem Jan Štrajt, kronikářem Josef
Jedinák. Další členové výboru: trenér Jiří
Budinský mladší, Jaroslav Rulf, Stanislav
Špatenka, zástupci hráčů pak Lukáš Kotland,
Dan Pleskot a Antonín Gajdoš.
Třenér Budla referoval o zimním
sportovně-společenském soustředění hráčů
v Deštném v Orlických horách. Mimo
jiné se zmínil i o tom, že se přítomní hráči
nejvíce unavili ani ne tak při tréninku, jako
při pumpování vzduchu do pivního sudu!
Celkově však byl trenér se soustředěním
spokojen. Výbor dále rozhodl o pronájmu
kiosku na hřišti manželům Pánikovým.
18. února v Novém Městě nad Metují
večer v 19 hodin na „umělce“ jsme hráli
přípravné utkání s Velkou Jesenicí s
výsledkem 5:3, když naše branky stříleli:
D. Pleskot 3, Kotek, Javůrek. V odvetě o
týden později jsme opět zvítězili, a to 6:2,
když branky stříleli D. Pleskot 3, Plíška
2, Javůrek. Na gólech v naší síti se také
spolupodílel pravý bek, zvaný „Hošíček“,
který se z výletů do pozic útočných nestačil
vracet do pozic obranných!
21. února v Libřicích přátelák s Kocbeří
a vítězství našich borců 2:1 (Plíška, D.
Pleskot). Solidní hra i tempo po celé utkání.
Neproměněnou penaltou se na divácké
lavičce vzrušil „neomylný exekutor“
pokutových kopů z doby dávno minulé a
smutného vykonavatele exekuce – obránce
známého pod pseudonymem „bača“
láskyplně potituloval „dřevákem“.
28. březen – přátelák Slávie – Smiřice
3:1 (D. Pleskot 2, Kotland). Sestava:
Munzar – Fabián, J. Pleskot, Handl, Mildner
– Kotland, J. Štrajt, P. Ličman, Javůrek – D.
Pleskot, Kotek. Střídali: Novák, Kašpar, O.
Jedinák.
4. dubna začíná jarní část III. třídy,

kdy hostíme Nový Bydžov C – 1:1! O
týden později prohráváme ve Vysoké nad
Labem 1:3 (P. Ličman). Dále: vítězství nad
Skřivany 2:1 (D. Pleskot, Plíška), výhra ve
Starém Bydžově 1:0, když k tomu napomohl
skvělý Kosina v brance, gól dal Fabián.
2. květen – vítězství v Novém Městě
nad Cidlinou 5:1 (Plíška, Kotland, Říha,
Gajdoš, Hašek). Velmi tvrdé utkání, slabý
rozhodčí. Slávie – Dolany 1:1 (Štrajt),
Kosičky B – Slávie 1:0, Slávie – Lovčice
1:2 (D. Pleskot), Dobřenice – Slávie 3:1
(Fabián), Slávie – Kobylice B 5:1 (Plíška
2, J. Pleskot, J. Štrajt, Kotek). 14. červen
Černilov B – Libřice 3:0 (Havlas, Petrásek
2). Tradiční derby přilákalo do ochozů 150
diváků a za krásného počasí nabídlo solidní
podívanou. Tentokráte jsme tahali za kratší
konec, domácí nám toho mnoho nedovolili
a dirigováni nestárnoucím Imlaufem
inzerce

zaslouženě zvítězili. Černilov: Maléř –
Hofman (57. Šrámek), P. Hrubý, Hlína,
Antoníček – Jukl, Hypš, Jelen, Havlas (72.
Pokrupa), Petrásek (86. Holeček), Imlauf.
Libřice: Munzar – Mildner, J. Štrajt, Novák
(67. Říha), Handl – J. Pleskot, Fabián, P.
Ličman (61. Kašpar), Hašek, Plíška, Javůrek
(D. Pleskot).
20. červen – poslední utkání jarní
části se Lhotou pod Libčany a vítězství
4:1 (Javůrek 2, P. Ličman, D. Pleskot).
Do okresního přeboru postoupili Lovčice,
Libřice na 4. místě, Černilov na 7. místě,
sestoupilo mužstvo z Dolan. Po posledním
utkání následovalo posezení při rožněném
vepříkovi, pivo teklo proudem až do ranního
kuropění, dle trenéra měli „prima splávek“
„Hošíček, „Fába“ a „Plech“!

pokračování příště

Josef Jedinák, kronikář Slávie Libřice
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Dětský den v Libřicích

Sestry Chalupovy

Sraz rodáků ve Výravě

Oslavy SDH Hubíles
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Dětský den
Večerníčku,
pro obce Mikroregionu Černilovsko

kam s ním?

Mikroregion Černilovsko ve spolupráci s obcemi a SDH obcí v regionu
srdečně zve všechny děti z obcí mikroregionu na dětský den.

27. srpna 2022 od 13 hodin
Akce se koná v sobotu

na hřišti ve Výravě.

Zábavně a hravě také o správném třídění odpadů.

Na děti čeká zábavná naučná stezka kolem rybníka
a bohatý doprovodný program – pouťové atrakce,
jízda na oslících, vystoupení taneční skupiny Creato,
představení loutkového divadla Kozlík Jak šel Kozlík do světa?,
diskotéka, malování na obličej a další aktivity.
Účastníky, kteří přijedou na kole, odměníme
malou pozorností. Prostor pro odložení
kol cyklistů je zajištěn.

