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OPékání A OkRSkOVá SOutěž V LiBníkOVicícH

POHáDkOVý RyBník Ve VýRAVě

POSVícení Ve SkALiČce



 
nabídka inzerce
1900 výtisků zdarma doručených 

téměř do všech domácností v 
Mikroregionu Černilovsko.

Inzerce je zpravidla černobílá.

Orientační ceny inzerce:

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

Jít jen tak, po svých

Naučili jsme se to už dávno, někdo 
dřív, někdo později. O čem je řeč? 
Přeci o chůzi. O obyčejném projití 
se, kdy jedna noha střídá druhou a 
pod nohama, alespoň většinou, cítíte 
pevnou zem.

Nedávno jsem se díval do 
zápisníku mých rodičů, v němž se 
píše, že já si to v dětské postýlce 
štrádoval, přidržujíc se zábradlí, 
už v devíti měsících. Sice to tehdy 
ještě nebyla chůze, ale alespoň 
náznak svobodného pohybu už se 
v tom najít dal. A přece, když se 
dnes kolem sebe podíváme. Tohoto 
obyčejného způsobu, jak se dostat 
z jednoho místa na druhé, pomalu 
ubývá. Lidé už nechodí, ale vozí se, 
jezdí. Většinou auty, někdy i jinými 
dopravními prostředky, které jim 
šetří energii a především čas. O ten tu 
jde totiž především. Kde je ta doba, 
kdy naši předci šli do školy, za prací 
nebo za zábavou pěšky.

Pamatuji se, jak mi děda 
vyprávěl, že jeho tatínek jednou šel 
z Týniště nad Orlicí do Černilova. 
Matně si vybavuji, že tam šel kvůli 
práci. Taková dálka, říkal jsem si 
už tehdy. Dnes mi to sice díky autu 
zase tak daleko nepřijde, ale když 
by člověk měl těch 19 kilometrů jít 
pěšky, zabralo by mu to pět hodin. 

Takovou pracovní cestu si asi dnes 
dokáže představit málokdo. Všude 
se totiž jezdí autem, a tak místo na 
hodiny čas počítáme na minuty, 
chvíle neznamená několik minut, ale 
spíš několik desítek vteřin.

Přiznám se, že i já patřím k těm, 
co v nekončícím shonu stále častěji 
sedají za volant, i když by mohli 
leccos zařídit i pěšky. Jaký to pro mne 
byl svátek, když jsem nedávno jel do 
Hradce Králové veřejnou dopravou a 
po centru se přemisťoval po svých. 
Do sluchátek jsem si pouštěl největší 
pecky od Ivana Hlase a šeřící se 
zpola vylidněné ulice mi přišly jako 
ohromné bulváry, na něž někdo 
umístil zákaz vstupu chodcům. 
Zůstaly jen maminky s kočárky a 
malé děti, kterým se nechtělo do 
šedivých domů, kde na ně čekaly 
úkoly počínajícího školního roku.

A jako malý záblesk v tomto 
maratonu všedních dní se objevila 
v aktuálním vydání Zpravodaje 
reportáž o pochodu Se Sokolem 
za Rampušákem, který vyrazil z 
Černilova až do Deštného (fotografii 
z něj najdete i na titulní straně 
Zpravodaje). Celých 40 kilometrů! 
Představte si to, 10 hodin pochodu do 
hor. To musela být ale paráda, jít jen 
tak, po svých.

Tomáš Hejtmánek

eDitORiAL

Redakční rada:

J. Kudrnáč, M. Karpíšek, Vl. Prokeš, 
Mgr. J. Hofmanová, T. Hejtmánek

Redakční rada neodpovídá za stylizaci 
příspěvků a případné tiskové chyby.

 Uzávěrka příštího čísla: 10. 11. 2017.

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

Příspěvky odevzdávejte a inzerci  
objednávejte na OÚ v Černilově  

nebo na e-mailu:  
zpravodaj@cernilov.eu

Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
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tiRáž

Archiv Zpravodaje Černilovsko

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



OBec ČeRniLOV
 

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

úřední hodiny

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

Vážení čtenáři,
18. 9. 2017 se konalo 

zasedání OZ, které 
mělo spíše informační 
charakter, jediným přijatým 

rozhodnutím bylo rozpočtové opatření 
číslo 9. 

Především je dobrou zprávou, že naše 
obec získala příslib financování všech 
dotačních programů, o které požádala. 
Dopravní opatření při silnici II/308, bude 
dle smlouvy uzavřené se Státním fondem 
dopravní infrastruktury podpořeno částkou 
ve výši 84,99% uznatelných nákladů, 
maximálně 3,402 mil. Kč. Stavbu, která 
se již chýlí k závěru, provádí firma 
M-SILNICE. K dnešnímu dni jsou 
osazeny zastávky, zálivy pro autobusy, 
svítidla veřejného osvětlení a chodníky po 
Spolek, zbývá dodláždit vjezd k sokolovně 
a vjezd do Bosny, kde máme novou bránu 
a oplocení, dále pak chodníky směrem na 

horní konec. Rozpracované jsou i sadové 
úpravy.

Další dotovanou akcí je oprava Polní 
cesty – Malostranská II – Silnička. Na tuto 
akci máme Rozhodnutí od Ministerstva 
zemědělství o poskytnutí dotace max. 
2,205 mil Kč, tj, 70% nákladů.  Navíc jsme 
museli řešit opravu jednoho propustku, na 
kterém se utrhlo čelo a jeho část se propadla. 
Podmínkou dotace bylo, že každá obec 
může žádat o jednu cestu a oprava musí 
být provedena tím způsobem, že se žádné 
vrstvy neodtěžují, pouze doplňují. Tím byl 
dán rozsah opravy i její způsob. Zvolili 
jsme nejdelší a nejvíc poškozenou cestu a 
způsob opravy penetrační metodou. Mimo 
tento dotovaný úsek zastupitelé schválili i 
130 tis. Kč na opravu poškozeného místa 
na Pultrově cestě. Dodavatelem je firma 
G&G –STAV Starý Bydžov. 

Třetím dotovaným projektem je 
pořízení nakladače a kontejnerů na 

OÚ Černilov

Zprávy z radnic4

Výročí v Černilově
svá výročí oslavili
Libuše Rejlová, Marie Černá, Štefana 
Vágnerová, Jiří Veverka, Věra 
Kotlantová, Rudolf Jirásek, Božena 
Kotlantová a Ivana Zemanová

OBec LeJŠOVkA
Ze zasedání ZO 19. 6. 2017

Závěrečný účet obce Lejšovka za 
rok 2016 ve výdajové části činil 1 533 
179,82. Kč oproti plánovaným výdajům 3 
158 650 Kč. V příjmové části činil 3 247 
546,83 Kč oproti plánovaným příjmům 2 
716 300 Kč. Výsledek zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2016 zní 
„nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.

Účetní zisk za rok 2016 činí 1 721 
830,39 Kč. Zastupitelstvo schválilo 
účetní závěrku za rok 2016 a převod 
hospodářského výsledku 1 721 830,39 
Kč na výsledek hospodaření minulých 
účetních období.

Starosta obce informoval zastupitele, 
že by bylo potřeba na obec pořídit nový 
křovinořez, protože jeden je na obec málo. 
Vytížení stroje převyšuje jeho bezpečné 
používání. Pořizovací cena by byla cca 15 
000,- Kč (schváleno).

Ze zasedání ZO 19. 8. 2017

Obecní úřad oslovil tři firmy na 
zpracování cenové nabídky ohledně 
nákupu malotraktoru. Nejvýhodnější 
nabídka byla od firmy František 
Kerhart. Zastupitelé obce Lejšovka 
schválili nákup malotraktoru u firmy  
Kerhart.

Obec již delší dobu zvažovala nákup 
vysavače na listí. Nyní se rozhodla 
nákup zrealizovat. Jedná se o vysavač 
listí OTTO OT16. Pořizovací cena bude 
asi 54 000,- Kč (schváleno).

Firma Vodovody a kanalizace 
Hradec Králové předložila k podpisu 
obnovení smluv, v obci bylo dokončeno 
prodloužení vodovodního řádu rPE 63 – 
143m. Jedná se o dokumenty: Smlouva 
o upsání akcií, Prohlášení o vnesení o 
nemovité věci do majetku obchodní 
korporace, Zápis (schváleno).

 

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

úřední hodiny

ST 19:00-20:00

OÚ Lejšovka

Žádost p. Čižmára - návrh o 
odkoupení pozemku č.491/2 byl zatím 
zastupiteli odmítnut. Důvodem je 
přístup k vnějším částem budovy a jeho 
blízkému okolí při případných opravách 
objektu.

Starosta informoval spoluobčany, 
že příští rok bude pravděpodobně 
realizována oprava komunikace plus 
opěrná zeď v místě dosavadního zúžení 
komunikace.

biologický odpad, kde je maximální možná 
dotace od Ministerstva životního prostředí 
1,409 mil. Kč. Toto zařízení nám dodá 
firma pana Ježka z Černilova. 

Dále zastupitelé schválili výdaje na 
odchyt toulavých psů, na prevenci dopravní 
kriminality – dopravní výchovu v ZŠ, 
dotaci Marice Podlucké, reprezentantce 
ČR ve sportovním aerobiku a přesun 
financí mezi paragrafy na část kanalizace v 
centru  Bukoviny.

Ing. Stanislav Javůrek, starosta
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OBec DiVec
Ze zasedání ZO 2. 8. 2017

O možnost účasti na 
zasedání ZO požádali 
zástupci Společenství 
zahrádkářů. Tématem 
byl společný postup ve 
věci regulace rychlosti 
a zvýšení bezpečnosti v 

prostoru před zahrádkami a u vjezdu 
do obce. Po dlouhé diskusi se jako 
jediné do budoucna fungující řešení 
jeví osazení zmíněného prostoru 
kruhovým objezdem, jak byl navržen 
v ÚP Ing.arch. Křelinou. Starosta v 
součinnosti s Ing. arch. Křelinou učiní 
nezbytné kroky k zahájení vyjednávání 
s kompetentními orgány. (6 pro)

Byla schválena předložená 
projektová dokumentace manželů 
Skácelových na stavbu RD v nové 
lokalitě v sousedství zahrádkářské 
kolonie. Architekt obce a stejně tak i 
ZO souhlasí s realizací za podmínek, 

uvedených ve stanovisku Ing. arch. 
Křeliny. (6 pro)

Starosta přednesl kompletní 
informaci k vývoji projektu Poďousov, 
pokud jde o ČOV (stanovisko VAK 
k ochranným pásmům), uložení sítí 
investorem a následné prodloužení 
kanalizace pro obecní potřebu, 
doplnění VO, posílení vodovodního 
řadu, zpracovaný návrh rozparcelování 
pozemků, umístění nové TS pro potřeby 
zmíněné lokality.

ZO nepožaduje vrácení starého 
poškozeného plotu ke křížku. Zároveň 
na příštím zasedání bude dohodnuto 
osazení nového restaurovaného křížku 
zelení. (6 pro)

ZO děkuje manželům Větvičkovým 
za finanční dar 3 tis. Kč na „Dětský 
den“

Starosta informoval o zavedení 
nového spoje MHD v dopoledních 
hodinách z Terminálu MHD, 
požadovaného občany obce.

 

Divec 41
500 03 Hradec Králové
tel.: 608 978 884
divec@seznam.cz 
http://www.divec.cz

úřední hodiny

ST 17:00-19:00 (první v měsíci do 18h)

OÚ Divec

Ze zasedání ZO 6. 9. 2017

ZO po široké diskusi s občany 
schvaluje návrh p. Medka na dokončení 
osázení okolí restaurovaného křížku na 
návsi. (6 pro)

ZO pověřuje starostu jednáním 
o participaci obce při stavbě plotu a 
směnu pozemků z důvodu zajištění 
průjezdnosti obslužné komunikace do 
nově realizované obytné zóny. Bude 
upřesněno geometrickým plánem. (6 pro)

OBec LiBníkOVice
Ze zasedání ZO 22. 5. 2017

Poslední zasedání 
obecního zastupitelstva 
obce Libníkovice se konalo 
22. 5. 2017, o kterém jsme 
již informovali v posledním 

vydání Zpravodaje. Další veřejné 
zasedání zastupitelstva bylo po uzávěrce 
Zpravodaje 18. 9.2017.

23. 9. 2017 firma Marius Pedersen 
provedla mobilní svoz nebezpečných 

odpadů. Také na tento termín byl do 
středu obce přistaven velkoobjemový 
kontejner na velkoobjemový odpad z 
domácností.

Chtěli bychom touto cestou 
poděkovat členům Sboru dobrovolných 
hasičů v Libníkovicích za pečlivou 
organizaci Soutěže jednotek SDH okrsku 
č. 2. ze dne 17. 6. 2017. Vzhledem k 
nepříznivému počasí se akce vydařila. V 
ten samý den byl i Dětský den a posezení 
k oslavám 135 let od založení SDH. Další 

 

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

úřední hodiny

PO 18:00-19:00

OÚ Libníkovice

Výročí  
v Libníkovicích

V srpnu, září a říjnu svá 
výročí slaví
Ilona Vaňásková, Jaroslava Španielová, 
Dagmar Pacholíková a Jan Herzog
Opustil nás

Václav Hájek

vydařenou akcí, kterou organizovali 
hasiči, bylo Tradiční opékání prasete 22. 
7. 2017. 

V červnu začala výstavba R172 Cesty 
C1 a C5 v k. ú. Libníkovce. V této době již 
probíhají dokončovací práce a pokládka 
asfaltu. Stavba by měla být dokončena a 
předána začátkem listopadu.

Helena Klosová



OBec LiBRAntice

Z 16. zasedání ZO, 20.6.2017

1.  Usnesení z 15. veřejného zasedání 
- účetní závěrka, závěrečný účet obce 
za rok 2016
- schválen prodej pozemku p.č. 54/17 – 
smlouva dosud nebyla uzavřena
- nájemní smlouva na pozemky st.p. 
135 a p.č. 885 byla uzavřena
- nařízení č. 1/2017 je platné

2.  ZO projednalo a schválilo smlouvu o 
uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti a 
smlouvu o právu provést stavbu č. 
IV-12-2015852/1 Librantice, p.č. 
1636/3,4, 2xRD Bláha, knn s firmou 
ČEZ Distribuce, a.s.

3. ZO projednalo oznámení Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových o odkoupení pozemku 
stavební parcela č. 135 v k.ú. 
Librantice a bezúplatný převod 
pozemku pozemková parcela č. 
885 v k.ú. Librantice. Přímý prodej 
pozemku st.p.č. 135 do vlastnictví obce 
Librantice byl Úřadem pro zastupování 
státu schválen za kupní cenu 277 500,- 
Kč a zároveň byl schválen bezúplatný 
převod pozemku p.č. 885 do vlastnictví 
obce. ZO cenu za pozemek st.p.č. 135 
akceptuje. Kupní smlouva a smlouva 
o bezúplatném převodu by měla být 
podepsána do konce měsíce července.

4.  ZO projednalo aktualizaci směrnice o 
zadávaní veřejných zakázek malého 
rozsahu. Navržená směrnice bude ještě 
dopracována – návrh pana Vladimíra 
Koutníka snížit hranici 100 000,- Kč 
bez DPH na hranici 50 000,- Kč. 
Směrnice bude projednána na příštím 
veřejném zasedání.

5. ZO  projednalo výzvu k zadání 
zakázky malého rozsahu na úpravu 
Librantického potoka II. část.

 Výzva, která byla schválena na 
veřejném zasedání dne 27. 4. 2017, 
byla z pravomoci starostky obce 
zrušena. Nová výzva bude vypsána po 
projednání vnitroorganizační směrnice 
č. 1/2017.

6.  ZO projednalo podání žádosti o dotaci 
na individuální účel, které vypsal 
Královéhradecký kraj. Žádost o dotaci 
se bude týkat nákupu pozemku st.p.č. 
135 od Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových.  

 ZO projednalo žádost VETERAN CAR 
CLUBU Hradec Králové o poskytnutí 
občerstvení pro účastníky akce dne 26. 
8. 2017. Pro 17. ročník akce Hradecké 
Veterán rallye využijí účastníci naše 
hřiště a přilehlé pozemky na průjezdní 
výstavu historických vozidel. ZO 
schválilo poskytnutí občerstvení pro 
účastníky této akce.

 ZO projednalo 4 návrhy znaku obce 
Librantice. Návrhy budou v nejbližší 
době rozeslány všem občanům, aby se 
mohli k tomu vyjádřit a znak obce bude 
zadán k dopracování. 

7. Diskuze.
-  byl zadán návrh na úpravu dětského 

hřiště u vagónu
-  p. Volenec – do konce června budou 

vyrobeny prefabrikáty na opravu 
mostku u Kotlantových a u   p. Chudého. 
Po dodání dílců se rozhodne o dalším 
pokračování na opravě mostků.

-  mostek u p. Koutníka bude řešen 
jinou formou, mostek bude železný s 
dřevěnou výplní

-  p. Pavlát – nelze otevřít uložené 
dokumenty na úřední desce - bude 
vyřešeno se správcem web stránek 

Z 17. zasedání ZO, 23.7.2017

1.  Usnesení ze 16. veřejného zasedání
 - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene na akci Librantice p.č. 
1636/3,4, 2xRD, knn, byla podepsána.

2.  ZO projednalo a schválilo návrh 
směrnice č. 1/2017 k zadávaní 
veřejných zakázek malého rozsahu. ZO 
návrh směrnice schválilo a směrnice je 
platná.

3. ZO projednalo a schválilo „Výzvu 
k podání nabídky na akci „Úprava 
Librantického potoka II. část“. 
Starostka výzvu přečetla a ZO její znění 
schválilo. ZO jmenovalo hodnotící 
komisi, která  se skládá minimálně ze 
4 členů ZO.

4.  ZO projednalo pronájem nebytových 
prostor čp. 128 k provozování obchodu. 
Záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední 
desce od 29. 6. 2017 do 12. 7. 2017. 
Do výběrového řízení se přihlásili dva 
zájemci: Hruška, spol. s.r.o. a rodinná 
firma J. a P. PHUONG HANG DAM z 
Jaroměře.

 

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

úřední hodiny

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

OÚ Librantice

Výročí  
v Libranticích

V říjnu, listopadu a prosinci 
svá výročí slaví

Horák Václav, Lukášek Vladimír, 
Vašatová Marie, Štanderová Božena, 
Jarkovský Jaroslav, Vašata Josef, 
Lukášková Jitka, Šolcová Jana, Cuberka 
Miloš, Ferbas Josef, Hladíková Marie, 
Hollý Milan, Cuberková Stanislava, 
Winklerová Anežka 

Zprávy z radnic6

 ZO vybralo pro provozování 
obchodu rodinu Damových. Smlouva 
bude podepsána. Požadavky firmy 
Hruška nebyly zastupitelstvem  
akceptovány.

5. Různé.
 ZO projednalo a schválilo 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace na nákup knih do výměnných 
fondů s Knihovnou města Hradec 
Králové. Předmětem smlouvy je 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
ve výši 7 500,- Kč na nákup knih do 
výměnných fondů v rámci regionálních 
knihovnických služeb.

6. Diskuze.
-  návrh znaku obce Librantice bude 

rozeslán do všech schránek v obci a 
občané budou mít možnost účastnit se 
výběru. 

-  spadla zeď u čp. 187. Majitel bude 
upozorněn na špatný stav a vše bude 
nahlášeno na stavební úřad.

-  diskuze ohledně zavření nové hospody 
– je vyvěšen záměr na pronájem

Z 17. zasedání ZO, 23.7.2017

1. Usnesení ze 17. veřejného zasedání 
 - výzva k podání nabídek na úpravu Ü 
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Librantického potoka II. část byla 
odeslána

 - smlouva o pronájmu nebytových 
prostor čp. 128 byla sepsána

2. ZO projednalo a schválilo pronájem 
budovy čp. 250 k provozování 
hostinské činnosti. Záměr pronájmu 
budovy čp. byl vyvěšen na úřední desce 
od 4. 7. 2017 do 19. 7. 2017.

 ZO dále schválilo snížení nájmu za 
pronájem budovy čp. 250. Byl vybrán 
nový nájemce p. Marcel Kalous z 
Černilova – bude sepsána nová nájemní 
smlouva na dobu určitou.

3. ZO projednalo a schválilo kupní 
smlouvu č. UZSVM/11225/2017-
HMSU na nákup pozemku st.p.č. 135 
v obci a k.ú. Librantice za kupní cenu 
277.500,- Kč od České republiky – 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových.

 Dále ZO projednalo a schválilo 
smlouvu o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovité věci a 
o zřízení věcného práva č. UZSVM/
H/11571/2017-HMSU na pozemek p.č. 
885 v obci a k.ú. Librantice od České 
republiky – Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových.

4. Různé.
a)  ZO schválilo rozpočtovou změnu č. 1 

na nákup pozemku st.p.č. 135 za cenu 
277 500,- Kč

-  ZO schválilo podání žádosti 
o individuální dotaci od 
Královéhradeckého kraje na nákup 
pozemku st.p.č. 135

b)  ZO projednalo a schválilo Strategický 
plán rozvoje obce Librantice na období 
2016-2021.

Z 17. zasedání ZO, 23.7.2017

1. Usnesení z 18. veřejného zasedání 
 - nájemní smlouva na pronájem budovy 

čp. 250 byla podepsána
 - Strategický plán rozvoje obce je 

dokončen
 - kupní smlouva a smlouva o 

bezúplatném převodu pozemku p.č. 
135 a 885 byla z naší strany podepsána 
a odeslána na Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových

2.  ZO projednalo a schválilo smlouvu o 
dílo na akci „Úprava Librantického 
potoka II. část“ s vybranou firmou 
Stavoka Kosice, a.s..

 K výběrovému řízení na tuto akci vznesl 

pan Radek Pavlát, účastník výběrového 
řízení,  námitku – odvolání ve věci 
podání nabídek a II. výběrového řízení 
na akci „Úprava Librantického potoka 
II. část. ZO odeslalo dne 22. 8. 2017 
panu Pavlátovi rozhodnutí o námitkách.

3.  ZO projednalo a schválilo konečnou 
podobu obecního symbolu. Z 
nabídnutých šesti variant byla vybrána 
na základě veřejné ankety varianta č. 4.

4.  Různé.
a) ZO schválilo příspěvek Pracovišti 

pečovatelské péče, o.p.s. Hradec 
Králové, která zajišťuje od srpna péči 
paní Zdeňce Vašatové, Librantice 
17. Jedná se o příspěvek 3 600,- Kč 
měsíčně. 

b) ZO projednalo a schválilo nákup 
elektrocentrály pro potřeby hasičů v 
případech ohrožení obyvatel obce.

-  špatně fungující veřejné osvětlení – 
hledáme závadu

-  rozhlas není slyšet za úřadem a v ulici 
za rybíčkem

Vesnice roku 2017

19. srpna se p. starostka zúčastnila 
slavnostního vyhlášení výsledků soutěže 
Vesnice roku 2017 a převzala cenu 
Spolku pro obnovu venkova za koncepční 
rozvoj obce. Fotografie ze slavnostního 
předávání najdete na www.prepychy.cz/
fotografie.

Znak obce Librantice

Archivní výzkum bohužel neprokázal 
žádný předchozí znak či pečeť, tudíž 
všechny návrhy  byly  naprosto nové. Roli 
v nich hrály následující prvky:

Zaprvé – název obce Librantice, 
původně v Němčině Lütbrant, pochází z 
německého křestního jména, které se dá 
rozebrat na dvě části: lütt-, tedy buď malý 
nebo lidé, a -brant neboli meč. Ve znaku 
je jméno tedy znázorněno jak rukou držící 
meč, tak mečem samotným.

Zadruhé – poukázání na vlastnictví 
obce rodem Kroměšínů z Březovic, který 
je prvním zmíněným vlastníkem obce. 
Jeho znak se nám dochoval ve dvou 
podobách. První varianta užívá štítu s 
kosmým břevnem, druhá pak štítem s 
hlavou, oboje neznámých barev. Obě 
verze znaku mají však společné tři pera 
jako součást klenotu. V návrzích jsou tak 
užita i pera, i kosmé břevno.

Zatřetí – tři zlaté kotouče symbolizují 
jak bývalou obchodní stezku, která 
přecházela podél území obce, tak i rychtu, 
jenž sídlila v Libranticích a pod níž 
spadaly tři okolní obce.

Začtvrté – větrný mlýn, který byl roku 
1947 zbourán, ale dodnes je považován 
za symbol obce. Ve znaku je naznačen 
mlýnovou lopatkou.

Zapáté – dva zaniklé rybníky, mezi 
kterými se kdysi obec rozprostírala, jsou 
ve znaku naznačeny jak modrou barvou 
pozadí, tak v prvním a druhém návrhu 
modrým polem po stranách stříbrného 
břevna.

Obyvatelé obce, kteří se zúčastnili 
ankety, vybrali tuto variantu, která bude 
odeslána ke schválení: 

Milada Bortlíková
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OBec LiBŘice

Výročí v Libřicích
Svá výročí slaví

Krupička Ladislav, Šulcová Ludmila, 
Kalendová Mária, Veselka Jaroslav, 
Svoboda Václav, Svobodová Helena, 
Dostálová Jiřina, Mráz Karel a 
Pechánková Magdalena

Tak tolik očekávané 
prázdniny máme za 
sebou a začíná normální 
běžný život. Školákům 
se opět otevřely brány 
školy. Tak ať se jim v ní 

líbí a domů si nosí samé hezké známky!
V červnu probíhalo dokončování 

celkové rekonstrukce hlavní silnice přes 
obec od křižovatky po označení konce 
okresu, což bylo spojeno s mnohými 
komplikacemi. Otevření uvítali všichni, 
kterých se omezení nějakým způsobem 
dotklo. Veřejná doprava se opět vrátila ke 
svému normálu.  Problémy ale způsobuje 
navigace GPS, která ještě někdy navádí auta 
včetně kamionů na Malou stranu. Snažili 
jsme se zjednat nápravu, ale nezbývá nám 
nic jiného, než čekat, až sami provozovatelé 
tuto chybu odstraní. Doufejme, že to bude 
brzy. Po větších deštích vinou špatného 
projektu docházelo před 4 rodinnými domy 
k zaplavení chodníku a částí zahrad. To se 
již podařilo odstranit. Celková kolaudace 
dosud neproběhla. Jinak jsme rádi i za 
opravu silnice od Černilova po Libřice. 
Nebudeme hodnotit kvalitu díla (obrázek 
si každý udělal sám), jenom s napětím 
očekáváme, co s užší silnicí provede řepná 
kampaň. Už nyní jsou pokácené patníky, 
a když jedete v autě za kamionem, tak 
vidíte, jak se při potkání většího vozidla za 
náklaďákem práší (1 kolo je těsně u dělicí 
čáry, druhé často sjíždí mimo asfaltový 
povrch. Čas a řepná kampaň prověří, zda je 
vše naprojektováno a uděláno tak, abychom 
alespoň pár let jezdili po nerozbité silnici.

V červnu rovněž proběhlo jednání na 
Stavebním úřadu v Černilově, týkající 
se povolení provozování vrtu – studny 
v areálu Lipra. Občané byli obecním 
úřadem pozváni na schůzku do hostince U 
Špatenků, kde byli seznámeni s vývojem a s 
dalším postupem. Obec oslovila specialistu 
hydrologa, který na základě prozkoumání 
situace doporučil provést poloprovozní 
čerpací zkoušku vrtu v délce 1 roku s tím, 
že po půlroce dojde k dílčímu vyhodnocení. 
Majitelé studní byli proto osloveni s 
požadavkem, zda by souhlasili s měřením 
vody v jejich studních. Bylo vytipováno 13 
studní, u kterých bude průběžně probíhat 
měření stavu hladiny podzemní vody – 
poprvé již koncem měsíce srpna proběhlo. 
Na Stavebním úřadu v Černilově proto 
bylo do vyhodnocení řízení pozastaveno. 
Lipra jednala i s vodoprávním oddělením 
na Magistrátu města Hradce Králové, ale 
dosud nebyl stanoven termín projednávání.

Koncem června provedla Agentura na 
ochranu přírody ČR kontrolu stavu stromů 

 

Libřice 62
503 44 Libřice
tel.: 495 431 002
obec.librice@tiscali.cz 
http://www.obec-librice.cz

Úřední hodiny

PO 18:00-19:30

OÚ Libřice
po obci. Na základě jejího rozhodnutí 
budou na podzim pokáceny stromy, které 
nezaručují zdravý vývoj a případně by 
mohly ohrozit lidi nebo majetek. Zásahy 
budou skutečně minimální a jen v těch 
případech, které byly uvedeny. 

Budova pošty se dočkala nové střechy, 
okapů a hromosvodu. Byl schválen i 
Strategický plán rozvoje obce Libřice, 
vyjednána nižší cena plynu, zamítnuta 
změna dodavatele elektřiny.

O prázdninách jsme jednali o možnosti 
stanovení obytné zóny v oblasti nové 
cesty okolo okálů. Stanovisko oslovených 
složek bylo vesměs negativní – upozornily 
na skutečnost získanou praxí, že mnozí 
řidiči by stejně nerespektovali nařízený 
způsob jízdy a možnost zranění dětí by 
se tak paradoxně spíše zvýšila. Uváděly 
zkušenosti, že se děti v této zóně cítí být 
bezpečné a přestávají věnovat pozornost 
přijíždějícím autům (chovají se spíše jako 
na hřišti). Ze zóny by vyplynula i další 
omezení – např. by nikdo nemohl na silnici 
zaparkovat svoje vozidlo. 

O možnosti a podmínkách vybudování 
přechodů pro chodce v současnosti 
jednáme. Obec musí mít vypracovaný a 
schválený pasport místních komunikací, 
což nyní projednáváme.    

V srpnu jsme se v Nepolisech zúčastnili 
setkání se zástupci firmy Hruška, které 
bylo vyvoláno jejich požadavkem, aby 
každá obec Hrušce přispěla, a to každým 
rokem na zajištění provozu prodejny 
částkou ve výši 100 000,- Kč. V žádosti 
argumentovali s tím, že v případě 
neposkytnutí dotace dojde k omezení 
prodeje nebo i k zavření prodejny. Zároveň 
s požadavkem nám ale sdělili, že nemáme 
nárok být seznámeni s hospodářským 
výsledkem konkrétní prodejny – máme se 
prý spokojit s ubezpečením, že prodejna 
v naší obci je ztrátová a nutně potřebuje 
dotaci na zajištění provozu. Jak hospodaří, 
nám neřeknou - máme jim prý věřit… 
Hospodaření obce se státními prostředky 
přitom podléhá přísným pravidlům, která 
ukládají, jaké podmínky musí být splněny. 
Obec žádost i z těchto důvodů zamítla.

Farnost Libřice požádala o pomoc 
s opravou oken ve zdech věže, přes 
které zatéká přímo k nosným trámům a 
s opravou hlavních dveří vedoucích ke 
schodišti. Pomoc jsme přislíbili, ale vše 
vázne z důvodu vytíženosti pracovníků – 
pracují hlavně v Bohuslavicích, kterými se 
prohnala srpnová smršť. 

Čeká nás oprava rybníku Bekovák, kde 
se zbortila část hráze. Zjišťujeme podmínky 
a jednáme s různými firmami zabývajícími 
se dotacemi na opravu rybníků. Bohužel 
nesplňujeme podmínku velikosti rybníku 
– na zařazení má moc malou plochu. Teď 
čekáme na nabídku další firmy.

V obci proběhla dvojí kontrola 
hospodaření. Úřad práce zjišťoval, 
zda dodržujeme veškeré podmínky při 
zaměstnávání pracovníka přes ÚP, audit 
z kraje hospodaření a vedení agendy 
obce za 1. pololetí letošního roku. Při 
obou kontrolách nebyly shledány chyby a 
nedostatky.

Po obci se opravují další chodníky, k 
novému schodišti vedoucímu ke kostelu 
od křižovatky bylo instalováno nové 
zábradlí. Opravila se poničená hřbitovní 
zeď, provedly se menší úpravy chodníku 
na hřbitově. Chystáme se pokračovat ve 
výměně dlaždic chodníku podél opravené 
silnice (od fary směrem na Královu Lhotu). 
Máme v plánu po obci opravit ještě i další 
části.

Na nadcházející období připravujeme 
nové akce. Pokud budete mít jakýkoliv 
námět na vylepšení života v obci, sdělte 
nám ho – rádi ho využijeme při přípravě 
činnosti na další rok, případně ještě i letos.

Eva Hynková, starostka
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739 943 064

SPECIALISTA
PRO VAŠI LOKALITU

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

161-102

inzerce

OBec SMRžOV
Dne 7.9.2017 proběhlo v Hubílese  15. 

zasedání obecního zastupitelstva: 
-  vzalo  na vědomí rozpočtové opatření 

č.  8, 9, 10/2017 
-  vzalo na vědomí záměr Povodí Labe, 

s.p. provedení revitalizace smržov-
ského potoka (v délce cca 450 m 
spočívající v obnově kamenného 
koryta, doplnění chybějících kamenů, 
spárování, opravě vpustí a schodů ke 
korytu) a schvaluje udělení povolení 
ke kácení  2 stromů na pozemích ve 
vlastnictví obce (břízy a smrku) s 
provedením náhradní výsadby.

- schválilo uzavření smlouvy o zřízení 
práva věcného břemene ve prospěch  
(p.č. 233/1)  ČEZ Distribuce, a.s.  po 
pozemku parc.č. 228/7 k.ú. Smržov u 
Smiřic 

-  navrhlo v případě odsouhlasení ze 
strany SDH Smržov podpořit nákup 
nové hasičské stříkačky, kdy SDH 
Smržov se bude se podílet vlastními 
prostředky  a obec zapůjčí maximálně 
částku 50.000 Kč bezúročně s tím, že 
tyto prostředky budou vráceny do 5 let 
od poskytnutí půjčky. 

 

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

úřední hodiny

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

OÚ Smržov

Výročí ve Smržově
V říjnu, listopadu a prosinci 
svá výročí slaví

Vítová Věra, Fikrová Věra, Hejcmanová 
Jiřina (všichni Hubíles), Helešicová Iva, 
Hájková Hana, Šubrtová Jaroslava, 
Hušák Bohumil, Spatzier Rudolf, 
Hušáková Ilona a Bek Dalibor (všichni 
Smržov)

Narodili se

Hlisník Adam (Smržov) a Faltejsek 
Dominik (Hubíles)

Zemřeli

Čáslava Václav (Hubíles)

Investiční akce  v obci: 

V současné  době probíhá rekonstrukce 
hasičské zbrojnice ve Smržově. Náklady 
na rekonstrukci jsou částečně kryty z  
dotačních prostředků.

V Hubílese byla v průběhu srpna 
dokončena rekonstrukce veřejného 
osvětlení. 

K dnešnímu dni dosud nebylo 
rozhodnuto o případném poskytnutí 
dotace na realizaci akce kanalizace a 
ČOV.

Další informace: 

Z podnětu občanů obecní úřad 
připravuje vyhlášku o  zákazu podomního 
prodeje v obci.

Aktuální dění v obci můžete sledovat 
na webových stránkách obce: www.
smrzov.cz a dále na facebooku obce 
(facebook.com/Obec-Smržov). Tyto ko-
munikační prostředky mohou po dohodě 
s obecním úřadem  využít spolky i 
soukromé subjekty k prezentaci svých 
akcí. 

D. Klásková  
(archivní foto)  

 
Dopravní situace  
v Hubílese

Dne 24.8.2017 se na 
zasedání obecního zastupitelstva 
projednávala mimo jiné dopravní 
situace v obci Hubíles. Na základě 
upozornění některých občanů, že 
přibývá řidičů, kteří nedodržují 
předpisy a jezdí v obci nepřiměřeně 
rychle.

Občanům, kteří bydlí v 
Hubílese, je velmi nepříjemné, když 
přímo před jejich domy jezdí auta 
velmi rychle. Následky případných 
dopravních nehod mohou být fatální. 
Pokud někteří řidiči mají naspěch 
mohou volit jinou - rychlejší cestu 
mimo obce.

Proto prosíme všechny řidiče, 
kteří naší obcí projíždí, aby 
dodržovali předepsanou rychlost 
a těm, kteří jí dodržují uctivě 
děkujeme.

Za občany Hubílesa  
Zdeněk Sedláček



OBec VýRAVA
Teplé letní dny jsou 

ty tam, a tak můžeme 
jen doufat, že se ještě 
dočkáme alespoň krás-
ného babího léta.

Dětem skončily 
prázdniny, a tak určitě 

zase svědomitě plní své školní povinnosti. 
Všem školákům od těch nejmenších až 
po ty již skoro dospělé přejeme v novém 
školním roce hodně úspěchů.

Ani se nenadějeme, přijde podzim, dny 
budou kratší a kratší a vlády se ujme paní 
Zima. Ale než se tak stane, tak nás čeká 
ještě spousta práce na zahradách a v okolí 
domů, protože většina z nás chce mít své 
okolí, a zejména to domácí, hezké. Měli 
bychom ale pamatovat na to, že žádný z nás 
nežije na pustém ostrově vzdáleném stovky 
mil od okolní civilizace a podle toho se 
také chovat. Takže i z tohoto důvodu opět 
připomínáme, že na veškerý bioodpad, 
který neuložíte do svého domácího 
kompostu či jinak nezužitkujete, je stále 

 

Výrava 116
503 03 Smiřice
tel. 495 431 021
obec.vyrava@tiscali.cz 
http://www.vyrava.cz

úřední hodiny

PO 17:00-19:00
ST 17:00-19:00

OÚ Výrava
připraven velkoobjemový kontejner. K 
životnímu prostředí bychom se měli chovat 
zodpovědně, pamatovat i na generace příští 
a nezapomínat, že vedle nás žijí také lidé a 
nebýt k nim bezohlední.

Letošní léto i přesto, že bylo z pohledu 
klimatu spíše sušší, nás neušetřilo práce s 
údržbou pozemků, zejména pak sekáním 
trávy a likvidací všemožného plevelu. 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
všem našim spoluobčanům, kteří se vzorně 
podíleli a než udeří opravdová zima, tak 
ještě nějaký čas podílet budou, na údržbě 
veřejné zeleně. I přes dočasný nedostatek 
pracovní síly (zejména té mužské při 
sekání trávy) se snažíme průběžně udržovat 
zatravněné obecní plochy v ucházejícím 
stavu. Přáli bychom si, aby naše obec 
opravdu vzkvétala. Jenže takové přání je 
možné splnit jen s vaší aktivní pomocí a 
zejména pak ohleduplností k veřejnému 
majetku. Příkladem může být to, že 
nebudete parkovat svá vozidla na veřejné 
zeleni. Nejen že tímto zásahem dochází k 

Výročí ve Výravě
Svá životní jubilea oslavili
Josef Fabián a Věra Hubková

Zprávy z radnic10

OBec SkALice
Jako každým rokem 

- poslední víkend o 
prázdninách se konalo 
posvícení pod břízkami 
ve Skaličce. Letošní 
téma bylo z prostředí 
cirkusu s názvem 

„Cirkus přijel do vsi“. Průběh tohoto 
posvícení si můžete přečíst v samostatném 
článku. Dne 2.9.2017 hospoda „U 
Karásků“ pořádala pro děti Pohádkovou 
cestu Skalicí, která byla zakončena 
společným opékáním špekáčků. Dále 
byl 5.9.2017 pro seniory uskutečněn 
celodenní zájezd do Čech pod Kosířem a 
Sbor dobrovolných hasičů dne 16. a 17.9. 
2017 podnikl zájezd do jižních Čech, 
oblasti Tábora a vodní nádrže Lipna. Z 
připravovaných akcí je naplánován výlet 
pro děti na den 23.9.2017 a Svatováclavský 
koncert v kostele sv. Václava v Číbuzi, 
koncert pro trombón a varhany, který se 
bude konat dne 27.9.2017.  

Z Mikroregionu Černilovsko jsme 
obdrželi neinvestiční příspěvek v částce 
30 200 Kč, za který dovybavíme dětské 
hřiště ve Skalici hracím prvkem „Hnízdo“ 
a pružinovým houpadlem „Medvěd“. 

Začátkem měsíce září započala ve 
Skalici oprava chodníků v délce cca 400 
m. Vysoutěžená cena tohoto díla včetně 
opravy obruby ve Skaličce v délce cca 75 
m činí 915 307 Kč. Doba ukončení díla je 

stanovena do 30.11.2017.  
V Číbuzi se započalo v čištění 

kanalizace. Zároveň se provádí 
kamerová prohlídka jejího stavu. První 
etapa (náměstíčko) je provedena. Dále 
budeme pokračovat směrem k Hubílesu. 
Provedená kamerová prohlídka odhalila 
prasklou a propadlou kanalizaci hlavně 
pod komunikací. Čeká nás proto 
její oprava, která bude zohledněna v 
prováděcím projektu - Segregace pěší 
dopravy a odvodnění prostoru při sil. 
III/3087 + III/3086. Aby tento projekt byl 
zrealizován, je třeba provádět tyto práce 
v souběhu s opravou komunikací. Po 
několika jednání se mám podařilo prosadit 
opravu komunikací v Číbuzi, které jsou 
naplánované na polovinu roku 2019. V 
současné době SÚS Královéhradeckého 
kraje a.s. připravuje podklady pro zahájení 
projektové dokumentace. 

Kostel sv. Václava v Číbuzi prochází 
rekonstrukcí střechy nad lodí kostela. 
Obec přispěla částkou 100 000 Kč na 
její opravu. Při obnažení kopule nad 
oltářem pracovníci zjistili, že klenba je 
z dřevěných trámů, která je poškozena 
červotočem. Památkáři proto musí 
provést průzkum a stanovit postup 
prací. Dále obec finančně podpořila 
Svatováclavský koncert v kostele částkou 
3 000 Kč. 

Závěrem si neodpustím zmínit se o 

 

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

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

OÚ Skalice

Výročí ve Skalici
V říjnu, listopadu a prosinci 
oslaví svá životní jubilea  
tito spoluobčané
Miroslav Vondráček, Vlasta 
Baumgartnerová, Bohumír Jirousek, 
Václav Kutík, Miloslav Kusý, Jarmila 
Kašparová, Marie Lacková, Jan Ferbas,  
Marie Kadeřávková a Vladimír Houser

nutnosti dodržování pořádku, hlavně u 
kontejnerů separovaného odpadu. Aby 
lidé plastové lahve slisovali, papírové 
krabice složili, plastové židle rozlomili 
a uložili do kontejneru. Do kontejnerů 
na Bioodpad nevhazovali nic jiného, než 
co je na nich napsáno. Kořeny od keřů 
a stromů si musí každý zlikvidovat sám.

Milan Karpíšek, starosta

újmě fyzické, ale zejména pak estetické. 
Takže až zase budete parkovat svého 
miláčka, mějte prosím toto na paměti. 

V červenci jsme převzali obnovenou 
vodní nádrž umístěnou před čp. 53. Tuto 
investiční akci obec uskutečnila za Ü 



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

finanční podpory Ministerstva zemědělství 
ČR. Zakázku realizovala společnost 
Vodohospodářské stavby, s. r. o., se sídlem 
v Teplicích. Celkový náklad stavby činil 
částku 2 989 644,- Kč. Ministerstvo 
zemědělství ČR poskytlo na realizaci akce 
z programu 129 290 „Podpora opatření na 
drobných vodních tocích a malých vodních 
nádržích“ finanční příspěvek ve výši 2 mil. 
Kč. Ve vlastní režii obce ještě proběhne 
zbytek okolních úprav, jako je např. dosetí 
trávy. Ani tato veřejná plocha není a nebude 
plochou určenou pro parkování vozidel. 
Všichni si jistě ještě vzpomenete, jak to v 
okolí nádrže vypadalo před pár lety a jistě 
nikdo z nás nechce návrat zpátky...

Ze zasedání zastupitelstva

Obec obdržela schválenou žádost 
Výborem SFDI - poskytnutí finančního 
příspěvku v maximální výši 1.815.000,- Kč 
na realizaci akce „Stavba VI. etapy chodníků 
v obci Výrava podél III/2992“ z programu 
„Bezpečnost 2017“, při současném 
stanovení maximální procentuální účasti 
přiděleného příspěvku na uznatelných 
nákladech stavební části akce ve výši 85%. 
V souvislosti s tím bylo vypsáno výběrové 
řízení na dodavatele této akce. Nabídku 
podali čtyři uchazeči. Obec ve Výzvě k 
podání nabídky stanovila jako základní 
kritérium pro zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu nejnižší nabídkovou cenu. 
Současně s tím v Zadávací dokumentaci 
stanovila maximální – limitní cenu této 
veřejné zakázky malého rozsahu. Vzhledem 
k tomu, že ani jeden z uchazečů o veřejnou 
zakázku nesplnil uvedenou podmínku 
zadávací dokumentace, účastnící otevírání a 
hodnocení obálek s nabídkami jednomyslně 
doporučili obci Výrava všechny uchazeče 
o veřejnou zakázku z dalšího zadávacího 
řízení vyloučit a uvedenou veřejnou zakázku 
malého rozsahu zrušit. Na srpnovém 
zasedání pak zastupitelstvo obce pověřilo 
starostu vypsáním nového výběrového řízení 
v průběhu září 2017 s termínem realizace 
akce březen – květen 2018. Realizace 
akce v roce 2018 byla rovněž projednána 
a předběžně odsouhlasena poskytovatelem 
finančního příspěvku. Realizace akce tak 
bude zahrnuta do návrhu rozpočtu obce na 
rok 2018.

Starosta dále informoval zastupitelstvo 
o obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
na akci „Oprava polní cesty Kociánka“. 
Poskytovatelem dotace je Ministerstvo 
zemědělství ČR. Obec rozhodnutím získá 
na realizaci finanční příspěvek ve výši 
562.319,- Kč uznatelných nákladů akce. 
Celkové předpokládané náklady na realizaci 
akce činí částku 1.229.618,- Kč. Akce musí 
být ukončena do 30. 9. 2018. Zastupitelstvo 
pověřilo starostu vypsáním výběrového 
řízení v průběhu září 2017, s termínem 
realizace akce duben – květen 2018. 
Realizace akce v roce 2018 byla projednána 
a předběžně odsouhlasena poskytovatelem 
finančního příspěvku, jedná se o dvouletý 
program. Realizace akce tak bude zahrnuta 
rovněž do návrhu rozpočtu obce na rok 
2018.

V souvislosti s místy pro uložení odpadů 
opětovně žádáme občany, aby v okolí 
kontejnerů udržovali pořádek a do kontejnerů 
ukládali výhradně takový odpad, který 
do příslušného kontejneru patří. Veškerý 
odpad je třeba odkládat VÝHRADNĚ DO 
KONTEJNERŮ a nikoli mimo ně. Zejména 
odpad z papíru je třeba upravit tak, aby 
se do kontejneru dal umístit (např. velké 
krabice je třeba nejprve rozřezat a poskládat 
do tvaru, který se do kontejneru již vejde). 
K uložení odpadu tedy slouží kontejner, 
nikoli zpevněná plocha pod ním. Odpad, 
který odložíte vedle kontejneru, svozová 
služba neodveze! Vězte, že zaměstnanci 
obecního úřadu musí řešit důležitější úkoly, 
než uklízet odpad ležící mimo kontejnery.  
Děkujeme.

Jana Medková
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kniHOVnA ČeRniLOV
 

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

Výpůjční hodiny

Pondělí  13:00-18:00
Středa   13:00-17:00
Čtvrtek   13:00-18:00
Pátek     8:00-12:00

knihovna Černilov
Moc vás všechny čtenáře Zpravodaje 

Mikroregionu Černilovsko zdravíme po 
letních prázdninách. Během léta jsme pro 
vás připravili inovaci vstupního prostoru 
před naší knihovnou. Naleznete zde novou 
otevřenou knihovničku a také novou 
pohodlnou pohovku. Ta původní pohovka 
byla sice báječně retro, což je teď velmi 
moderní, ale už měla svoje odžito. Při vstupu 
či čekání můžete tedy využít prostor, který je 
takovým malým „obývákem“, příjemným 
zvláště tehdy, když venku zasvítí sluníčko 
a hezky jej celý skrz přilehlé okno vyhřeje. 
Můžete si zde ve stále otevřené knihovničce 
(v době provozu budovy obecního úřadu) 
vybrat zdarma darované či vyřazené knihy 
a časopisy a na místě číst či odnést domů.

Na září pro vás, kromě běžného provozu 
knihovny, chystáme kino, tedy projekci 
filmu Selský rozum. Oficiální popis filmu 
zní takto: „Téměř tříletý sběr materiálu na 
českém venkově, zkoumání toho, jakými 
tématy žijí zemědělci a podnikatelé v této 
oblasti, jak a proč fungují dotace, proč se 
pěstují některé plodiny více a jiné méně a 
proč v posledních letech ubylo chovů zvěře 
a jaké to má důsledky na produkci potravin, 
vedl ve výsledném střihu autory k zaměření 
se na roli Andreje Babiše, styl a důsledky 
jeho podnikání a následně i politických 
aktivit, které se stávají jedním z nejvíce 
určujících faktorů pro českou krajinu, 
podnikatelské prostředí a brzy nejspíš také 
pro celý stát. Film také využívá dlouhodobé 
práce řady novinářů v této oblasti a několik 
jeho scén přímo sleduje autory nedávno 
vydané knihy Žlutý baron Zuzanu Vlasatou 
a Jakuba Patočku při investigativní práci.“  
Máte-li chuť tento film vidět, případně o 
něm podiskutovat, přijďte v pondělí 25.9. do 

Kulturního a spolkového domu v Černilově.
V říjnu se zapojujeme do Týdne 

knihoven. Týden knihoven je 
celorepubliková kampaň, kterou vyhlašuje 
Svaz knihovníků a informačních pracovníků, 
letos již po 21té. Týden knihoven probíhá 
v týdnu od pondělka 2.10. 2017. Letošní 
Týden knihoven bude věnován především 
práci knihoven s předškolními dětmi a 
jejich rodinami. Zaměříme se na podporu 
čtenářství - práci knihoven s dětmi 
předškolního věku a jejich rodiči. Na úterý 
3.10. dopoledne chystáme ve spolupráci 
se stacionářem Barevné domy Hajnice a 
Klubem maminek Dvoreček dosazování 
přiro-zených rostlinek/bylinek v nové aleji 
u křížku. Večer, od 19 hod., také v úterý, vás 
zveme na setkání s makronkami Malý princ 
a jejich autorkou, paní Radkou Luňákovou 
z Černilova. Věděli jste, že tu s námi v 
Černilově bydlí čerstvě oceněná držitelka 
titulu Živnostnice roku Královéhradecka? 
Držitelkou tohoto titulu se paní Luňáková 
stala v září 2017 a přijde nám vyprávět o 
tom, co to makronky jsou, kde mají původ, 
jak se vyrábějí, kam všude je posílá, které 
příchutě jsou nejoblíbenější a mnoho dalších 
zajímavostí. Večer s makronkami proběhne 
v Kulturním a spolkovém domě a předtím 
je můžete ochutnat třeba v černilovské 
cukrárně.

Během Týdne knihoven si připomeneme 
také letošního oslavence Ferdu Mravence. 
Letos je tomu 90 let, kdy prvně vyšel jeho 
příběh v časopise Pestrý týden. Zveme 
malíře všeho věku, aby nám přinesli 
během Týdne knihoven obrázek Ferdy 
na výstavu do chodby před knihovnu. 
Každý zúčastněný dostane malou odměnu. 
Během Týdne knihoven se u nás také 

můžou zdarma zaregistrovat noví čtenáři a 
proběhne amnestie dlužníků.

Na další letošní oslavenkyni, panovnici 
Marii Terezii, se zaměříme při přednášce 
spisovatelky Dany Šimkové. Ta nás zve na 
výlet do 18.století, kdy zjistíme, jak se žilo 
šlechticům i běžným lidem a jaká Marie 
Terezie byla, co vše zvládala ve své funkci 
vykonat a jak se vyrovnávala se světem, 
ve kterém vládli muži. Přednáška bude v 
pondělí 6.11. od 19 hod. ve velkém sále v 
1.patře Kulturního a spolkového domu.

Pak už nás čeká jen výlet do Prahy 
na muzikál Ferda Mravenec, příprava na 
Adventní trhy, těšíme se na pravidelné 
návštěvy dětí ze školky či školy…a už 
tu budou Vánoce!  Tak jak řekl Michael 
Jackson: „Trávím spoustu času čtením, 
protože to velmi miluji. Na jednom řádku 
můžete narazit na něco, co jste se snažili 
vyjádřit celý život“ - čtěte, čtěte, čtěte a my 
jsme tu od toho, abyste si přišli vybrat k 
něco k vypůjčení. Třeba právě narazíte na 
větu, která vám pomůže vyjádřit to, co jste 
už dávno chtěli říct… Jana Žárská

inzerce

KADEŘNICTVÍ 
EDITA BUCHNEROVÁ – Librantice 213

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

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

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

ZŠ a MŠ Librantice
nový školní rok  
v MŠ Librantice

Začátek školního roku je pro děti, 
rodiče i paní učitelky doprovázen 
zejména pocitem zvědavosti. Děti se do 
školky těší a zároveň mají trochu strach 
z nového prostředí. Rodiče s nimi 
tyto pocity jistě sdílí a paní učitelky 
se nemohou dočkat, jaké budou nové 
děti, co jim budeme moci předat, co oni 
předají nám, s kým se budou kamarádit, 

jak zvládnout přechod z maminčina 
náručí? 

Přivítali jsme mezi námi devět 
nových dětí. Příchod do školky pro 
děti znamená velkou změnu v jejich 
životech a zvycích, zatím jí však 
všichni nově příchozí zvládají naprosto 
skvěle a starší kamarádi je mezi sebe 
přijali s již zmiňovanou zvědavostí a 
podporou, jsou jim dalšími průvodci 
školkou a jejími pravidly.

Pro děti je připraveno mnoho 
nových hraček a upravené zázemí. I 

letos nás budou čekat aktivity a akce, 
které se vždy setkávají s úspěchem. Je to 
třeba plavání, lyžařský výcvik, kterého 
se účastní starší děti nebo podobné 
výlety po okolí, jakým byl například 
výlet s úkoly na Rytířské hradiště 
v Hradci Králové či kulturní akce. 
Opomenout nesmíme oblíbené besídky 
a vystoupení. Nově také plánujeme 
zejména prožitkově – vzdělávací akce v 
prostředí obce. V dohledné době půjde 
o  hledání pokladu skřítka Libranťáčka 
nebo o šipkovanou. Již nyní si děti 
oblíbily vycházky do lesa, polí a luk 
Librantic, takže věříme, že je zmíněné 
akce nadchnou. Hlavním cílem však 
stále zůstává poskytnutí podnětného 
a důvěryhodného prostředí v rámci 
denních aktivit.

Školka je také zapojena do projektu 
odborně zaměřených tematických 
setkávání s rodiči a jejich spolupráce 
s dětmi a školou, což nám přinese 
další možnosti jak materiálního, tak 
osobnostního rozvoje. Zde chceme 
poděkovat rodičům, kteří s námi 
aktivně drží krok a vstřícně nabízejí 
svou účast a pomoc kdykoliv je to pro 
ně možné. 

I nepozorný čtenář pozná, že 
nás čeká mnohé. Bude to opět rok 
plný her, dětského i dospěláckého 
nadšení. Nových znalostí a informací, 
dovedností a zvyků. Nových písniček 
a básniček, nových slov. Rok plný 
nových kamarádů a zážitků. A na konci 
se budeme loučit s úplně jinými dětmi, 
většími a šikovnějšími. 

 Martina Rejzková

Příměstský tábor

Během posledních čtrnácti dnů 
prázdnin si děti užily na příměstském 
táboře při ZŠ Librantice spoustu zábavy 
a dobrodružství. Děti stihly dvě sportovní 
olympiády, procházky s úkoly, výrobu 
šperků, zajíčků z ponožek atd. Naučily 
se odlévat sádru a otisknout nohu husy. 
Vyjely i na výlet do Kukuřičného bludiště 
v HK. 

Každý den našly jeden klíč k pokladu 
a díky nasbíraným korálkům a klíčům se 
dostaly poslední den k pokladu.

Mgr. Pavel Kubíček

Zahájení nového školního roku

V letošním roce jsme přivítali před 
budovou školy 9 nových prvňáčků, z toho 
4 z Librantic.

Od září jsme se zapojili do dalšího 

projektu EU Výzva č. 22, díky které 
máme nově na škole i asistenta pedagoga. 
Školní prázdniny jsme využili k drobným 
opravám a rekonstrukcím, např. výměně 

dřevěného plotu, zadních vchodových 
dveří, rekonstrukci sborovny a instalaci 
kamerového systému.

Mgr. Pavel Kubíček
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Základní ŠkOLA ČeRniLOV
 

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

kancelar@zscernilov.cz
ms@cernilov.eu 

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

ZŠ A MŠ Černilov
Prázdninové měsíce jsou za námi 

a život se vrátil do školy v plné síle. V 
tomto školním roce přivítaly paní učitelky 
z MŠ 34 nových dětí a do školních lavic 
poprvé usedlo 37 prvňáčků. Věříme, 
že se všem bude ve škole líbit. Jak už 
bývá tradicí, probíhají přes prázdniny 
nejrůznější rekonstrukce. Naše největší 

se týkala tělocvičny. Započala již v únoru 
rekonstrukcí šaten a sociálního zařízení. 
V červnu následovalo podřezání vlhkého 
zdiva. O prázdninách byl položen  umělý 
povrch a byly nově obloženy stěny.  
Celkovou proměnu uvítali žáci nejen 
při hodinách tělesné výchovy, ale i při 
odpoledních volnočasových aktivitách.  

Čtvrťáci v Hradci králové

Hned druhý týden nového školního roku 
jsme se s žáky čtvrtých tříd vypravili na 
exkurzi do našeho krajského města. Nebyla 
to obyčejná exkurze. U Muzea východních 
Čech jsme nastoupili do vláčku, který nás 
provezl po historických místech Hradce 
Králové. Krásné počasí nás zlákalo ještě 
k procházce po Velkém náměstí a malému 
zopakování památek, které jsme viděli pří 
jízdě vláčkem. Exkurze se vydařila a do 
školy jsme se vrátili o něco moudřejší.

Mgr. Dana Filipová,  
Mgr. Jana Kollátorová

Velmi zajímavá akce pro žáky 9. 
ročníku zaměřená na volbu povolání. 
Hradecká „Vocelovka“ připravila spoustu 
soutěžních disciplín, ve kterých se děti 
nenásilnou, hravou formou seznámí  
s učebními a studijními obory technického 
zaměření. Děti vyměňovaly pneumatiky 
auta, zasedly do automobilových trenažérů, 
skládaly obrázky z instalatérských trubek,  
z obkládaček, pracovaly s elektrostavebnicí 
atd.. Této akce se zúčastnilo 400 žáků 
škol Královéhradeckého kraje. Děti si 

dopoledne velmi užily a zkusily si pro ně 
spoustu nových činností.

Mgr. Jana Hofmanová
Mgr. Dana Vaňková

Den pro vás

Děkuji tímto obecním zaměstnancům, 
kteří v naší tělocvičně odvedli nemalý kus 
práce a samozřejmě obci za zajištění a 
financování celé akce.

Snad se podaří realizovat také další 
záměr. Tím je rekonstrukce odborné 
učebny fyziky a chemie společně s 
posílením a obnovou rozvodů počítačové 
sítě. V současné době připravujeme projekt, 
který v případě podpoření pokryjí dotační 
prostředky. Přeji všem zúčastněným 
úspěšný školní rok.  

Mgr. David Kubíček

Aktuální dění 
na černilovské 
základní 
škole sledu-
jte na www.
zscernilov.cz
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Jazykový příměstský tábor

V posledním prázdninovém týdnu 
se na naší škole pořádal jazykový 
příměstský tábor. Děti si prostřednictvím 
her zopakovaly angličtinu, podnikly výlet 
po Černilově, zahrály si minigolf v Hradci 
Králové, protáhly se v lanovém parku, 
navštívily skanzen v Krňovicích a na 
závěr přespaly ve škole.

Mgr. Lenka Altmanová

Letos se ve dnech 17. – 21. 7. 
konal již pátý ročník školního tábora v 
černilovské škole. Děti opět soutěžily v 
různých sportovních disciplínách, hrály 
šipkovanou – fáborkovanou, při které 
plnily různé úkoly, kreslily a také se 
podívaly do hradeckých lesů. Tentokrát 
jsme si vyšlápli od rybníka Biřička na 
Milířský kopec, který se tyčí nad obcí 
Vysoká nad Labem. Zájemci zdolali i 
rozhlednu Milíř. Počasí nám jako tradičně 
vyšlo na jedničku. Výkony dětí byly 
úžasné, a proto si poslední den domů 
všichni odnesli pěkné odměny.

Již nyní se těšíme na další ročník .
Mgr. Naďa Suntychová

Školní tábor 2017

inzerce

Solná jeskyně OASA MEDICAL a Veronika Vraná Vás zvou na  

PŘEDPORODNÍ KURZ v Solné jeskyni

Témata přednášek:
11.10.  Období těhotenství
18.10.  Porod
25.10.  Šestinedělí
1.11.  Kojení
8.11.  Péče o miminko

15.11.  První pomoc u kojenců a dětí  
22.11.  Návštěva porodnice
Návštěvní služba laktační poradkyně po porodu + non-stop pohotovostní telefonní
konzultace

Kurz povede zkušená maminka dvou dětí Veronika Vraná – diplom. zdrav. záchranářka,
zdravotní sestra, laktační poradkyně.
Školení první pomoci, BOZP. 
Účast na kongresech ERC a mezinárodních kongresech.

Další kurz plánujeme od ledna 2018

Kurzy: pravidelně ve středu od 15:30 hod 
(pro zájemce bez permanentky nutná rezervace předem na tel.  604 894 863,  732 144 770 )

Místo: Solno-jodová jeskyně OASA MEDICAL Černilov 481, 503 43 Černilov

Cena: za 90-ti minutový vstup do solné jeskyně s přednáškou 250,-Kč (tatínek 100,-Kč),
permanentka 8 lekcí 1.600,-Kč (tatínek 70,-Kč/přednáška),
(možnost využití příspěvku zdravotních pojišťoven, FKSP)

Nutná telefonická rezervace předem na tel.: 604 894 863, 732 144 770 – solná jeskyně

Budoucí maminky,
zveme Vás na Předporodní kurz do příjemného uklidňujícího prostředí solné jeskyně.
Kurz probíhá v malých skupinkách.
Kurz doporučujeme cca od 20. týdne těhotenství.

732 144 770
rezervace@oasamedical.cz
www.oasamedical.cz

Černilov 481, 50343 Černilov

Podporuje:
funkci imunitního systému
funkci štítné žlázy

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

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

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

Podzim 2017 – Kurzy v solné jeskyni

• Kurz angličtiny pro děti od 4 let
• Kurz výuky hry na zobcovou flétnu pro děti od 4 let
• Předporodní  kurz
• Jóga 
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nesytá 2017
Jako každý rok, jsme se i letos sešli 

v hojném počtu na táboře Nesytá. Na 14 
dní se z nás stali indiáni, kteří hledali lék 
na „červenou nemoc“ .  Postavili jsme 
si svá týpí, naučili jsme se střílet z luků, 
házet tomahavkem, vyrobili jsme si své 
indiánské čelenky a dokonce jsme našli i 
pravý zlatý poklad.

Kromě toho všeho nás na táboře čekalo 
mnoho dalších soutěží a zábavy – tradiční 
extrémní závod, sportovní olympiáda, 
nedělní pouť, zábavné večery v jídelně a 
samozřejmě nezbytné diskotéky. 

Velkým zpestřením, hlavně pro 
hokejové fanoušky, byla návštěva tří 
hradeckých hokejistů, kteří se s námi 
podělili o své zkušenosti. Moc děkujeme za 
příjemně strávené odpoledne. Fotografie 
si můžete prohlédnou na stránkách 
hokejového klubu Mountfield Hradec 
Králové. http://www.mountfieldhk.cz/
clanek.asp?id=7560

Protože nám přálo počasí, vydali 
jsme se také dvakrát na koupaliště ve 
Dvoře Králové, a to i díky sponzorskému 
daru Moneta money  bank, která nám 
sponzorovala autobusy. Také nám zapůjčila 
skákací hrad na naši pouť. Velké díky.

A abychom  to neměli úplně 
jednoduché, prohnala se poslední 
odpoledne táborem silná bouře, která 
poničila les kolem tábora. Naštěstí  se 
všechny zlámané stromy těsně vyhnuly  
táboru, i tak jsme poslední noc strávili bez 
elektrického proudu. Velké poděkování 

patří hasičům z Hajnice, kteří se k nám 
ještě večer prořezali a zapůjčili nám 
elektrocentrálu, takže jsme nakonec 
nepřišli ani o závěrečnou diskotéku a celou 
noc jsme alespoň trochu osvítili tábor. 

Díky také patří Obecnímu úřadu 
Černilov, který nám jako každoročně 
poskytl  finanční podporu.

Teď už nám zbyly jenom vzpomínky 
na krásné společně strávené chvíle. Kdo 
by si chtěl některé okamžiky připomenout, 
může navštívit fotogalerii na našich 
webových stránkách www.nesyta.cz. 

Tak zase za rok!!!
Mgr. Lenka Javůrková

Bylo tomu tak loni, letos to nebude jinak. Děkování 
není nikdy dost, proto si dovolím poděkovat touto cestou 
všem, kdo se podílí na skvělém táboře Nesytá. Syn už po 
několikáté vyrazil s kamarády a spolužáky z černilovské 
školy do chatičky uprostřed lesů nedaleko Kohoutov

a a opět se vrátil nadšený, šťastný a těšící se na příští 
rok. O mých slovech jsem se přesvědčila hned prvním 
dopisem, přišla mi mnou nadepsaná obálka s prázdným 
(také mnou vloženým) bílým papírem. No, jasně že neměl 
čas na psaní. :) Ale napravil to druhým dopisem, kde se 
omlouval, že "omilem" poslal prázdný dopis. Nicméně jsem 
se nedozvěděla víc, než to, že je to na táboře super, že je s 
kamarádem Míšou nahoře v chatce (to si  syn moc přál), a 
že mě má rád :) No co víc si rodič může přát??? Úplně mi 
stačilo těch pár slov a pak také ty překrásné fotky, které se 
každý den objevovaly na webových stránkách tábora. 

Nad fotkami jsem 
trávila hodně času, 
protože jsem se kochala 
a říkala si, jak úžasné 
okamžiky, hodiny a dny 
mé dítě tráví. Přesně to, 
co já, coby rodič svému 
dítěti dát nemůžu. 

Zábava, sranda, kamarádi, spolužáci, diskotéky, hry, soutěže 
a to vše s dětmi, které zná. Obdivuji všechny dospěláky, 
kteří se o naše děti starají a jsem jim vděčná, že dopřejí naší 
mládeži něco, co už se dnes moc nenosí. Být téměř 14 dní 
bez tabletu, mobilu, pc, připojení k netu??? No skoro zázrak, 
přesto si třeba můj syn vůbec neposteskl. Poznal daleko lepší 
zábavu, než nabízí elektronika. 

Když jsem zjišťovala, zda máme po týdnu přijet na 
návštěvu, řekl mi, jak chceme, že pro něj možná bude lepší, 
když pošleme balíček :) No už to není žádný prcek :) A když 
jsem pro změnu po táboře dělala se synem rozhovor o pobytu 
na táboře, chtěla jsem mimo jiné znát i něco negativního. 
Něco co ho zrovna nenadchlo, kdy se mu třeba zastesklo, 
nebo si řekl, že by byl třeba raději jinde. "Nic, mami, fakt 
nic, všechno bylo úplně boží, super, užil sem si to fakt mega 
a byly to nejlepší dny z celých prázdnin." No myslím, že 
není co víc dodávat. Prostě NESYTÁ je už naše srdeční 
záležitost, a to i proto, že máme plnou důvěru ve vedení. 
Děkuji touto cestou všem vám, kdo se o ty naše ratolesti 
staráte a dopřáváte jim takové krásné zážitky!!! Jste bezva a 
pokračujte v tom, co děláte tak skvěle!!!

Teď už zase pro změnu škola a povinnosti, tak hurá do 
dalšího poznávání a učení :) Krásný školní rok všem.

Kateřina Ježková
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V minulém čísle Zpravodaje byly 
převážně články z čarodějnic. Na 
příspěvek do Zpravodaje jsme nějak 
pozapomněli, a tak ve zkratce připomenu.

Čarodějnice proběhly opět jako 
úspěšná akce pro děti 30.4.2017. Sešli 
jsme se na místním Bukovinském 
náměstíčku a průvodem s krásnou 
čarodějnicí na upálení jsme se přemístili 
k sokolovně, kde probíhaly různé soutěže 
pro děti, pálila se velká vatra a opékali 
jsme buřtíky 

Další letos velmi vydařená akce 
byla Bukovinská pouť, která byla 
10.6.2017. Letos to byl již 3.ročník 
a tvrdím si podotknout, že kvalita i 

počet návštěvníků stoupá. Letos pouť 
navštívilo více než 400lidí, což je pro 
tak malinkou vesnici super. Stejně jako 
v minulých letech bylo vstupné, za které 
si návštěvníci mohli užívat zdarma všech 
aktivit: střílení, lovení ryb, jízda na koni, 
skákání na obřích trampolínách, jízda 
vláčkem či zábava v nafukovacím hradu. 
Dále si děti mohly vyrobit vlastní koláč 
u paní Koláčkové a byla možnost si 
zakoupit čerstvé produkty z mlékárny u 
Pepy se sídlem v Ruseku.

Občerstvení bylo zajištěno a 
samozřejmostí bylo grilované selátko. 
Celý den hrála k poslechu živá hudba – 
Meadowrest, Inkubační stadium, Osaka. 

Večer zakončila skupina Wořežprut a po 
setmění nebe rozzářil krásný ohňostroj.

Jmenovitě děkujeme obci Černilov, 
HNG, firmě Canto, Airsoftovému týmu, 
Karmen Kebortové, Aleši Husovi a všem 
kteří přispěli k tomu, aby toto akce vůbec 
mohla proběhnout. 

 Jana Svobodová

co se zatím tento rok událo v Bukovině?

Další foto-
grafie z akcí v 
Bukovině naj-
dete na www.
bukovinaakce.
rajce.net

Posvícení v Újezdě

Spolek přátel  Újezda letos připravil  
pro své občany 19. srpna posvícenské 
odpoledne a večerní zábavu. Bylo to zase 
po letech krásné posvícení.

Už týden dopředu se všichni členové 
spolku zapojili do příprav. Obecní úřad dal 
postavit před Obecním domem velký stan, 
aby bylo v případě nepříznivého počasí kde 
posedět. Počasí nám ale přálo, posezení 
bylo velice příjemné. Na všech stolech 
byly připraveny posvícenské koláče. Pod 
přístřeškem před klubovnou se opékaly 
dvě kýty a pivo teklo proudem, takže o 
občerstvení bylo vzorně postaráno.

Celým odpolednem a večerem 
zněla hudba, o kterou se postaral Pavel 
Pikola. Svůj zpěv doprovázel střídavě na 
harmoniku, kytaru a klávesy. Všechny 
děti dostaly příležitost a mohly si zazpívat 
do mikrofonu. Během večera došlo i na 
kouzelnické vystoupení. Zlatým hřebem 
potom byla tombola, kde se dala vyhrát 

spousta  hodnotných i žertovných cen. Večer 
potom vyvrcholil velkým ohňostrojem.

Celou zdařilou akci slovem provázel 
a řídil předseda Spolku Radek Slepička. 
Musela bych tady vyjmenovat všechny 
členy Klubu, kteří se podíleli na přípravě, 
jelikož je jich hodně tak poděkuji všem 
dohromady a přeji, aby jim takový 
elán vydržel ještě hodně dlouho, a aby 
takovýchto zdařilých akcí bylo víc. Pevně 
doufám, že posvícenskou tradici, na kterou 
tak zdárně navázali, budou dodržovat 

i nadále a všichni se můžeme těšit na 
posvícení příští. M. Landová
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Veterání v Libranticích

V sobotu 26. 8. jsme v Libranticích 
přivítali účastníky 17. ročníku Hradecké 
Veterán rallye. Na jejich cestě do Orlických 
hor jsme jim poskytli občerstvení a mohli 
jsme si prohlédnout stará auta různých 
značek i pohovořit s jejich majiteli. MB

Loučení s létem

V sobotu 9. 9. jsme se na hřišti za 
školou rozloučili s létem. Nejprve se nám 
představili psovodi Policie ČR a předvedli, 
co dovedou policejní psi a pak následovaly 
soutěže pro děti. Všemi stanovišti děti 
provázela zvířátka. Tygři, netopýr, můra, 
slepice, žížala, myš, želvy, vlk, dravci, 
ale také myslivci a ošetřovatel ledního 

medvěda. Na všechny děti čekala odměna, 
mohly si ozdobit   baťůžek, ochutnat 
zmrzlinu, opéci si párek a ještě se podívat 
na vystoupení se psem - dogdancing. Se 
setměním se podívaly na film o Šmoulech 
a krásný ohňostroj. Všech téměř 70 dětí 
i jejich rodiče si užili krásné slunečné 
odpoledne a někteří vydrželi až do pozdních 
hodin. Milada Bortlíková

Posvícení ve Skaličce aneb cirkus přijel
Letošní posvícení ve Skaličce připadlo 

na sobotu 26. srpna. Po velkých přípravách 
jsme my, dobrovolní hasiči pro naše 
spoluobčany připravili tento program. První 
akcí byla již tradiční hasičská soutěž dětí 
v přeboru jednotlivců. Děti s vervou sobě 
vlastní se snažily, aby jejich výkony byly 
co nejlepší. A tak dopadly takto: Děvčata 
mladší: 1. Ivanová Sára, 2. Gažáková 
Zuzana, 3. Ceralová Kateřina, 4. Jarkovská 
Sofie, 5. Vosyková Sára.  Děvčata starší: 1. 
Buchalová Renáta, 2. Květinská Karolína, 
3. Zýková Hana, 4. Klimešová Tereza, 
5. Machová Barbora Chlapci mladší:  1. 
Havlík Lukáš, 2. Mach Hubert, 3. Havlík 
Jakub, 4. Rapouch Vojtěch Chlapci starší: 
1. Zýka Jan, 2. Fajčík Jakub, 3. Jarkovský 
Milan, 4. Havlík Ondřej.  A v tradicích 
jsme pokračovali. Odpoledne byl už 7. 
ročník Memoriálu Arnošta Driena  v malé 

kopané, kdy proti sobě statečně bojovali 
ženatí a svobodní muži. Utkání skončilo 
nerozhodným výsledkem 6 : 6, proto se 
pokračovalo v penaltách a ty skončily  3 : 
2 pro svobodné. Po fotbale byly soutěže 
pro děti i dospělé. Jejich organizace se ujal 
Petr Pěnkava se svou hereckou kolegyní 
Marcelou Ruckou a měli co dělat, poněvadž 
měli velkou účast soutěžících. 

A tato dvojice pokračovala i v další části 
programu, zahrála pro všechny pohádku 
O napravené Berušce. Beruška byla velmi 
rozmazlená, hodně si vymýšlela, zlobila 
brouka Diblíka a chtěla poroučet i měsíci, 
ale ten ji za to potrestal a ona se potom 
napravila. Vyvrcholením posvícení je průvod 
s představením. Na to je zvědavá většina 
obyvatel. Letos se vedení průvodu přes 
vesnici ujala mašinka Dopravního podniku 
a za ní se vydali účinkující. Je pravda, že 

chvílemi vláček doháněli a chvílemi na 
ně počkal, ale všichni se v pořádku vrátili 
k hasičské zbrojnici. Cirkusáci se hned 
odebrali na louku za rybníkem a v cirkusové 
aréně začalo představení.  Jako první na 
scéně se měli představit indiáni jezdící na 
ponících, ale nemohli přijet, tak přijel na 
kolech tajný indiánský kmen Prázdné duše.

Po nich následovala drezúra koně, které 
se ujal mistr světa v rychlojízdě pomalého 
klusu Lucio Kuba Hamaculus. Také 
nesměla chybět ani mezihra s klauny a ti se 
snažili napodobit drezúru koní s  dřevěnými 
loutkami. Jaký by to byl cirkus, aby v 
něm nechyběli sloni. Mezi nás přišli sloní 
akrobati a to  Bumba, Bomba a Bambule. 
Také se nesmí zapomínat na domácí 
mazlíčky. Do akrobatických sestav se 
rozběhly kočičky Karpína a Klíma a nesměl 
chybět ani vše počůrávající hafan Číhoň. Ü 
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A to už k nám zavítala téměř éterická bytost, 
slavná provazochodkyně Sarasa Vasinola, 
aby nám předvedla chůzi po laně s točivou 
piruetou. A opět se dostali na scénu klauni, 
aby prazvláštním způsobem smotali lano. 
Představte si, že na chvíli byl program 
přerušen, protože přišla vzácná návštěva. 
Na cirkusové představení do Skaličky 
zavítal sám prezident Miloš Zeman s chotí 
Ivankou. Oba byli vřele uvítáni a pozváni 
do čestné lóže.  A představení pokračovalo. 
Žonglování s diabolem předvedl čert. Před 
léty, když šel v televizi pouze jeden program, 
bývaly na obrazovce přestávky. A tam si s 
klubíčky hrála roztomilá koťátka. A taková 
přestávka se přenesla i k nám. Zásluhou 
našeho starousedlíka Míly Havlíka, který se 
stará o průtok vody v náhonu, bylo možné 
představit vodní panu Karpanu, kterou Míla 
našel přiskřípnutou mezi kameny ve vodě. A 
aby chudák v manéži neuschla, bylo nutné 
na ni vychrstnout vědro vody. Ani my jsme 
se neobešli bez dravých kočkovitých šelem 
a samozřejmě jejich krotitele. S obrovskými 
a hodně těžkými  činkami přišla zápolit 
umělecká skupina Gargantua a Pantagriel. 
A zase přišli klauni. Činky jim neustále 
padaly a to dokonce i na nohy.  Duo Tom 
a Tom předvedli grotesku Bláznivý doktor. 
Z blízkého východu se k nám dostal fakír. 
V našem cirkuse předvedl číslo, kdy si lehl 
na hřebík. Pak za pomocí flétny zvedl z koše 
hada. I když plyšového.               Zažonglovat 
si přišel také medvídek mýval. Za rekvizity 
mu posloužila jablka. Pokaždé, když mu 
některé upadlo, musel si ho ihned umýt a 
pokračovat v žonglování. Nakonec nám 
předvedl parádní kotoul na židli. Z Orientu 
přijela břišní tanečnice. Předvedla náročnou 

skladbu. A po ní to samozřejmě chtěli zkusit 
klauni. A už se program blížil ke konci. Ze 
Španělska k nám zavítal don Pedro de la 
Parazito s bleším cirkusem. Praprapra....
dědeček dona Pedra se zúčastnil výpravy 
Kryštofa Kolumba. Kromě zlata a brambor 
si také přivezl domorodou indiánku, která 
na sobě přivezla tyto umělce.  A s jejich pěti 
posledními potomky don Pedro vystupoval. 
Chtěl, aby skákali přes hořící obruč, ale 
bohužel od ní chytl celý cirkus. Celou dobu 
na lavičce seděly dvě babky a povídaly si a 
pletly. Ředitel cirkusu nás na ně upozornil. 
Utvořily totiž světový rekord v pletení 
šály. A přišlo závěrečné defilé, kde  přišli 
poděkovat všichni účinkující. A aby toho 
nebylo málo, tak vše skončilo stříkáním 
pěny, jak k obecenstvu, tak k účinkujícím.

O S O B Y   A   O B S A Z E N Í

Principál cirkusu: Petr Pěnkava                     
Klauni: Jaroslav Wild, Jiří Čihák ml., 
Marcela Rucká j.h.      
Siláci: Jaroslav Srba ml., Roman Havlík, 
Tomáš Vachek             
Indiáni, koťátka, šelmy: Karolína Květín- 
ská, Renáta Buchalová, Tereza Klimešová, 
Matěj Petr, Hana Zýková,Vojtěch a Lukáš 
Hlousek, Jan Zýka
Drezér koně a čert: Jakub Hamáček                                         
Sloni: Sebastian Bak, Vojtěch Rapouch a 
Rozárka                           
Kočičky Karpína a Klíma: Monika 
Karpíšková, Zdeňka Klimešová
Pes Číhoň: Jiří Čihák                                 
Provazochodkyně: Agáta Havlíková                                                                        
Vodní panna Karpana: Monika Karpíšková
Duo Tom a Tom: T. Vašíček, T. Vachek
Fakír: Tomáš Vašíček

Medvídek mýval: Milan Karpíšek
Břišní tanečnice: Šárka Vašíčková
Don Pedro da la Parazito s asistentkou: 
Miloš Hofman s manželkou
Babky rekordmanky: Marcela Nekulová, 
Božena Paclíková
Miloš Zeman: Jaroslav Wild
Ivana Zemanová: Ivana Kudrnáčová
Kostýmy: firma Malwill
Námět: Jaroslav Wild 
Scénář a režie: Petr Pěnkava      

Velké poděkování Petrovi Pěnkavovi za 
spoustu nápadů a trpělivost s účinkujícími.

Od 14.00 do 19.00 hodin jezdila mezi 
našimi obcemi mašinka Dopravního 
podniku města Hradce Králové. Před 20. 
hodinou přijela skupina Hektor. Začali hrát 
u podia za hasičskou zbrojnicí, ale začalo 
se blýskat a hřmít, později i pršet, tak se 
všechno přestěhovalo do hasičárny a pod 
pergolu. Hrálo se a tancovalo až rána. V 
neděli odpoledne přišlo nebývalé množství 
brigádníků na úklid.

Poděkování patří obci Skalice, hasičům 
ze Skaličky, sponzorům, spoluobčanům, 
dětem, agentuře Kaňka Třinec za pohádku 
a vůbec všem, kteří se na průběhu podíleli.

Zdeňka Klimešová a Petr Pěnkava

Olympiáda ve Smržově

V sobotu 9.9. se uskutečnil ve 
Smržově u koupaliště 2. ročník 
smržovského víceboje pořádaný 
volnočasovým spolkem Duhová hvězda. 

Děti-sportovci byly rozděleny do 
tří kategorií podle věku. Soutěžilo se v 
osmi disciplínách - chůze po slicklině 
s běžkařskými hůlkami, skok v pytlích 
se sběrem plyšáků, balanční hračky, 
posunování nafukovacích balonků 
naplněných vodou pomocí vlastní 
hlavy:-), sprint s plyšáky v kolečku, 
házení oštěpem do slámy, nošení vody 
na lžíci, házení tenisáků skrz obruč. 

Všichni sportovci byli oceněni 
diplomem a sladkou odměnou, vítězové 
si pak zažili svoji minutu slávy na 
bednách vítězů a obdrželi i medaile. 
Několikrát přiletěl i dron naplněný 
karamelami, což bylo odměněno 

aplausem. 
Následovalo téměř tříhodinové 

řádění na skákacím hradě, děkujeme 
hasičům za pomoc s dozorem u atrakce 
a majitelům za dovoz a zapůjčení hradu. 
Skvělou třešinkou na dortu se pak stal 
koncert rockové skupiny INXS-HK, při 
kterém jsme si báječně zatrsali, vyblbli a 
zakončili tak jednu povedenou akci.

Dagmar Klásková

Připravujeme:

29.10. v 17 hod. Hřiště na návsi, 
Halloweenské řádění

2. 12. od 14 do 17 hodin, Obecní úřad, 
Společné vyrábění adventních věnců

23. 12. v 16 hod., kaplička,
Adventní zpívání s divadlem
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Pohádkový rybník ve Výravě
Letošní sobota s magickým datem 9. 

9. se opravdu vydařila. A nebylo to jen 
počasím, které nám ještě připomnělo 
příjemné letní teploty. Tento den totiž patřil 
především dětem – konal se Pohádkový 
rybník. Vím, budu se opakovat, ale přesto 
opět musím uvést, že jako každoročně, 
tak i letos, vše proběhlo v režii paní 
Jany Hojné a jejich stálých, ale i nových 
dobrovolníků. Plnit úkoly u pohádkových 
bytostí a obejít si rybník „Ve vrbičkách“ 
dorazila spousta dětí, a to jak místních, tak 
i ze širšího okolí. 

Oproti předchozím ročníkům se opět 
prezentovaly některé nové bytosti, které 
byly pro děti překvapením. I když, někdy 
prý i trochu děsivým – třeba když se u 
Karkulky objevil vlk. Ten, kdo zvládl 
absolvovat celou trasu a vyzkoušel si také 
hasičskou techniku, měl možnost se ještě 
svézt motorovým člunem po rybníku. V 
závěru obdržely děti pamětní list, měly 
možnost absolvovat závěrečný běh a 

samozřejmě pak různé zábavní atrakce, 
jako byl kolotoč, střelby z různých 
zbraní, jízda na poníkovi, lezecká stěna, 
dovádění na balících slámy, malování na 
obličej, pletení z pedigu a další. Novinkou 
ale byla jízda mezi kužely na šlapacích 
motokárách. 

Šlapací buggy pro tuto akci zapůjčilo 
ZDV Výrava, které je nyní z důvodu 
aktuálního zájmu o tuto aktivitu, 
nabízí široké veřejnosti k pronájmu při 
pořádání různých akcí pro děti. K této 
akci poslední dobou také neodmyslitelně 
patří představení činnosti našich 
mladých hasičů. O občerstvení se letos 
vzorně starala „skupina hmyzu“. Jako 
každoročně, ty nejlepší buřty připravoval 
Jirka Komínek. Vzhledem k rostoucímu 
počtu zaregistrovaných dětí je zřejmé, 
že je o tuto akci stále zájem a všichni si 
určitě celou akci užili. Velký dík proto 
patří celému realizačnímu týmu.

Jana Medková, foto: Pavel Vejman

Dětské rybářské závody ve Výravě
Vzhledem k tomu, že můj partner Jiří 

Beznosek je již léta vášnivým rybářem 
a nyní tato vášeň naprosto uchvátila 
i našeho 3 a půl letého syna Jakuba, 
zrodila se myšlenka uspořádat dětské 
rybářské závody ve Výravě na rybníku 
„V Ráji“.

Podařilo se sehnat souhlas starosty 
obce, sponzory a několik dobrovolníků, 
kteří s organizací a průběhem této akce 
vypomáhali. A tak se tedy dne 12. 
8. 2017 konal první ročník dětských 
rybářských závodů. I přes nepřízeň 
počasí v předchozích dnech se nakonec 
počasí umoudřilo a myslím, že tato 
akce se vydařila. Závodilo se ve 2 
kategoriích. Kategorie 1. děti do 10 let 

s pomocníkem. Kategorie 2. děti nad 10 
let bez pomocníka. Závodů se zúčastnilo 
dohromady 18 týmů v obou kategoriích. 
Svou účastí nás poctila i paní Tereza 
Melišová (autorka blogu Dítě jménem 
Kuba, blogerka roku 2016) se synem 
Jakubem.

Po ukončení závodů, rozdání 
diplomů a medailí jsme se společně 
vyfotografovali a opekli si „buřtíky“. 
Byli bychom rádi, kdyby se tyto rybářské 
závody staly tradicí, a již teď se těšíme 
na další ročník, který se uskuteční 11. 8. 
2018

Ráda bych touto cestou ještě jednou 
poděkovala všem malým i větším 
závodníkům za účast, také trpělivým 

rodičům, sponzorům (firma KS Fish 
Jaroměř – pan Bohuslav Dušánek a 
firma Harisson) a dobrovolníkům, 
kteří se na této akci podíleli. Zvláštní 
poděkování zajisté patří i místnímu 
sdružení myslivců a jmenovitě pak panu 
Josefovi Treksovi za sponzorování a 
zorganizování občerstvení. 

 Mgr. Michaela Vacková

Výsledky závodů:
1. Kategorie – děti do 10 let: 
1. místo Tomáš Lelek
2. místo Jakub Radoch
3. místo Adam Barták

2. Kategorie – děti nad 10 let: 
1. místo Marek Hejcman
2. místo Barbora Sedláková
3. místo Michal Hejcman

776 676 866
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Dvoreček Černilov
Prázdniny jsou za námi 

a 5. září vstupujeme do 
další dvorečkové sezóny. 
Maminky, které se po celý 
rok scházely v KSD, se přes 

léto domlouvaly na různých výletech, a 
tak ani děti, které zrovna tou dobou nebyly 
se svými rodiči na dovolené, se nemusely 
nudit doma. 

Pořádali jsme cyklovýlet kolem 
Černilova, výlet na Rytířské hradiště, kde 
děti viděly pohádkové postavy, okolní 
les, užily si prolézačky a nakonec jsme 
na ohništi opékali buřty. Byli jsme na 
návštěvě u hasičů v Hradci Králové, kde 
děti pozorovaly, jak se hasiči oblékají do 
výstroje, jak mají vybavená auta, stříkačky, 
jak sjíždějí po tyči a dokonce jsme byli 
svědky opravdového výjezdu. Dětem se 
moc líbila ukázka dezinfekční komory.

Na konci prázdnin jsme navštívili 
Zoopark Stěžery, kde jsme si prohlédli 
papoušky, lamy, poníky a další zvířátka. 
Děti a jejich maminky nejvíc potěšil malý 
pelikánek, kterého si mohly pohladit.

Mimo výlety jsme se několikrát sešli v 
KSD, kde si děti společně pohrály, vyrazili 
jsme na hřiště nebo do cukrárny.

Na konci září plánujeme výlet na 
letiště do Jaroměře, vezmeme s sebou i 
tatínky a společně se stavíme na oběd. V 
říjnu se budeme připravovat na drakiádu 
a „strašidélkovou noc“, kde děti budou 
muset prokázat svou odvahu při večerním 
hledání strašidýlek. Na programu jsou i 
dvě podzimní přednášky a poté se budeme 

věnovat přípravám na jarmark.
V září nám do školky odcházejí 

naše nejstarší děti – Viktorka, Laduška a 
Dominiček a tak nezbývá, než popřát, aby 
se jim v novém kolektivu dětí líbilo, aby si 
mezi nimi našly další kamarády a na nové 
prostředí si rychle zvykly.

Zveme k nám maminky s dětmi, které 
by měly chuť přijít. Scházíme se vždy v 
úterý v 9.00 hodin (v přízemí KSD).

Jana Slavíková

SDH Libníkovice
Hasičská soutěž zpět  

v Libníkovicích

Po pětadvaceti letech se do obce 
Libníkovice vrátila hasičská okrsková 
soutěž. V sobotu 18. června se do 
místní části Borovice sjely jednotky 
dobrovolných hasičů z černilovského 
okrsku. 

Přítomny byly jednotky z obcí 
Librantice, Libřice, Lejšovka, Výrava, 
Jílovice, Holohlavy a samozřejmě 
místní jednotka hasičů z Libníkovic. 
I přes nepřízeň počasí soutěž přilákala 
spoustu diváků, kteří přišli podpořit své 
favority. 

Soutěž odstartovala požárním 
útokem dětské kategorie, které se 

zúčastnilo celkem deset družstev. 
Následovala mužská štafeta, ke které 
se v konečném výsledku přičítal i 
útok. Mužskou kategorii ovládli hasiči 
z Lejšovky. Své zastoupení zde měla i 
ženská družstva, ta však soutěžila pouze 
v požárním útoku. Zde se prosadilo 
domácí libníkovické ženské družstvo. 

Po slavnostním vyhodnocení měly 
jednotky možnost zasoutěžit si v útoku 
ve čtyřech. Této šance využily celkem 
čtyři družstva. Kategorii vévodilo 
družstvo Libníkovice-muži. 

V době konání soutěže probíhal ve 
stejných místech dětský den. Děti si 
mohly zasoutěžit a získat tak hodnotné 
odměny. 

Po dobu konání soutěže se o 
žaludky diváků i soutěžících staral Klub 
vojenské historie Brandy - Josefov, 
který zde byl přítomný se svoji polní 
kuchyní. Hlavními sponzory akce byli: 
Obec Libníkovice, společnost SV Metal 
spol. s r.o., společnost HNG-CZECH 
s.r.o., Masáže Fialka, Borovický Dvůr 
a Dobré z Miletína. Všem patří velké 
poděkování.

Dále děkujeme všem, kteří 
se podíleli na konání soutěže – 
organizátorům, rozhodčím, fotografům 
a všem soutěžícím. Třeba se u nás v 
Libníkovicích uvidíme dříve než za 
dalších pětadvacet let 

Kristýna Fialová, SDH Libníkovice

Muži

Družstvo Štafeta Útok Poř.
Lejšovka 73,79 43,57 1
Libníkovice 84,25 127,94 6
Librantice 71,10 47,67 4
Libřice-A 77,88 44,25 5
Libřice-B 78,48 42,54 3
Výrava  82,03 32,34 2

Ženy

Družstvo  Útok Poř.
Libníkovice  70,68 1
Libřice   159,92 2
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Sokol Černilov
Se Sokolem za 
Rampušákem 

popáté!

Když jsme v roce 
2013 začali plánovat 
turistický pochod, 
ani jsme pořádně 
nevěděli, do čeho 
jdeme. Přiznám se, že 

pro mě to byl zpočátku spíš jen takový hec 
- zkusíme to a uvidíme… 

Ale čas letí jako voda a letos jsme se 
vypravili pěšky z Černilova do Deštného 
už popáté!

Od prvních ročníků, kdy trasa pochodu 
vedla převážně po asfaltových cestách 
a tudíž byla chvílemi až úmorně únavná 
a nezáživná, doznala podoba pochodu 
značných změn. Také letos jsme se rozhodli 
znovu upravit část trasy, takže jsme byli 
plni očekávání, jak se bude pochod líbit 
tentokrát…

Plánování a přípravy postupně 
vrcholily, až se nakonec přiblížil onen 
dlouho očekávaný první zářijový víkend. 
Opět, tak jako každý rok, jsme s napětím 
sledovali všechny možné předpovědi 
počasí, a když přišel pátek před 
„Rampušákem“, kdy celý den vydatně 
pršelo, skoro to vypadalo, že letošní ročník 
bude pro všechny účastníky zkouškou 
odhodlanosti a kvality oblečení… Nakonec 
se ale počasí umoudřilo a ráno nás přivítalo 
sluníčko, které váhavě vykukovalo mezi 
mraky.

Nic nám tedy nebránilo a po registraci 
a fotografování na startu jsme mohli 
plni odhodlání vyrazit v počtu dvaceti 
účastníků směrem na Dobrušku. V 
družném hovoru cesta rychle ubíhala a 
provázeni sluníčkem jsme míjeli známá i 
méně známá místa -  Dolní Černilov, Horní 

Černilov, Libníkovice, Jílovice, Vranov, 
Mokré, Vodětín… V Opočně jsme se prošli 
zámeckým parkem a po břehu rybníku 
Broumar jsme před polednem dorazili do 
Dobrušky, kde nás čekal oběd a start druhé 
části pochodu.

Po vydatném obědě se k nám přidali 
další účastníci, a tak jsme vyrazili už v 
počtu třiceti dospělých a devíti dětí (a 
teenagerů) na další etapu. Z Dobrušky jsme 
se vydali do Valského údolí a přes louky 
k Bačetínu. Dále pak romantickou polní 
cestou do Kounova, prošli jsme se údolím 
Zlatého potoka až k Bysterským dolům. 
Tady už začalo první stoupání směrem na 
Nedvězí. V půli kopce jsme se, tak jako 
každý rok, pozdravili se „skorosousedy“ 
ze Smržova u jejich krásné chaloupky a 
zanedlouho už nás vítala náves v Nedvězí, 
kde na nás čekalo auto s občerstvením. 

Tady se ale už nikdo z nás dlouho 
nezdržel. Vždyť cíl pochodu se blížil, 
zbývalo nám už jen šest kilometrů a každý 
už chtěl mít za zády náročný kopec v 
Šedivinách. Jak kdosi prohlásil: „ten kope, 
to  je vražda, ale pohled na Šedivinský 
kostelík nahoře, ten stojí za to!“

A opravdu - ke kostelíku, jakoby to bylo 
letos nějak blíž! Krátce jsme tu poseděli na 
lavičce a pak hurá do Deštného. Ze Šedivin 
vede cesta už jenom z kopce, takže nás za 
chvilku vítalo důvěrně známé panorama 
kopců Deštného…

Od ohrady s koníky už zbývalo jen 
sejít po cestě k Sokolské chatě, odkud se 
linula báječná vůně grilovaného masa 
a nesl se smích a hovor borců, kteří na 
chatu postupně přicházeli.  Všichni jsme 
se shodli na tom, že po takovém pochodu 
je posezení na terase před Sokolskou 
chatou víc, než příjemná záležitost. Kde 
jinde byste našli lepší místo pro vzájemné 
vyprávění zážitků z cesty, nebo jen pro 

tiché vychutnávání pocitu, že jsme i letos 
tu „šílenou“ dálku ušli?

A když na chatu dorazili i poslední 
opozdilci, nastal čas vyhlašování výsledků: 

Trasu 40 km z Černilova do Deštného 
absolvovalo 19 borců. Nejlepší čas měl 
Petr Slezák, který trasu ušel za 9:52 hod. 
Nejstarší účastník na trase 40 km byl Josef 
Kupka (1953), nejmladší na trase 40 km 
pak Anna Jelenová (2001).

Trasu 17 km z Dobrušky do Deštného 
absolvovalo 20 účastníků. Nejstarší na 
této trase byla Hana Nisserová (1947), 
nejmladší Tereza Březovská (2009).

A vítězi pochodu se stali vlastně všichni 
- vždyť tady nejde ani tak o časy, jako spíš 
o to, že společně příjemně prožijeme jednu 
sobotu v roce, spoustu toho zažijeme a 
hodně toho cestou vidíme… 

Jak prohlásil jeden z účastníků: 
„Už pět let marně přemýšlím nad tím, 

co vede lidi k tomu, že v sobotu ráno 
vstanou v tuhle nelidskou hodinu, obujou 
si boty a dobrovolně si jdou huntovat nohy 
někde mezi Černilovem a Deštným?“

Já si myslím, že to každý z nás, kteří 
jsme se na pochod „Se Sokolem za 
Rampušákem“ někdy vydali, už dávno 
ví… Tahle procházka prostě stojí za to!

Tak co? Půjdete příště s námi? 
Za TJ Sokol Černilov Radek Jelen
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Děvčata z taneční skupiny CREATO se 
ve dnech 22. – 25. června 2017 zúčastnila 
MISTROVSTVÍ EVROPY v Itálii, kam 
postoupila z MISTROVSTVÍ ČESKÉ 
REPUBLIKY, které se konalo v Praze a 
v Brně.

Tento závod byl pro holky velice 
úspěšný . Bojovaly v několika kategoriích, 
a to ve věkové hranici 8 – 10 let (solo, trio, 
minitým a 21 členná velká formace ).

Čas a píle, kterou tomu děvčata věnují, 
se jim zúročila a CREATO se může pyšnit 
tituly Mistryně a I.vícemistryně Evropy, 
které vybojovala v kategoriích kadet solo 
Kristýna Šimůnková (z 22 soutěžních 
choreografií) a v kategorii kadet trio 
Johana Michálková, Kristýna Šimůnková 
a Martina Hofmanová ( z 16 soutěžních 
choreografíí).

Dále se i velice pěkně umístily zbylé 
2 sestavy - 7 členný minitým  s názvem 
HRA, který si vybojoval 7. místo z 16 
soutěžních choreografií a velká 21 členná 
formace s názvem Džungle.

Kategorie, kde závodí právě tento náš 
největší tým, je rozdělena ještě do dvou 
závodů, kde v samostatné podiové sestavě 
získaly krásné 5. místo a v pochodovém 
defilé místo 8., celkově se tedy umístily 
také na 7. místě z 11. soutěžních kategorií.

„Je to pro nás ohromný úspěch, naše 
radost byla nepopsatelná“

Všem rodičům, babičkám, dědečkům, 
kamarádům a známým děkujeme za 
skvělou podporu, která nám moc pomohla.

Mistrovství nás zase motivovalo a my 
budeme nadále pilně trénovat a bojovat i 
v dalších sezonách o medaile a postupy, 
abychom co nejlépe reprezentovaly nejen 
Českou republiku, ale i naší vesničku 
Černilov a zároveň Královehradecký kraj.

Na závěr bychom tímto chtěly 
poděkovat firmě AM Gnoll za zajištění 
autobusové dopravy, obci Černilov, 
Královéhradeckému kraji.

 Petra Dědková

taneční skupina cReAtO Černilov na Me

Výroční zpráva SDH Smržov
Členové SDH se i v letošním roce 

aktivně podíleli na pracech pro obec. 
Pořádali a zajišťovali sběr kovového a 
nebezpečného odpadu, čištění koupaliště a 
jarní údržbu krajnic silnice v obci za účasti 
dětí SDH. Spolupořádali akci „Pálení 
čarodějnic“, při které postavili hranici a 
zároveň zodpovídali za požární dohled. 
Podíleli se i na pořádání akce „Dětský 
den“, na které pro děti vytvořili nekonečné 
množství pěny.  

Od května se pravidelně scházeli 
na tréninky hasičského útoku. Píli a 
zodpovědný přístup zúročili na okrskových 
i jiných soutěžích hasičského sportu. 
Zúčastnili se 17. 6. Okrskových závodů v 
Hubílese, 24. 6. Soutěže o pohár starosty 
Skalice ve Skaličce.  1. 7. se konala 
Vlkovská ulička ve Vlkově, 19. 8. závody 
v Lejšovce, 26. 8. v Jasenné a 2. 9. v 
Rasoškách. 

Ženy, v závodním složení Petra 
Málková, Jaroslava Hejlová, Klára 
Němcová, Magda Beková, Petra Kholová, 
Kateřina Doležalová a Radka Šurinová, 
obsadily 4. místo, 2krát 2. místo a nejlepšího 
výsledku letos dosáhly ve Skalici, kde se 

umístily na 1. místě.
Muži, v závodním složení Jaromír Hejl, 

Robert Doležal, Miloš Aixner, Jaroslav 
Kozák, František Tomášek, Petr Rezek, 
Ivan Němec a  Jan  Adamíra, dosáhli v 
letošní sezoně výrazného zlepšení, které 
bylo znát na výsledcích, 4krát stačil čas na 
4. místo a v posledním závodě bylo snažení 
korunováno bronzovým umístěním na 
soutěži v Rasoškách.

Tým mužů, doplněný ženami, se 
zúčastnil soutěže v Jasenné, kde ve velké 
konkurenci 17 týmů vybojoval výborným 
časem cenné 5. místo. 

Děti v závodním složení Adam Doležal, 
Barbora Doležalová, Eliška a Kateřina 
Kholovy, Štěpán Kněžík  a  Lukáš Kozák  
získaly dvakrát zlatou medaili na závodech 
v Hubílese a v Jasenné.

Dne 8. 7. se zúčastnilo 12 členů SDH 
tradiční fontány na Charitativní pouti v 
České Skalici.

V současné době probíhá rekonstrukce 
hasičské zbrojnice, která začala 21. 8. 2017 
a termín dokončení prací je plánován na 
říjen 2017. Stavební práce provádí firma 
Stavoka Kosice a.s., vítěz výběrového 

řízení.
Do konce roku 2017 plánuje SDH ještě 

následující akce. V měsíci září proběhne 
osázení volných ploch u dětského 
hřiště na návsi obce. V sobotu 14. 10. 
2017 organizačně zaštítí akci „Závody 
požárnické všestrannosti“ a večer akci 
doplní fontánou. V měsíci listopadu 
proběhne pravidelná údržba požární 
techniky, výstroje a výzbroje. V měsíci 
prosinci zajistí rozsvícení vánočního 
stromku na návsi, hudbou a drobným 
pohoštěním přispějí k adventní náladě.

Za SDH Smržov Mgr. Klára Němcová 
fotografie Roman Korouš
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Čechy na Moravě

Obec Skalice uspořádala dne 5. září 
2017 zájezd pro důchodce do Čech pod 
Kosířem. Sestry Chalupovy zde 22. dubna 
navštívily Muzeum kočárů, byly tak 
nadšeny tím, co viděly, že jsme se rozhodli 
do tohoto muzea přivézt i naše seniory.

Vydali jsme se brzy ráno, abychom 
na určené místo dojeli včas. Cesta rychle 
ubíhala. A my jsme z okna autobusu viděli 
snad nejznámější českou věznici Mírov, 
přejeli jsme obec Náměšť na Hané, kde 
se mimo jiné natáčel Troškův Kameňák 
a pod zámkem byl nalezen zázračný 
„Modrý pramen“. Minuli jsme také 
Drahanovice a před námi se zjevila Černá 
věž, která je vlastně bílá. Je pozůstatkem 
gotické tvrze ze 13. a 14. století a 
nachází se v ní expozice Vlastivědného 
muzea. A to už jsme dojeli do Čech pod 
Kosířem. Zde bylo 28. září 2012 otevřeno 
Muzeum kočárů. Tím nás provázel člověk 
nejpovolanější a pro věc zapálený, sám 
zakladatel a ředitel pan Václav Obr.

V expozici se nachází největší 
smuteční kočár na světě, postavený 
firmou Brožík, zlatý ceremoniální kočár 
olomouckých biskupů, je tady největší 
sbírka kočárů českých a moravských 
stavitelů. Kočáry půjčuje muzeum na 
natáčení historických filmů nebo pohádek. 
Například stříbrný, smuteční byl zapůjčen 
na pohřeb podnikatele Václava Kočky. 
Pan Obr velice ochotně zodpovídal naše 
dotazy a my byli ze všeho nadšeni.

A potom jsme se přesunuli o kousek dál 
na zámek, který je vystavěn v klasicistním 
stylu. Zde jsme navštívili filmovou 
expozici Jana a Zdeňka Svěrákových a ta 

je zaměřená na díla Obecná škola, Kolja, 
Tmavomodrý svět, Vratné láhve, Kuky se 
vrací a Tři bratři. Připravuje se Po strništi 
bos. Ještě je tady také umístěna expozice 
historických kol. Obdivovali jsme kola 
od těch dřevěných, odrážecích, přes ta 
vysoká, co měla velké a malé kolo, až po 
ta, co už mají alespoň  pryž namísto duše 
a pláště.

Někteří se rozhodli jít ještě do zámku. 
V roce 1849 – 1871 zde pobýval u rodiny 
Silva – Tarouca Josef Mánes, který 
vyučoval její členy kresbě a malbě. Sám 
také na zámku zanechal hodnotný kulturní 
odkaz. V roce 1949 byl rodině Silva – 
Tarouca zámek vyvlastněn. V letech 1953 
– 2005 tady byl zřízen dětský domov. V 
červenci 1957 zde byla otevřena Pamětní 
síň Josefa Mánesa a v roce 2011 zrušena 
z důvodu rekonstrukce. Zámek byl pro 
veřejnost otevřen v dubnu 2016.

A my jsme se přesunuli do penzionu 
Mánes, kde jsme měli zamluvenou večeři. 
A když jsme se nasytili, vydali jsme se k 
domovu. Sestry Chalupovy, kterých jela 
většina, se chtěly pochlubit, kde měly letos 
na jaře vystoupení. Proto jsme zastavili v 

nedalekém Ludéřově u Barokní sýpky. 
Tu zrovna opouštěli dva pánové. Jejich 
neochota nás pustit dovnitř se změnila na 
ochotu, když se dozvěděli, že tam dámy 
vystupovaly.

V sýpce byly o předcházejícím 
víkendu oslavy 125. výročí založení 
SDH Ludéřov se zajímavou výstavou. 
Zdejší sbor hodně pomáhal při povodních, 
zejména v Troubkách, které je zasáhly v 
roce 1997 a 2010. Nás upoutalo vystavené 
smuteční oznámení z roku 1936 pana 
Sigmunda, zakladatele firmy Sigma 
Olomouc. V podkroví je stálá výstava 
Jak se bydlelo za první republiky. A my 
jsme nostalgicky vzpomínali na to, jak 
žili ještě nedávno naši předkové. Tento 
historický skvost měl být zlikvidován, 
neboť podle některých místních obyvatel 
hyzdil obec, kvůli svému havarijnímu 
stavu. Našlo se několik nadšenců, kteří se 
zasloužili o to, že sýpka byla zapsána jako 
kulturní památka a mohlo se začít s její 
rekonstrukcí.

A to už byl konec výletu a my jsme se 
vrátili spokojeně domů. 

 Zdeňka Klimešová

Důchodci ze skalice

Přivýdělek
www.primavydelek.cz

Dám odměnu 3.000 Kč i více za 
sehnání starého traktoru nebo 

pásáčku (i nepojízdného). 

ne inzeráty. 
Prosíme pomozte nám, budujeme 

nové muzeum starých traktorů  
pro další generace. 

Tel. 777 154 614

Sestry chalupovy

Sestry Chalupovy prosí své 
spoluobčany, pokud by někde, například 
z pozůstalosti našli rukavičky, kabelky, 
klobouky, ale i korále, brože, dokonce 

někdy i šaty, z období 20.,30., a 40. let 
minulého století, zda by byli tak hodní a 
věnovali tyto věci Sestrám Chalupovým 
na jejich činnost. Děkujeme předem.

Sestry Chalupovy

inzerce
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Je po prázdninách a s děvčaty jsme 
se sešly na první zářijové schůzce. I když 
ještě ne v plném počtu, ale byla nás většina 
a hlavně ve zdraví. Ani jsme se nestačily 
rozkoukat a už jsme měly na stole pohoštění. 
Chlebíček, zákusek, koláčky a přípitek. 
A ne jeden. Připíjely jsme jak na zdraví k 
narozeninám, tak také na zdraví narozeného 
miminka. A hodnotily jsme uplynulé 
dva měsíce. Zpívání v hospůdce a chata 
Jeřabinka. Jednoznačně jsme se shodly na 
tom, že obě akce byly velmi zdařilé. Na 
Jeřabince se dětem (ale i babičkám :-)  ) tak 
líbilo, že se jim 3 dny zdálo málo a nechtělo 
se jim domů. O to víc mne mrzí, že jsem 
tam letos nebyla. Tak snad příště. Doufám 
totiž, že chata Jeřabinka bude pro nás něco 
jako expedice Apalucha pro tatínky ve filmu 
S Tebou mě baví svět. Nejbližší akcí v září 
je prohlídka Prahy. V loňském roce to byla 
"Královská cesta". Letos zatím přesnou trasu 
nevím, ale rozhodně se všechny těšíme na 
naše dvě velmi šikovné a milé průvodkyně 
paní Naďu a paní Silvii. A další v plánu je 
Broumov, Broumovský klášter, muzeum. 
Teď se ještě vrátím k našemu vystoupení na 
akci "Sousedské posezení". Pro koho? Pro 
toho, kdo tam nebyl.

Dneska velkou slávu máme, ťuknem si 
dobrým pitím, že hospůdku zase máme s 
velkým využitím.

Na maškarním, na sportovním, plesat 
budou hasiči, v každém kdo se v kole točí, 
dobré pivko zasyčí.

Důchod přece není konec, zvoneček 
nezvoní, my se hýbat potřebujem, chcem 
halu sportovní.

Tenis, pinec, vy-
bíjená, fotbal, hokej 
pozemní, proti gustu 
přece lidi  žádný 
dišputát není.

Zvládnout všech-
ny disciplíny vážně 
není snadný, my však 
celý život máme ke 
sportu vztah kladný.

Tak si nyní pos-
lechněte, jak jsme 
zaměřený, že se 
všechno sportu týká, o tom pochyb není.

Jenom malá připomínka, nechcem si 
dresy ničit, proto děti našich dětí budou za 
nás cvičit.

Pár koleček jsme denně daly, to jsme 
byly svěží, dneska pět, šest hravě dáme, 
navíc se zátěží.

Sport ten léčí každý neduh, ale hlavně 
stresy, kolikrát za život řekla, nyní zacvičte 
si.

S nostalgií vzpomínáme na ta léta školní, 
krátké tratě, dlouhé tratě, také běh přespolní.

Teď jsme ale vytížené, času není nikdy 
dost, bacha, TYDÝT, ovládáme i sport 
zvaný autokros.

Ten kdo sportu věnuje se, nikdy 
neprohloupí, nevadí, že není vítěz, nemá 
žádné roupy.

Nemá zlato, bronz a stříbro a na krku 
věnce, kotrmelce dělá také jenom na 
žíněnce.

Že prý sedy lehy vytvarují ploché bříško, 
děláme je dennodenně, ale jde to těžko.

Vždy večer když uléháme a ráno když 

vstáváme, výsledek se nedostavil, nad tím 
rukou máváme.

Že to nejde to je  pravda, jeden by nad 
tím brečel, my sedáme a leháme ráno, v 
poledne i večer.

Všechny máme léta praxe, nejsou k 
zahození, cvičme v rytme, to nám věřte, jen 
o tom život není.

K sportu patří každopádně také relax 
krátký, to to letí ještě měsíc a jsme holky z 
lázní zpátky.

Tak snad jsme Vás přesvědčily, jak moc 
jsme sportem žily a jak velkou část života 
sportu zasvětily.

Proto jsme dnes tady správně, vše 
o sportu víme, vzpíráním jsme začaly a 
vzpíráním končíme.

Ale protože jsme klub DŮVTIP, tak 
nekončíme a  opět  Vás  zveme do hospůdky, 
protože teprve teď platí to, že hospůdku  
zase máme a  o posvícení si zase zazpíváme. 
Tak si přijďte poslechnout pokračování. 

 Věra Koutníková

DŮVtiP Librantice

cyklisté z Výravy
cykloturistika 2017

Po několika letech se opět hlásíme s 
informacemi z našich „kolařských“ výletů 
krajem. Opět jsme navštívily Kuks, už ale 
po nové cyklostezce. Prohlédly si bylinnou 
zahradu, Křížovou cestu a Braunův betlém. 
Na další cestě hradeckými lesy Mazurovu 
chalupu, okrasné školky a ve Vysoké nad 
Labem rozhlednu Milíř, odkud je krásný 
výhled po kraji. Naše oblíbená trasa je – 
Podbřezí, zámek Skalka a poutní místo 
Studánka. Jindy zase lesem do Týniště 
nad Orlicí, na občerstvení do Čestic a 
dále po nové cyklostezce do Častolovic 
a Kostelce nad Orlicí – na zámek. Pěkná 
cesta je přes Jásennou (prohlídka kaktusů), 
do Šestajovic (návštěva Moto-muzea) se 
zakončením v Jakubově Novém dvoře na 
občerstvení. Když rostou houby, jezdíme 

do Lipin nebo do Krňovic. Jeden výlet (ten 
ale autem) jsme si udělaly i na Deštnou a 
do Neratova na prohlídku kostela.

Při každé cestě nezapomeneme na 
dobré jídlo, pivečko (to ovšem nealko), 
kávičku a zákusek. Pokud nám bude dále 
přát zdravíčko a také počasí, tak doufáme, 
že s naší partou navštívíme ještě hodně 
krásných míst v okolí. 

Jaroslava Hejcmanová, Marie Hlavsová

SDH Hubíles
Podle plánu práce členové sboru 

prováděli v naší obci údržbu zeleně, 
úklid obce a jiné potřebné práce pro 
chod obce.

Také jsme mohli využít dopravní 
automobil a novou motorovou pilu 
při pomoci v obci Bohuslavice, kde 
jsme pomáhali odstranit následky 
po větrné smršti, která tuto obec 
postihla. Další využití dopravního 
auta bylo při likvidaci ohně  
na strništi. 

Jako každý rok, tak i letos jsme 
poslední prázdninový víkend pořádali 
pro děti obou obcí loučení s létem a pro 
dospělé posezení mezi přáteli. Počasí 
nám přálo a akce se vydařila. 

Děkuji všem sestrám a bratrům 
hasičům za jejich obětavost.  

Z. Kunc  
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SDH Výrava
Soutěžní sezóna 2017 

hasičského kroužku  
SDH Výrava - Libřice 

Letošní sezóna našeho hasičského 
kroužku byla zahájena již v březnu - 
4.3.2017- v obci Provoz (RK), a to soutěží  
Provozovská uzlovka. Jednalo se o soutěž 
v uzlové štafetě, která byla zařazena do 
Ligy hasičské mládeže OSHRK. Soutěž 
spočívala v co nejrychlejším čase uvázat 
5 určených uzlů. Na tuto soutěž jsme 
se připravovali již od ledna, kdy jsme 
se pravidelně každou středu scházeli v 
prostorách Obecního úřadu ve Výravě. Na 
takové to soutěži jsme byli poprvé, a tudíž 
jsme ani nevěděli, co nás čeká. Umístili 
jsme se na celkovém 8. místě z 19-ti 
startujících. Soutěže se zúčastnilo pouze 
družstvo starších žáků.

V následujících měsících jsme se 
připravovali na největší  soutěž letošního 
roku (co do počtu soutěžních disciplín), 
a to Okresní kolo hry Plamen, která se 
konala v sobotu 22.5.2017 v Myštěvsi.  
Této soutěže se zúčastnilo družstvo 
mladších i starších žáků. Soutěžilo se ve 
všech disciplínách hry Plamen tj. štafeta 
4x60 m, štafeta dvojic, štafeta CTIF, 
požární útok CTIF a královské disciplíně 
požární útok. Ve většině disciplín jsme 
se umístili v polovině startovního pole 
a nejlepším umístěním bylo  3. místo 
starších žáků v požárním útoku.

Týden poté jsme se zúčastnili soutěže 
v Josefově 27.5.2017. Startovala zde 
dvě družstva mladších a jedno družstvo 
starších žáků. Soutěžilo se pouze v 
disciplíně požární útok na sklopné terče. 
Družstva mladších žáků se umístila v 
první polovině startovního pole a starší 
žáci se umístili na 1. místě s časem 19,67 
-  jednalo se o jediný čas pod dvacet vteřin 
na této soutěži.

10.6.2017 byla soutěž v Jílovicích. 
Tato soutěž byla také zařazena do Ligy 

hasičské mládeže OSHRK. Soutěže 
se zúčastnilo v každé kategorii cca 15 
družstev. Soutěžilo se ve 2 disciplínách - 
štafeta 4x60 m a požární útok. Mladší žáci 
se umístili na celkovém 13. místě a starší 
žáci na 3. místě.

17.6.2017 proběhla  Okrsková soutěž 
v Libníkovicích. Tato soutěž dětí nebyla 
hodnocena, všichni dostali medaile za 
účast. Provázelo nás celý den velmi 
chladné počasí, ale i přesto jsme dosáhli 
pěkných výsledků. Při porovnání časů by 
skončili starší žáci na 1. místě a mladší 
žáci na 1. a 3. místě.

Následovala soutěž v Bohuslavicích 
nad Metují  24.6.2017, kde se soutěžilo 
v disciplíně požární útok a tato soutěž 
byla zařazena od Okresní ligy mládeže 
okresu Náchod. Na start se postavilo 
jedno družstvo mladších a jedno družstvo 
starších žáků. Družstvo mladších se 
umístilo na 9. místě a starším žákům se 
na této soutěži podařilo obhájit 1. místo 
z loňského roku. Za zmínku určitě stojí 
dosažený čas 28,03 (jednalo se o jediný 
čas pod 30 vteřin). Soutěž probíhala na 
nástřikové terče.

Poslední soutěž před prázdninovou 
pauzou se konala v obci Čánka. Tato 
soutěž byla opět zařazena do Ligy 
hasičské mládeže OSHRK, a soutěžilo se 
v disciplíně požární útok na nástřikové 
terče, kde čas byl měřen elektronickou 
časomírou. V kategorii mladších žáků 
závodila dvě družstva a umístila se na 9. 
a 3. místě. Starší žáci přijeli na tuto soutěž 
opět obhajovat vítězství z loňského roku. 

To jim bohužel uniklo o pouhých 0,11 
vteřin,  kdy skončili na krásném druhém 
místě v čase 24,35. Na prvním místě se 
umístilo družstvo SDH Provoz, které 
zvítězilo s časem 24,24. Zde za zmínku 
jistě stojí čas dosažený na prvním terči 
našeho družstva starších žáků, který měl 
hodnotu 22,86 a byl to tak nejrychlejší 
dosažený čas. Ovšem do hodnocení se 
vždy započítává  druhý dosažený čas. 

První soutěž po prázdninové pauze 
se konala v Jasenné dne 26.8.2017. Této 
soutěže se zúčastnilo pouze jedno družstvo 
mladších žáků, protože většina dětí byla 
ještě na prázdninách nebo na dovolených.  
Děti se zde umístily na druhém místě.

 V sobotu 9.9.2017 se jedno družstvo 
mladších žáků zúčastnilo soutěže v 
Habřině, kde se umístilo na druhém místě.  
Ostatní děti  v tentýž den prováděly 
ukázku požárního útoku na dětském dni  
ve Výravě.

V letošním roce nás ještě čekají tyto 
soutěže: 30.9.2017 – domácí soutěž v 
Libřicích, 7.10.2017 – soutěž v obci 
Jezbiny a 14.10.2017 – soutěž v obci 
Smržov.

Tímto Vás všechny srdečně zveme a 
budeme rádi za Vaši podporu na těchto i 
dalších soutěžích.

Závěrem bychom chtěli poděkovat 
obcím Výrava a Libřice  a všem ostatním 
sponzorům za podporu mladých hasičů, 
bez které by hasičský kroužek mohl  
stěží  existovat....  A zároveň děkujeme i  
všem rodičům, kteří nás často na závody 
doprovází. Jan Konečný
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Pokračování

Ve dnech 9. – 10. února 1980 byl v 
Libřicích sehrán IV. Ročník Memoriálu 
Mirka Dostála, který vyhrála Dukla HK, 2. 
Předměřice, 3. Libřice, 4. Dolany. Dukla 
HK – Libřice 13:1, Libřice – Dolany 5:1. 
Dne 22. února se konala v Pohostinství 
výroční členská schůze za účasti 40 členů 
a 18 hostů. Zprávu o činnosti přednesl 
místopředseda J. Jedinák. Ve dnech 7. 
až 9. března opět víkend na černilovské 
chatě. Účast 20 dětí a 7 dospělých. 
Vedoucí výpravy J. Kalenda, vedoucí dětí 
J. Budinský, kuchař J. Jedinák. Výška 
sněhové pokrývky 25-30 cm.

Dne 16. března přátelák se Startem 
Ohnišov. Hosté přijeli o den déle 
– v neděli, takže jsme těžko dávali 
dohromady mužstvo. Prohrálo se 1:2, 
branka J. Jedinák. První jarní mistrák 
IV. Třídy na Novém HK skončil prohrou 
6:1! Další zápasy: s Jeníkovicemi 2:2, s 
Předměřicemi 2:2, ve Stěžerách prohra 
5:1, s Černilovem doma prohra 1:4. K 
zápasu v Rasoškách kronikář píše: Ve 40. 
minutě 1:0. V 55. minutě rána z dálky 
prolétla brankáři Závadskému mezi 
koleny (2:0). V 60. minutě vypadl míč 
Závadskému z rukou (3:0). V 65. minutě 
J. Jedinák prudkou ranou pod břevno dává 

na 3:1.
V Cerekvici prohra 1:0, doma se 

Lhotou pod Libčany 5:2 (Milko 3, Král 
aj. Jedinák). V tabulce jsme skončili na 
6. místě, Černilov na 9. místě. Postoupil 
Nový HK. Žáci v okresní soutěži skončili 
třetí od konce. Nechali za sebou Stěžery a 
Třebeš, postoupil Nový HK.

Návštěva olympijské Moskvy ve 
dnech 20. až 24. července 1980: Díky 
vedení JZD V. I. Lenina Smržov jsme 
spolu s Jiřím Kalendou navštívili 
olympijskou Moskvu. Po přistání na 
letišti Šemeretěvo nás autobus Inturistu 
odvezl do hotelu Sevastopol – komplexu 
čtyř šestnáctiposchoďových budov. 
Po ubytování jsme se vydali metrem 
na Rudé náměstí. Za 50 kopějek (50 
haléřů) jsme jeli 20 minut. V průběhu 
olympiády přepravovalo metro 7 milionů 
osob denně. Rudé náměstí se rozprostírá 
na cca 7,5 hektarech. Nedaleko je hotel 
Rossija s 3200 pokoji pro 6000 hostů. 
Proti kremelské zdi lemuje celé náměstí 
obchodní dům GUM, kde je denně 
obslouženo až 350 tisíc zákazníků. Moc 
se nám líbilo střídání stráží u Mauzolea 
V. I. Lenina, kde se každou hodinu na 
tuto podívanou scházejí tisíce diváků. Po 
návratu do hotelu jsme v baru, při dobrém 

jídle a pití, v družné besedě (hlavně s 
něžnou částí osazenstva) dokazovali 
přednosti kultury našeho národa, hlavně 
pak ve společenském tanci. 

Druhý den po obědě jsme ve sportovní 
hale pro 18 tisíc diváků sledovali boje 
v boxu, večer pak v televizi utkání v 
kopané ČSSD – Kolumbie. Naši fotbalisté 
se nakonec stali olympijskými vítěz! 
Třetí den našeho pobytu byl dopoledne 
vyplněn okružní jízdou po Moskvě. 
Cestou na Leninské hory jsme minuli i 
olympijskou vesnici, která byla přísně 
střežena. Dominantou LH je bezesporu 
Lomonosova univerzita, rozprostírající 
se na 320 ha. Hlavní budova univerzity 
je vysoká 380 metrů! Odpoledne jsme se 
pak procházeli po Moskvě, projeli jsme 
se metrem, ochutnali jsme i „lidová jídla“ 
v samoobslužné restauraci, kterým se 
tady říká Stolovaja. Jídlo chutné, laciné 
– oběd za 11 korun. V parném odpoledne 
jsme vzali za vděk občerstvení ruským 
národním nápojem – chlebovým kvasem 
s malým obsahem alkoholu, půllitr za 60 
haléřů.

Večer pak patřil fotbalovému utkání 
SSSR – Zambie (3:1) na Ústředním 
stadionu V. I. Lenina v Lužnikách, který 
pojme 100 000 diváků. 4. den v Moskvě Ü 

Z historie Sk Slávie Libřice

inzerce
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Drakiáda
v neděli 22. října 2017 od 15 hodin

na letišti v Černilově
Soutěže pro účastníky  Občerstvení zajištěno 

Vstupné dobrovolné  S sebou: draka a dobrou náladu

Sraz: u Kulturního a spolkového domu v Černilově 
Program: lampionový průvod obcí

ohnivé překvapení
drobné občerstvení

S sebou: lampión nebo světýlko, teplé 
oblečení a dobrou náladu

PRŮVOD SVĚTÝLEK
ve středu 29.11.2017 v 17.15 hodin

Klub maminek Dvoreček Vás zve na

Vstupné: 
dobrovolné

byl vyplněn např. projížďkou lodí po řece 
Moskvě, návštěvou Výstavy úspěchů a 
kosmonautiky, návštěvou obrovského 
tržiště s nejrůznějším zbožím. Odpoledne 
jsme sledovali televizní přenosy z různých 
sportovišť, mimo jiné i fotbalové utkání 
Kolumbie – Kuvajt, nejlepší zápas, který 
byl v Moskvě sehrán.

Poslední den našeho pobytu v 
olympijské Moskvě patřil návštěvě 
panoramatického muzea Bitva u Borodina 
roku 1812. Panorama je dílem malíře 
France Ruba. Obraz mí délku 15 metrů. 
Návštěvníci si prohlížejí panoráma z 
plošiny, úmyslně zvednuté do výše 6 
metrů. Tím vzniká dojem, jako bychom 
se ocitli přímo ve středu bojů. Dále 
jsme navštívili na svou dobu velice 
moderní obchodní dům na Valininském 
prospektu. Odpoledne jsme se vydali 
na pěší procházku čtvrtě kolem hotelu 
Sevastopol. Prohlédli jsme si obchůdky 
s různým sortimentem zboží a pozorovali 
systém prodeje. Např. velké ryby, visící na 
hácích, se porcovaly jako u nás vepřové, 
mouka se rozvažovala z jutových pytlů, 
mléko se nabíralo z konví sběračkou do 
přinesených nádob. Za poslední rubly 
jsme nakoupili suvenýry a po večeři jsme 
o půl osmé odjeli na letiště Šeremetěvo II, 
kde jsme čekali na odlet. Vraceli jsme se 
letadlem Československých aerolinií IL 
62. V Praze jsme přistáli ve dvě hodiny 
nad ránem.

16. srpna začala podzimní část 
soutěžní sezony 1980-81. Muži doma 
s Montasem Kukleny 6:5, následovala 
prohra s Roudnicí 0:2, s Jeníkovicemi 
6:1, se Lhotou pod Libčany 1:6, výhra 
nad Cerekvicí 10:0, s Černilovem 4:4, 
debakl ve Svinarech 0:8, prohra se 
Sokolem Stěžery 2:6 a další v posledním 
podzimním utkání s JZD Předměřice 2:5 
v sestavě: Jedinák J. – Hejcman, Rulf, 
Uher, Kalenda – Eček, Král, Mildner – 
Budinský, Desenský – Kovačevitý.

Žáci: výhra v Třebši 7:0, doma nad 
Dohalicemi 10:0 v sestavě: Janáček 
– Hofman, Pavlát, Dendiš, Sardel – 
Panenka, Štefan P., Jedinák, Hušek – 
Budinský, Hrubý P., Štefan J., Hrubý I. 
Střelec utkání Hrubý Petr – 4 góly. Dále 
prohra v Malšově Lhotě 1:5, se Slavojem 
Předměřice 0:2, výhra v Hoříněvsi 5:1, nad 
Loko HK 3:0. Tabulka mužů: Černilov na 
1. místě (16 bodů), Libřice na 8. místě (7 
bodů). Žáci: 1. místo Slavoj Předměřice 
(12 bodů), Libřice 3. místo (10 bodů).

Podzim byl odehrán na starém hřišti 
za bývalou školou, jarní zápasy již budou 
na hřišti novém.

Pokračování příště
Josef Jedinák, kronikář Slávie Libřice
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MAS podporuje vzdělávání 
na Černilovsku

31. srpna 2017 Kostelecké Horky 
– Již druhým rokem probíhá v území 
Černilovska, Třebechovicka a Kostelecka 
mapování a debata nad posunem 
vzdělávání dětí do 15 let. Vstupovat 
do ní mohou nejen učitelé, ale i rodiče 
a široká veřejnost. Smyslem těchto 
snah je společné plánování kroků, které 
povedou k rozvoji na úrovni škol, učitelů 
a jednotlivých žáků. 

Co nového se letos podařilo? S 
podporou realizačního týmu z MAS NAD 
ORLICÍ se pravidelně začali setkávat 
ředitelé základních a mateřských škol. 
Zřizovatelé zahájili diskuzi nad místními 
problémy v oblasti vzdělávání a hledají 
jejich řešení. Fungují otevřené pracovní 
skupiny, které se podílejí na přípravě 
plánu konkrétních aktivit. 

Další významnou součástí místního 
akčního plánování je podpora jednotlivých 
skupin (učitelé, ředitelé, rodiče) formou 
vzdělávacích seminářů a kulatých 
stolů. Završením prvního období byla 
dvoudenní konference Cesta ke škole 21. 
století, která nabídla příležitosti k debatě 
a inspirující workshopy. Na konferenci 
v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí 
se v dubnu představilo 16 mateřských, 
základních a středních škol. Nechyběla 
mezi nimi Základní škola a mateřská 
škola v Černilově. 

„Rádi bychom poděkovali všem, kteří 
s námi spolupracují a snaží se vzdělávání 
u nás v regionu posunout dál. I nadále 
zveme ty, kteří se chtějí zapojit do diskuze, 
aby nás kontaktovali,“ řekl Petr Kulíšek z 
projektového týmu. 

Více informací najdete na stránkách 
map.nadorlici.cz

Nejbližší akce pro veřejnost:

12. října -  Dítě, poruchy chování a 
pozornosti, rodiče a škola, 14-18:30 hod v 
SK Rabštejn, Kostelec nad Orlicí

18. října - Zastavíme hrozbu 
kybersvěta?, 17-19:30 v ZŠ Týniště nad 
Orlicí 

Semináře jsou zdarma, podmínkou 
účasti je registrace na anezka.pavlisova@
nadorlici.cz Jana Fajfrová

  

 

  

 
VÁS ZVE NA CESTOPISNOU 

PŘEDNÁŠKU PANA 

PAVLA BIČIŠTĚ 

 SLOVINSKO
 

 
PONDĚLÍ 9. 10. 2017 

V 19.30 

 

SÁL KSD ČERNILOV 

VSTUPNÉ 40,- KČ 

Pan Pavel Bičiště je dlouholetý pracovník v oblasti cestovního ruchu, spolupracovník a 
fotograf různých cestovních kanceláří. Bude nám promítat diapozitivy a prezentace tentokráte 
ze Slovinska. Jeho přednášky jsou zábavné, netradiční formou nám představí zajímavosti 
z přírody, kultury, historie a přiblíží nám obyvatele, jejich zvyky a také vlastní příhody.

  

ULITA Černilov, Kulturní a spolkový dům (KSD) Černilov 215, http://ulita.cernilov.eu

Pan Pavel Bičiště je dlouholetý pracovník v oblasti cestovního ruchu, spolupracovník a 
fotograf různých cestovních kanceláří. Bude nám promítat diapozitivy a prezentace tentokráte ze 
Slovinska. Jeho přednášky jsou zábavné, netradiční formou nám představí zajímavosti z přírody, 
kultury, historie a přiblíží nám obyvatele, jejich zvyky a také vlastní příhody.
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ochablé svalstvo? Potřebujete zpevnit a posílit některé nebo všechny svalové 
skupiny? Chcete zlepšit náladu, zbavit se stresu a naučit se správně dýchat? 

SOBOTNÍ YOGOVÉ TÉMA
Srdečně Vás VŠECHNY zveme (cvičící i necvičící) na nepravidelné sobotní lekce yogy.

07.10.2017 – Pránájáma (řízení toku energie za pomocí dechových technik)

21.10.2017 – Propojení yogového dechu s Rišikéšským pozdravem slunci 

04.11.2017 – Yoga pro zdravá záda

18.11.2017 – Pozdrav slunci A+B (Súrja namaskár) podrobně

02.12.2017 – Yoga proti stresu a napětí

Více informací a podrobnosti o sobotních yogových tématech najdete na našich 
stránkách : www.cvicmezdrave.cz

Rezervace lekcí:  sarka@cvicmezdrave.cz, Mobil: 603 227 130

Těšíme se na Vás! 
„Pojďme se hýbat bez ohledu na věk, hmotnost a 

pohlaví, ať naše tělo a mysl správně fungují! 

Pilates pokračující
Pondělí: 18:00 - 19:00

Zdravotní cvičení pro zdravá záda a funkční tělo 

Pondělí: 19:10 - 20:10

Pilates pokročilí a Pilates s pomůckami

Úterý: 18:00 - 19:00

Hatha Yoga

Středa: 19:00 - 20:00

Power Yoga
Čtvrtek: 19:00 - 20:30

Sobota: 9:00 – 10:30 
Yogové téma, nepravidelné lekce yogy

NOVÉ KURZY 2017 - 2018

Cvičení od září a října v ZŠ Librantice

Rezervace kurzů: sarka@cvicmezdrave.cz, 
Mobil: 603 227 130

Velké poděkování Vám, kteří se hýbete, cvičíte a tím dbáte na své zdraví! Vydržte prosím, nebo třeba začněte, 
nikdy není pozdě! 
Další naše velké poděkování patří ZŠ Librantice (Pavlovi a Báře Kubíčkovým) a obci Librantice za úžasný 
přístup a super podmínky, které nám po celý cvičící školní rok již dlouhá léta vytvářejí a tím nám všem pomáhají. 
Velice děkujeme, moc si toho vážíme.

Více informací najdete na: www.cvicmezdrave.cz

YOGA – PILATES – FITNESS 

Šárka, Vlasta a Aneta

Poděkování: 
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Kurzy a kroužky v Kulturním a spolkovém domě v Černilově       
pořádané spolkem Ulita Černilov 

(říjen - prosinec 2017)  věk den čas  místnost  lektor   kurzovné 
1.  Kurz paličkované krajky  pro děti  od 10 let pondělí 15:00 - 16:00 pod střechou B.Michálková  600/570/540 Kč 
2.  Kurz paličkované krajky  dospělí pondělí 16:00 - 18:00 pod střechou B.Michálková  900/855/810 Kč 
3.  Kondiční kurz angličtiny   dospělí úterý 17:30 - 18:30 výtvarná učebna H.Uhlíková  700/665/630 Kč 
4.  Kurz šití  – patchwork  dospělí středa 17:00 - 19:30 výtvarná učebna J.Jarkovská  v jednání 
5.  Kurz šití pro dospělé  dospělí v jednání   výtvarná učebna v jednání   v jednání 
6.  Keramický a výtvarný kroužek 5 - 9 let čtvrtek 15:30 - 17:00 výtvarná učebna A.Rychtaříková  700/665/630 Kč 
7.  Cvičení nejmenší děti + rodiče 2 - 4 r. čtvrtek 15:45  - 16:30 sál 1.patro Kapuciánová/Mecnerová 400/380/360 Kč 
8.  Veselá rytmika pro děti  3 - 4 r. čtvrtek 15:45  - 16:30 sál v přízemí J.Horáková  400/380/360 Kč 
9.  Černilovské blešky  5 - 7 let čtvrtek 16:45  - 17:30 sál v přízemí J.Horáková  400/380/360 Kč 
10.  Štastné (jak) blechy  od 8 let pátek 16:00  - 18:00 sál v přízemí J.Horáková  400/380/360 Kč 
        
 Kurzy a kroužky začínají v týdnu od 2.10. 2017, není-li uvedeno jinak       
 Přihlášky a další informace získáte na e-mailové adrese: ulita.cernilov@email.cz nebo v Místní knihovně v Černilově   
 Kurzovné: běžná cena/sleva Rodinné pasy/sleva členové spolku Ulita Černilov   

TANEČNÍ   
PRO MANŽELSKÉ PÁRY A JINÉ DVOJICE

(tance standardní, latinskoamerické,  
dobové, moderní, country a jiné)

v neděli od 21.1.2018 do 11.3.2018,  
od 15,30 do 18,30 hodin     
v Sokolovně v Černilově                         

Vyučují: Dana a Miloslav Vítkovi
Cena kurzu: 1 400,- Kč za pár (i jednotlivé vstupné)

Přihlášky: prouzova.d@seznam.cz, 725803774 (15.1.2018)
Další informace a úhrada: dle dohody nebo dne 21.1.2018

Podzimní bazárek

Pravidla fungování bazárku: 
Věci si, prosíme, označte cenou, za kterou je chcete prodat. 
Max. počet věcí prodávaných 1 osobou je 50 ks.
25% z ceny je určeno na náklady spojené s Bazárkem a akce pro veřejnost, 
které organizuje Klub maminek Dvoreček. 
Neprodané, včas nevyzvednuté věci budou předány charitativním organizacím.

12. – 13.10.2017
v Kulturním a spolkovém domě 

v Černilově

Bližší informace: dvorecekcernilov@seznam.cz nebo tel.: 603 789 513
www.kmdvorecek.webnode.cz

 podzimního a zimního oblečení a obuvi,
 potřeb pro děti a miminka (autosedačky, kočárky, fusaky…)
 hraček, her, knížek, CD, DVD pro děti,
 sportovního vybavení (lyže, boty na lyže, hůlky, brusle, helmy…)
 dalších drobností, které již nepotřebujete, ale někomu by mohly udělat   

radost…

Příjem věcí: čtvrtek 12.10. 15 – 19 hod.
Prodej: pátek 13.10. 15 – 19 hod.
Finanční vyrovnání a výdej neprodaných věcí: 
Pondělí 16.10. 16 – 18 hod. nebo dle dohody

Černilovský adventní trh
Kulturní a spolkový dům v Černilově
Pátek 1.12. 2017 od 10 do 19 hod.

  

 

  

 
VÁS ZVE NA CESTOPISNOU 

PŘEDNÁŠKU PANA 

PAVLA BIČIŠTĚ 

 SLOVINSKO
 

 
PONDĚLÍ 9. 10. 2017 

V 19.30 

 

SÁL KSD ČERNILOV 

VSTUPNÉ 40,- KČ 

Pan Pavel Bičiště je dlouholetý pracovník v oblasti cestovního ruchu, spolupracovník a 
fotograf různých cestovních kanceláří. Bude nám promítat diapozitivy a prezentace tentokráte 
ze Slovinska. Jeho přednášky jsou zábavné, netradiční formou nám představí zajímavosti 
z přírody, kultury, historie a přiblíží nám obyvatele, jejich zvyky a také vlastní příhody.

  

ULITA Černilov, Kulturní a spolkový dům (KSD) Černilov 215, http://ulita.cernilov.eu

PřEDVÁNOČNÍ TANEČNÍ ODPOLEDNE

neděle 26. 11. 2017 v Sokolovně v Černilově
15,30 až 19,00 hodin

Přijďte se zastavit v předvánočním shonu, navodit adventní  
náladu při vánočních melodiích světoznámých orchestrů  

a hlavně se pobavit a ZATANČIT SI.
Těšíme se na shledání – Dana a Miloslav Vítkovi
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Kurzy a kroužky v Kulturním a spolkovém domě v Černilově       
pořádané spolkem Ulita Černilov 

(říjen - prosinec 2017)  věk den čas  místnost  lektor   kurzovné 
1.  Kurz paličkované krajky  pro děti  od 10 let pondělí 15:00 - 16:00 pod střechou B.Michálková  600/570/540 Kč 
2.  Kurz paličkované krajky  dospělí pondělí 16:00 - 18:00 pod střechou B.Michálková  900/855/810 Kč 
3.  Kondiční kurz angličtiny   dospělí úterý 17:30 - 18:30 výtvarná učebna H.Uhlíková  700/665/630 Kč 
4.  Kurz šití  – patchwork  dospělí středa 17:00 - 19:30 výtvarná učebna J.Jarkovská  v jednání 
5.  Kurz šití pro dospělé  dospělí v jednání   výtvarná učebna v jednání   v jednání 
6.  Keramický a výtvarný kroužek 5 - 9 let čtvrtek 15:30 - 17:00 výtvarná učebna A.Rychtaříková  700/665/630 Kč 
7.  Cvičení nejmenší děti + rodiče 2 - 4 r. čtvrtek 15:45  - 16:30 sál 1.patro Kapuciánová/Mecnerová 400/380/360 Kč 
8.  Veselá rytmika pro děti  3 - 4 r. čtvrtek 15:45  - 16:30 sál v přízemí J.Horáková  400/380/360 Kč 
9.  Černilovské blešky  5 - 7 let čtvrtek 16:45  - 17:30 sál v přízemí J.Horáková  400/380/360 Kč 
10.  Štastné (jak) blechy  od 8 let pátek 16:00  - 18:00 sál v přízemí J.Horáková  400/380/360 Kč 
        
 Kurzy a kroužky začínají v týdnu od 2.10. 2017, není-li uvedeno jinak       
 Přihlášky a další informace získáte na e-mailové adrese: ulita.cernilov@email.cz nebo v Místní knihovně v Černilově   
 Kurzovné: běžná cena/sleva Rodinné pasy/sleva členové spolku Ulita Černilov   
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Pěvecký sbor ZŠ Černilov  

zve na vánoční hraní a zpívání spojené 
s prodejní výstavou výrobků žáků naší školy, 

na tradiční 

ve čtvrtek 30. listopadu 2017  
v 16,30 na hale ZŠ v Černilově 
Od 15,30 se koná v předhalí školy prodejní 

výstava výrobků našich žáků. 

Těšíme se na společné předvánoční setkání! 

                 
(zaměřeno na břicho, hýždě, boky a stehna) 

                            
(funkčí trénink s využitím váhy vlastního těla) 
 

                                                                             
Kde: ZŠ ČERNILOV 
                                                                        
Kdy: PONDĚLKY 19:00-20:00 h

    Začínáme 11.9. 2017
S sebou: pevnou sportovní obuv, 
pohodlné oblečení a pití. Podložky            
a pomůcky jsou k dispozici. 
 
Cena:     50,- Kč za jedn. lekci nebo 
permanentka na 10 vstupů/450,- Kč 
 

                                                                                                                                                              
Přijďte vyzkoušet!!!   
       
DÝCHÁNÍ – DRŽENÍ TĚLA – FYZIČKA – SÍLA - RELAXACE 
 
aerobní zahřátí - posilování s vahou vlastního těla nebo s pomůckami - strečink 
 
 

Cvičením dochází k redukci podkožního tuku, ke zvýšení svalové vytrvalosti              
a vyrýsování svalstva a je vhodné pro ženy všech věkových kategorií a kondice. 
 
     
Na cvičení s vámi se těší zkušená instruktorka Markéta Vachová 
Bližší informace na tel.: 774 331 125 nebo 
marketa.mich@seznam.cz 

Kde: SOKOLOVNA ČERNILOV  

Kdy: čtvrtky 17:30-18:30 hod 

                            18:30-19:30 hod 

                                                Začínáme 14. září 2017

S sebou: pevnou sportovní obuv, pohodlné oblečení a pití. Podložky a pomůcky jsou 
k dispozici. 

Cena: 80,- Kč za jedn. lekci nebo permanentka na 10 vstupů - 750,- Kč)

NOVÍ ZÁJEMCI SE MOHOU HLÁSIT NA TEL.: 774 331 125 

Kombinace silově-vytrvalostního tréninku se zlepšením stability a aktivací hlubších 
svalových vrstev

Cvičení na BOSU kladně působí na :
- zpevnění šlach a vazů

- správné držení těla
- zpevnění svalů celého těla, včetně svalových skupin, které běžným cvičením

nelze posílit (centrum těla – hluboké břišní a zádové svaly)
- prevenci bolestí zad 

- zlepšení rovnováhy a stability těla 

- formování postavy a redukci hmotnosti 

- psychické uvolnění, zvýšení sebevědomí, dobrý pocit ze sebe sama 

 

Náplň hodiny: BOSU cardio           - dynamická část 

                           BOSU bodystiling  - posílení a formování svalů 

                           BOSU strečink        - protažení a relaxace 
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StŘíPky Z Akcí V BukOVině

DVOReČek ČeRniLOV

HASiČSký kROužek SDH VýRAVA - LiBŘice



SDH LiBníkOVice

SOkOL ČeRniLOV


