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ADAPtAČní kuRZ ZŠ ČeRniLOV

RyBářSké ZáVODy Ve VýRAVě



 
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

Žádné zemětřesení se nebude 
konat po letošních komunálních 
volbách na radnicích v našem 
mikroregionu. Ve většině členských 
obcí se zastupitelstva promění jen 
minimálně a v jejich čele budou 
dál pokračovat titíž lidé. Až na 
výjimky v nich totiž voliči budou 
moci vybírat jen z jediné kandidátky. 
Složení budoucího zastupitelstva je 
tak v řadě vesnic předem dané. V 
Černilově, Divci či Libřicích stačí, 
aby k volební urně přišel jediný volič 
a zastupitelstva získají mandát.

Jednou za čtyři roky máme 
možnost přímo ovlivnit, jak se bude 
dál vyvíjet život v našich obcích. 
Při výběru zastupitelů se dává 
prostor novým názorům, vizím 
či představám obyvatel, jak řídit 
obec, co nového v ní vybudovat, 
které služby lidem nabídnout a jaké 
problémy eliminovat. To, že se do 
voleb nepřihlásilo více lidí, dává 
současným zastupitelům jasný vzkaz 
- děláte to dobře, když nikdo nemá 
zájem, dělat to jinak. Přitom soutěž 
mezi jednotlivými kandidáty může 
obce posunout dál. Hlavně mladí lidé 
často přicházejí s nápady, nad nimiž 
by se jiní ani nezamýšleli. Jenže 
být zastupitelem není žádná výhra. 

Studování podkladů, o večerech, 
místo pohody s rodinou nebo 
domácích povinností, vysedávání 
na jednáních, k tomu odpovědnost a 
někdy i kritika ze strany veřejnosti. 
To vše doslova za pár korun k výplatě. 
Komu by se do toho chtělo, obzvlášť 
na vesnici, kde mají "politici" přece 
jen k lidem blíž než v poněkud 
neosobních velkých městech.

Jen v několika obcích 
mikroregionu budou moci lidé za 
pár dní vybírat z více kandidátek. 
Nejvíce zájemců se hrne do 
zastupitelstva v Libranticích. Tam se 
o pomyslná křesla zastupitelů uchází 
čtyři uskupení a jeden samostatný 
kandidát. Celkem tak budou moci 
vybírat z 24 jmen. Poměrně široká 
soutěž čeká i Smržov, kde se do 
voleb přihlásila tři uskupení a celkem 
27 kandidátů. Všichni zájemci se ve 
volbách nedostanou do zastupitelstev 
ani ve Skalici a Lejšovce.

K urnám půjdeme už za několik 
dní. Tentokrát budeme mít před sebou 
jen jeden list se všemi kandidáty 
a vybírat je můžeme na rozdíl 
od ostatních druhů voleb napříč 
stranami. Tak šťastnou ruku. 

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. 2018.

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

Příspěvky odevzdávejte a inzerci  
objednávejte na OÚ v Černilově  

nebo na e-mailu:  
zpravodaj@cernilov.eu

Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
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tiRáŽ

Archiv Zpravodaje Černilovsko

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



OBeC ČeRniLOV
 

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

úřední hodiny

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

Vážení čtenáři,
zasedání OZ se 

uskutečnilo 17. září, 
projednávala se předev-
ším rozpočtová opatření. 

Tou nejdůležitější změnou rozpočtu je 
přesun akce Úprava centra Bukoviny na 
rok 2019. Na akci je již stavební povolení 
a jsou připraveny i finanční prostředky, ale 
výběrové řízení na dodavatele nedopadlo 
uspokojivě. Ze čtyř oslovených firem 
došla pouze jedna nabídka s cenou 
o  23% vyšší než cena předpokládaná 
(rozpočtová). Nabídka sice vyhověla 
zadávacím podmínkám, ale z uvedeného 
důvodu hodnotící komise doporučila 
zadavateli zadávací řízení zrušit a rada se 
s tímto závěrem ztotožnila. Běžná praxe ze 
zadávacích řízení je taková, že se podaří 
uzavřít smlouvu o dílo za cenu nižší, než 
je cena rozpočtovaná.  Stavba se jistě 
realizovat bude, vypíšeme nové výběrové 
řízení v následujících dnech s termínem 
prací 1.pololetí příštího roku. Doufáme, 
že získáme více nabídek v době, kdy firmy 
ještě nebudou mít nasmlouvány zakázky 
na příští rok a cena bude tudíž příznivější. 
Věřím, že Bukováci tento důvod pochopí.

Informace k dalším akcím - rybník 
„Pišťák“, firma Terma dokončila stavbu 
podle plánu, na žádost pana Jaromíra 
Horáka dojde ještě k drobné opravě 
geometrického a polohového určení 
pozemků v lokalitě rybníku. Opravy 
komunikací - ve větším rozsahu byla 
provedena oprava cesty Kociánka, 
navazuje tak na opravenou část cesty 
v Dolním Černilově. Oprava chodníků IV. 
etapa – u sokolovny je v plném proudu i 

na Librantické, kde zařizujeme přesunutí 
hydrantu, který zasahuje do nového 
obrubníku. Následné opatření po demolici 
domu čp. 183 – workoutové hřiště -  je 
objednané, provádějí se základy. Také 
kupní smlouva na pozemky 209/2 a 209/5 u 
sokolovny v Černilově je uzavřena a kupní 
cena uhrazena, nic již tedy nestojí v cestě 
realizovat záměry obce v této lokalitě. 
Hřiště s umělým povrchem ve sportovním 
areálu je také před dokončením, stavební 
práce jsou prakticky dokončeny, 
netrpělivě čekáme na položení koberců 
firmou JIH, pana Huptycha. Dokončena 
je i střecha a sociálky na objektu zázemí 
u volejbalového hřiště. Příprava stavby 
nové tělocvičny při ZŠ, pokračuje, bylo 
požádáno o stavební povolení. Zrovna 
v těchto dnech MŠMT zveřejnilo dotační 
program pro sportovní stavby s podporou 
do 30 mil. Kč, bohužel je tentokrát určen 
pouze pro spolky a TJ, nikoliv obce. 
Budeme tedy doufat, že ten následující 
bude pro obce. Při zpracování projektu na 
interiér obřadní síně bylo při průzkumu 
zjištěno napadení vazby a odhaleny vážné 
závady na statice stropu, obec tedy musí 
počítat s vyššími náklady a rekonstrukci 
síně nelze odkládat. 

Také byla podána informace o akci 
Údržby silnic, a to výměna asfaltových 
krytů na silnici III/3086 k Újezdu, 
plánované dokončení 28.10.2018. Letošní 
rozsah akce je mimo zastavěné území, od 
cedule Černilov po ceduli Újezd, snažíme 
se o koordinaci tak, aby na příští rok 
oprava pokračovala v souběhu s naší akcí 
chodníky v Újezdu.

Zastupitelé dále schválili 

OÚ Černilov

Zprávy z radnic4

Výročí v Černilově
svá výročí oslavili
Libuše Rejlová, Vladimír Klos, Marie 
Hojná, Jaroslava Dlesková, Zdeněk 
Čermák a Jaroslav Čimpera.

Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2019 mezi 
Statutárním městem Hradec Králové a 
obcí Černilov na činnost Městské policie 
Hradec Králové na území obce Černilov 
(odchyt psů a přednášková činnost v 
oblasti prevence kriminality), jedná se 
v podstatě o pokračování této činnosti na 
další tři roky, pouze je aktualizována cena 
za výjezd.

Protože se jednalo o poslední 
zasedání v tomto volebním období, chci 
zastupitelům za jejich práci poděkovat a 
zároveň Vás pozvat k volbám 5.a 6. října, 
kdy se současně bude volit i do Senátu. 
Případné druhé kolo senátních voleb 
proběhne o týden později. 

 Ing. Stanislav Javůrek, starosta

Královéhradecký kraj představil 
projekt Seniorská obálka, který usnadní 
řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví 
nebo života. 

„Jde o kartu, na které senioři (i 
za pomoci příbuzných nebo svého 
praktického lékaře) vyplní základní údaje 
o svých alergiích, nemocech, lécích 
(včetně dávkování) a kontakty na své 
blízké osoby a praktického lékaře. Údaje 
by měly být umístěny na viditelném místě 
v bytě nebo domě - na dveřích lednice 
nebo vnitřní straně vchodových dveří,“ 
uvedl náměstek hejtmana Vladimír Derner 
odpovědný za oblast sociálních věcí.

Obálka se bude distribuovat do 
domácností se zdravotní péčí či domů s 

pečovatelskou službou a bude ke stažení 
na krajském webu. Důležité je umístit 
obálku na viditelné místo. 

„Věřím, že Seniorská obálka brzy 
zdomácní zejména tam, kde žijí lidé 
osamoceně, a napomůže v důležitých 
situacích, urychlí čas a rozhodování při 
záchraně života,“ zdůraznil hejtman 
Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

Tyto údaje, které by měly být 
pravidelně aktualizovány, mohou v 

případě  zásahu zdravotnické záchranné 
služby zjednodušit vyšetření nemocného 
a pomoci posádce při rozhodování o 
optimální terapii, případně transportu do 
vhodného zdravotnického zařízení.

Seniorská obálka vznikla nejdříve 
v Jihomoravském kraji, odkud ji 
Královéhradecký kraj přijal. Na 
projektu spolupracují odborníci z 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, 
Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje a Zdravotnické záchranné služby 
Královéhradeckého kraje. Ministerstvo 
práce a sociálních věcí spolupracuje s 
Královéhradeckým krajem i na dalších 
opatřeních pro seniory v našem kraji.

KHK

Seniorská obálka pomůže v tísni nebo ohrožení zdraví a života
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OPTICKÁ SÍŤ V černilově
NEJRYCHLEJŠÍ 

internet

30/30 Mbps

BASIC 

356,-
100/100 Mbps

Prima

500,- 

Profi

749,-

www.spcom.cz

internet + 43 TV kanálů

30/30 Mbps

BASIC

449,-

Prima

569,- 

Profi

799,- 

Výhodné balíčky internet s televizí

nejmodernější digitální TV u Vás doma 

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

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

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

300/300 Mbps

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

Gočárova třída 227
500 02 Hradec Královéinfo@spcom.cz

 491 0
40 040

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

KUKI VelkýTV 60
Vyber si 60 kanálů ze 120 za 400,-



Zprávy z radnic6

Tříděním odpadu ušetříte životní 
prostředí i náklady obce za poplatky za 
svoz odpadu.

Obec Černilov nevybírá poplatky 
od občanů za likvidaci odpadu, každá 
domácnost má uzavřenou svou vlastní 
smlouvu na svoz a likvidaci odpadu ve 
zvolené frekvenci (popelnice).

Likvidaci ostatního odpadu, vzniklého 
na území obce, je obec povinna ze 
zákona zajistit na vlastní náklady. Za 
ukládání odpadů na skládky je obec tedy 
povinna platit poplatek. Základní složka 
poplatku se platí za uložení odpadu, za 
uložení nebezpečného odpadu se dále 
platí riziková složka. Poplatek od obce 
vybírá provozovatel skládky při uložení 
odpadů na skládku dle platného zákona o 
odpadech. V naší obci zajišťuje likvidaci 
vzniklého odpadu firma MARIUS 
PEDERSEN a.s.; stavební odpad je 
odvážen na recyklační středisko firmy 
ENVISTONE v Předměřicích nad Labem.

Papír ze sběrného dvora vykupuje 
firma NAPOS a.s. v Předměřicích nad 
Labem a kovový odpad firma HOFER 
Metal s.r.o. v Třebechovicích pod Orebem.

V roce 2017 byly externí náklady obce na zajištění sběru a likvidace odpadu:

svoz velkoobjemového směsného odpadu (sběrný dvůr) 568.318 Kč

pravidelný svoz tříděného odpadu z kontejnerů (sklo, papír, plast) 662.902 Kč

svoz stavebního odpadu, suti 148.831 Kč

svoz nebezpečného odpadu 28.592 Kč

Proč a jak třídit odpad v Černilově

•  papír – kontejnery na tříděný odpad, 
sběr papíru v ZŠ (termíny na webu 
školy), sběrný dvůr (kartony) 

•  plasty – kontejnery na tříděný odpad
•  pytlový  svoz  nápojových 

kartonů  (oranžové pytle) – 
kontejnery na tříděný odpad  
Obaly TetraPak (krabice od mléka, 
džusu atp.) jsou sváženy spolu s plasty, 
a to v oranžových pytlích, které můžete 
zdarma získat na OÚ v Černilově; 
naplněný pytel stačí postavit vedle 
kontejneru na plasty.

•  sklo – kontejnery na tříděný odpad
•  velkoobjemový odpad z domácností 

– sběrný dvůr; např. linolea, 
umyvadla, starý nábytek, kuchyňské 
linky, koberce, drobný stavební odpad, 
pneumatiky z osobních aut. V případě, 
že plánujete vyprodukovat tohoto 
odpadu velké množství (provádíte 
rekonstrukci domu, atp.), objednejte si 
a zaplaťte přistavení velkoobjemového 
kontejneru u specializované firmy.

•  nebezpečný  odpad – mobilní svoz - 
firma Marius Pedersen provádí 2x do 
roka sběr nebezpečného odpadu na 
předem oznámených místech v obci; 
(oleje, barvy, lepidla, rozpouštědla, 
kyseliny, staré léky, pesticidy,….); 
při předání nebezpečného odpadu je 

vždy nutné vyčkat příjezdu mobilní 
svozové firmy, nikdy neponechávejte 
nebezpečný odpad na místě

•  oděvy, obuv – sběrný dvůr – kontejner 
na použité šatstvo a obuv od Diakonie 
Broumov, která zajišťuje pravidelný 
odvoz. Zde je možné, v době provozu 
sběrného dvora, odkládat použité 
ošacení a tak pomoci potřebným 
(ošacení, lůžkoviny, prostěradla, 
ručníky, utěrky, záclony, deky, peřiny a 
polštáře, spacáky, nepoškozenou obuv 
/páry bot, prosíme, svažte gumičkou/). 

•  kovový odpad, železný šrot – sběrný 
dvůr nebo při tzv. „železné sobotě“, 
kterou zajištuje na jaře SDH Černilov

•  elektroodpad – sběrný dvůr; tzv. 
„zpětně odebírané elektrozařízení“ je 
výhradně elektrozařízení pocházející 
z domácností (zářivky, výbojky, 
ledničky, mrazničky, počítače, rádia, 
vysavače…). Za elektrozařízení se 
nepovažuje výrobek, který je rozebrán 
či nějakým způsobem zpracován. 
Takovéto zařízení musí mít být 
posouzeno jako odpad, v některých 
případech dokonce jako nebezpečný 
odpad.

•  Baterie, monočlánky – sběrný dvůr, 
papírové krabice na baterie na OÚ či 
v ZŠ

•  zbytkový směsný odpad (komunál) 
– každá domácnost má uzavřenu 
smlouvu; svoz probíhá podle 
svozového kalendáře v dohodnutém 
intervalu

•  odpad ze hřbitovů - za katolickým 
a evangelickým hřbitovem jsou 
umístěny vanové kontejnery 
na odpad ze hřbitovů; prosíme, 
neodkládejte do nich žádný jiný 
odpad z domácností!

•  biologicky  odbouratelný  odpad 
(ze  zahrádek) – sběrný dvůr nebo 
po dohodě s obsluhou sběrného 
dvora je možnost zapůjčení klíčů 
od sběrného místa „PLATO“ na 
záhumení cestě – zde je potřeba 
umístit pouze biologický odpad a 
pouze na určených místech; stává se, 
že je odpad vysypán před uzavřenou 
bránu plata!

Mikroregion Černilovsko podal 
letos žádost o dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí na nákup 
kompostérů pro domácnosti. Pokud bude 
žádost podpořena, budou kompostéry 
dodány v první polovině příštího roku. 
Jejich zavedením by se mělo snížit 
množství směsného komunálního odpadu 
v popelnicích.

Za takto vytříděný a zpětně odebraný odpad získává obec odměnu, která se 
odvíjí od množství předaného odpadu. V roce 2017 to bylo ve výši:

pravidelný svoz tříděného odpadu z kontejnerů (EKO-KOM) 450.050 Kč

zpětný odběr elektrozařízení (Asekol, Ekolamp, Elektrowin) 11.588 Kč

výkup papíru a kovů ze sběrného dvora (NAPOS, HOFER) 18.900 Kč

Na systém nakládání s odpady 
obec přispívá nemalou částkou ze 
svého rozpočtu. Za jeden svoz tuny 
nevytříděného odpadu platí obec aktuálně 
částku 2.961 Kč.  Čím menší bude 
výše tohoto příspěvku, tím více peněz 
bude možno v naší onci použít na jiné  
účely. 

Obec Černilov se zapojila do systému 
EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a využití 
tříděných obalových odpadů (plasty, 

papír, sklo), s cílem co možná nejvíce 
snížit náklady na jeho likvidaci, resp. 
umožnit jeho recyklaci. 

Obec má dále uzavřenou smlouvu 
o zpětném odběru použitých 
elektrozařízení ze sběrného dvora 
s kolektivními systémy Asekol, Ekolamp 
a Elektrowin. Čím více odpadu se podaří 
v obci vytřídit, tím nižší budou poplatky 
za svoz směsného odpadu (v popelnicích 
i ve sběrném dvoře).

Jak třídit odpad v naší obci? 
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• dodržujte pokyny uvedené na 
nádobách (kontejnerech)

• odkládejte odpad do správných nádob
• nikdy neodhazujte odpad znečištěný 

zbytky potravin nebo chemikáliemi
• zmenšujte objem odpadu
• dodržujte pořádek v okolí kontejnerů; 

na tato sběrná místa nepatří žádný jiný 
odpad z domácností!

 
Jaké odpady patří do kontej-
nerů na tříděný odpad 

Kontejnery na sklo                                       
• nevratné láhve bez uzávěrů
• sklenice od kompotů apod.
• lahvičky od kosmetiky, lahvičky od 

mycích prostředků
• okenní skla, tabulková skla ze skříní
• skleněné nádobí, skleněné střepy

Sklo (GL) můžeme v řadě měst a obcí 
třídit zvlášť do zelených kontejnerů na 
barevné sklo) a bílých kontejnerů na bílé 
sklo. Číslovka 70 za značkou GL označuje 
bílé sklo, 71 je zelené sklo a 72 hnědé sklo.

Kontejnery na plasty 
• PET lahve od nápojů (čisté, sešlápnuté)
• igelity, sáčky, tašky, čisté folie
• vymyté kelímky od potravin bez víček
• krabičky od pokrmových tuků
• obaly od mycích prostředků, prázdné 

obaly od kosmetiky
• kbelíky, hračky, plastové výrobky

Obaly označené následujícími 
značkami jsou plasty a patří do žlutých 
kontejnerů. Zkratku PET najdeme nejvíce 
na klasické „petce“- láhvi od nápojů. Málo 
obvyklý lineární polyetylén má označení 
HDPE 2, rozvětvený polyetylén má 
zkratku LDPE 4. Obal z polypropylénu 
(například potravinové kelímky) je 
označený PP 5 a polystyrén PS 6.

    
Kontejnery na papír 

• noviny, časopisy, sešity, knihy, 
kancelářský papír

• katalogy, reklamní letáky, papírové 
obaly, karton a lepenka

• papírové krabice – před vložením do 
kontejneru rozkládejte, ušetříte tak 
místo v kontejneru!

Zásady správného třídění odpadů

Stanoviště kontejnerů na třídění odpadů (plasty, papír a sklo):

Kontejnerové stání I. (dolní konec Malé Strany) 2x plast 1x papír 1x sklo

Kontejnerové stání II. (Malá Strana „U Havelků“) 2x plast 1x papír 1x sklo

Kontejnerové stání III. (Malá Strana „U MSIO“) 2x plast 1x papír 1x sklo

Kontejnerové stání IV. („Škvárák“ - u Bukovské silnice) 3x plast 1x papír 2x sklo

Kontejnerové stání V. (u Vančáku) 2x plast 1x papír 2x sklo

Kontejnerové stání VI. (u sportovního areálu) 2x plast 1x papír 2x sklo

Kontejnerové stání VII. (horní konec – „k myslivcům“) 2x plast 1x papír 1x sklo

Kontejnerové stání VIII. (autobusová zastávka „Kino“) 3x plast 1x papír 1x sklo

Kontejnerové stání IX. („v sídlišti) 2x plast 1x papír 1x sklo

Kontejnerové stání X. („parkoviště u ZŠ“) 2x plast 2x papír 2x sklo

Stanoviště kontejnerů v areálu ZŠ Černilov           1x kovy 1x plast 1x papír 1x sklo

Černilov („U Mixu“) 1x plast 1x papír 1x sklo

Černilov („U Šulců“) 1x sklo

Černilov („U Matese“) 1x sklo

Černilov („Horní konec - bytovky“) 1x sklo

Újezd (střed obce) 2x plast 1x papír 1x sklo

Újezd (ke skládce) 1x plast 1x sklo

Bukovina (střed obce) 2x plast 1x papír 2x sklo

Kontejnery na plast jsou vyváženy pravidelně každý týden v pondělí a ve čtvrtek, kontejnery na 
papír pak každý týden ve středu; kontejnery na sklo jsou vyváženy na základě oznámení obce 

svozové firmě. Informaci o tom, že je kontejner ve vašem okolí plný, můžete sdělit  
na tel. 495 431 221, podatelna OÚ. Svoz je zajištěn v nejbližším možném termínu.

Provoz sběrného dvora 

Místo odběru:   Údržba obce Černilov
Adresa:  Černilov 34, 503 43
Kontaktní os.:  Václav Plíva
Telefon:   724 791 598

Obecné informace
Sběrný dvůr má zpevněnou plochu, 

je oplocen, zabezpečen proti vniknutí 
neoprávněných osob a v provozní době je 
přítomná obsluha. Obsluha sběrného dvora 
vydává potvrzení o předání elektrozařízení 
pouze na žádost odevzdávajícího.

Toto  místo  není  určeno  pro  odpady 
z podnikatelské činnosti, ani pro likvidaci 
odpadů ze stavební činnosti při přestavbě 
domů či bytů, ani z vyklízení pozůstalostí, 
atd. Sběrný dvůr slouží jako jedno z míst 
pro mobilní sběr nebezpečného odpadu, a to 

jenom v termínech vyhlášených svozovou 
firmou. Během roku není možno nebezpečný 
odpad na sběrném dvoře skladovat!

Na sběrném místě je vybírán 
tento odpad:

• velkoobjemový komunální odpad 
z domácností

• elektroodpad
• sběr použitého ošacení
• papír – kartony
• železný šrot
• stavební suť v malém množství 

z drobných oprav

Pracovníci obecního úřadu zajišťují 
také pořádek v obci a jejím okolí, čistí 
nepořádek po příkopech a odhozené 
odpadky po obci. Po celé obci jsou proto 
rozmístěny odpadkové koše i koše na psí 
exkrementy, tak aby byl tento nepořádek 
minimalizován. 

Děkujeme, že třídíte odpad a že 
pomáháte udržovat pořádek v naší 

obci!

Otevírací doba sběrného dvora:

květen - listopad čtvrtek 15:00 - 17:00

sobota 9:00 - 11:00

listopad - duben sobota 9:00 - 11:00

Do modrého kontejneru na papír  
patří všechny obaly se zkratkou PAP. 
Čísla 20, 21 a 22 upřesňují druh papíru. 

20 je vlnitá lepenka, 21 hladká lepenka a 
22 běžný papír. Někdy se používá i číslo 
23 - jde o krabice od jídla či přebaly knih.



Zprávy z radnic8

OBeC DiVeC
Ze zasedání ZO  

1. 8. 2018

Starosta informoval 
přítomné o stanovisku 
společnosti VAK s 

předáním inženýrských sítí, které v 
lokalitě Poďousov vybuduje firma Tangua. 
Požadují, aby v případě, že budou zmíněné 
sítě nejprve předány do majetku obce Divec 
a následně do správy a majetku společnosti 
VAK, bylo zbudováno tzv. měrné místo 
nákladem cca 100-150 tis. Vzhledem k 

tomu, že investor už uzavřel předběžnou 
smlouvu o předání se společností VAK, 
investiční náklady na zmíněné měrné místo 
by šly z rozpočtu obce. Po srovnání přínosu 
(přijatých akcií) a budoucího možného 
výnosu z nich je toto řešení pro obec krajně 
finančně nevýhodné. Zastupitelé tedy 
souhlasí s přímým předáním vybudovaných 
sítí přímo společnosti VAk, obci poté bude 
předána dešťová kanalizace a silnice.

Starosta upozornil na blížící se 
konec 10 letého dočasného užívání 
konečné autobusu MHD. Po projednání 

 

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

zastupitelstvo rozhodlo připravit podklady 
pro žádost o trvalé užívání.

OBeC LeJŠOVkA
Ze zasedání ZO 18. 6. 2018

Účetní a starosta obce seznámili 
zastupitele s rozpočtovými opatřeními č. 
3 a č. 4. Zastupitelstvo následně vzalo tato 
rozpočtová opatření na vědomí. Rozpočtové 
opatření je zveřejněno v elektronické 
podobě na webových stránkách obce a 
je možno do něj nahlédnout na obecním 
úřadě v úředních hodinách.

Starosta navrhl pro příští volební 
období zachovat počet zastupitelů na 7.

Starosta informoval přítomné 
zastupitele, že na obec byla podána 
opakovaná žádost od občanů využívajících 
nezpevněnou komunikaci tzv. „za humny“ 
na p.p.č.489/1 a dále část nezpevněné 
komunikace na p.p.č. 232/2. Tyto obecní 
komunikace jsou v případě špatných 
klimatických podmínek obtížně sjízdné 
z důvodu výmolů a malé únosnosti 
nezpevněného povrchu. Na základě tohoto 
podmětu byla vedena odborná diskuze, 
jak nejlépe a co nejvýhodněji zpevnit 
povrch komunikací. Při tomto byla jako 
nejvhodnější možnost zvolena oprava 
komunikací navezením asfaltového 
recyklátu a jeho následného rozhrnutí a 
zarovnání pomocí těžké techniky.

U komunikace tzv. „za humny“ na 
p.p.č.489/1, by se jednalo o zpevnění cca. 
200 metrů a u komunikace na p.p.č.232/2, 
by se jednalo o cca. 40 metrů. Starosta 
nechal hlasovat o tom, kdo souhlasí se 
zpevněním komunikací (6 pro).

Starosta informoval zastupitele, že dne 
31.7.2017, byl zveřejněn záměr o prodeji 
obecního pozemku p.č. 372/1 v katastrálním 
území Lejšovka o výměře 438 m2. Jednalo 
se o záměr prodeje nemovitého majetku 
předem známému kupci Lesy ČR. Tento 
pozemek se nachází na okraji lesa Kaltouz 
a jde o část polní cesty vedoucí do lesa. 
V katastru je tento pozemek zapsán jako 

orná půda. Lesy České republiky chtějí 
pozemek odkoupit z důvodu zájmu o 
opravu odvozní cesty, která je stěžejní 
pro přístup na pozemky, na nichž Lesy 
ČR vykonávají lesnickou činnost. Jelikož 
v zákonné lhůtě nikdo nepodal stížnost, ani 
jiné námitky proti záměru o prodeji výše 
uvedeného pozemku, je tento záměr platný 
a starosta nechal zastupitele hlasovat o 
schválení tohoto záměru (6 pro)

V souvislosti s výše schváleným 
záměrem č.2/2017 dorazil na obec návrh 
Kupní smlouvy mezi smluvními stranami 
Obec Lejšovka a Lesy České republiky, 
s.p. V této smlouvě je stanovena kupní 
cena za pozemek p.č. 372/1 v katastrálním 
území Lejšovka ve výši 11.495,- Kč včetně 
DPH v zákonem stanovené výši.  Na toto 
reagoval přítomný účetní obce Lejšovka, 
který uvedl následující. Od května 2018 
již Obec Lejšovka není plátcem DPH, 
a tudíž by měla být v kupní smlouvě 
uvedena kupní cena bez DPH. Po debatě 
mezi zastupiteli bylo domluveno, že v této 
podobě tedy kupní smlouva nemůže být 
schválena a Lesy České republiky, s.p., 
budou vyzvány k vypracování nového 
návrhu kupní smlouvy v níž bude uvedena 
kupní cena za pozemek ve výši 11.495,- Kč 
bez DPH.

 

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

Starosta obce seznámil zastupitele 
se zněním Příkazní smlouvy, která je 
sepsána mezi Obcí Lejšovka a firmou 
Profesionálové, a.s. Jedná se o smlouvu o 
zajištění, přípravu a průběh zadání veřejné 
zakázky v rozsahu činností nutných 
k provedení zadávacího řízení „Výstavba 
místní komunikace u bytovky – Lejšovka“. 
Za výkon výše uvedených činností se 
smluvní strany dohodly na odměně ve výši 
16.500,- Kč bez DPH.

Na obecní úřad byla doručena z řad 
místních sportovců a cvičenců žádost o 
vybudování venkovního posilovacího 
hřiště tzv. workout. Jedná se o konstrukci 
ze železných profilů na posilování. Mezi 
zastupiteli o tomto byla vedena diskuze, 
kdy bylo osloveno několik subjektů 
zabývající se budováním takovýchto hřišť. 
V dané věci byla nakonec vybrána nabídka 
od firmy FIT-PRO CZECH s.r.o. s cenou 
za kompletní vybudování workoutové 

konstrukce za částku 84.900,- 
Kč bez DPH.

Ilustrační foto.
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OBeC LiBníkOViCe
Ze zasedání ZO  

4. 6. 2018

V době od minulého 
vydání Zpravodaje nebylo 

zasedání ZO Libníkovice. Další veřejné 
zasedání zastupitelstva obce se bude konat 
17. 9. 2018, až po uzávěrce tohoto vydání.

22. 9. 2018 firma Marius Pedersen 
provedla mobilní svoz nebezpečných 
odpadů. Už od pátku byl také přistaven na 
plac ve středu obce kontejner na objemný 

odpad. Do tohoto kontejneru mohli občané 
odložit nepotřebný nábytek, koberce a 
jiné podlahové krytiny, matrace, sanitární 
keramiku apod.

7. 7. 2018 obec Libníkovice pořádala 
první obecní výlet. Sešli jsme se ráno na 
sedmou hodinu před obecním úřadem a 
autobusem jsme vyrazili na Macochu. 
Nejelo nás moc, autobus jsme zaplnili jen 
z poloviny. Počasí nám přálo. Myslím si, 
že se to všem, dětem i dospělým, líbilo. 
Další výlet máme naplánovaný na sobotu 

 

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

úřední hodiny

PO 18:00-19:00

OÚ Libníkovice

Výročí  
v Libníkovicích

svá výročí oslavili

Milan Vavřinka, Jaroslava Remsová a  
Ludmila Čistá.

22. 9. 2018 a jedeme na zámek Konopiště. 
Těšíme se a snad nás pojede o něco víc, 
než minule. Autobus hradí obec a vstupné 
si hradí každý sám.

Helena Klosová

inzerce



Zprávy z radnic10

OBeC LiBRAntiCe
Ze zasedání ZO, 

28.6.2018

 l.  Kontrola usnesení.
2.  ZO projednalo smlouvu 
o zřízení věcného břemene 

– služebnosti č. IV.-12-2015852/VB/1 
s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o 
vybudované kabelové vedení  pro 2 rod. 
domy u HNG na záhumenní cestě.

3.  ZO projednalo návrh Zadání Územního 
plánu Librantice. Do roku 2020 musí být 
zpracován nový územní plán. Výběrovým 
řízením bude vybrán projektant na 
zhotovení ÚP. Požadavky občanů na 
změny ÚP budou moci občané dávat na 
obecní úřad. Zastupitelstvo obce Librantice 
schvaluje v souladu s ustanovením § 
47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů návrh Zadání 
Územního plánu Librantice. Územní plán 
Librantice (popřípadě jeho část) bude 
pořízen s prvky regulačního plánu.

4. ZO projednalo výzvu na opravu rybníka u 
Andrových (rybník č. 1). Budou obeslané 
firmy na zhotovení. Kritériem pro výběr 
bude celková cena bez DPH. Zhotovení 
díla v termínu 3. čtvrtletí 2018 – 3. čtvrtletí 
2019. Na opravu rybníka jsme získali 
dotaci z krajského úřadu ve výši 160 000 
Kč. ZO schválilo výzvu k podání nabídky 
na opravu rybníka a příjem dotace. 

5.  Různé:
ZO projednalo a schválilo zpracování 

a podání žádosti o dotaci na akci: MV – 
GŘ HZS ČR: Pořízení nového dopravního 
automobilu. Žádost bude zpracovaná p. Ing. 
Jakubem Károu. V případě že nám bude 
dotace přiznaná, obdrží zhotovitel odměnu ve 
výši 20 000 Kč. Jedná se o dotaci na pořízení 
hasičského auta. Ministerstvo vnitra poskytuje 
dotaci ve výši 450 000 Kč a HZS Hradec 
Králové 350 000 Kč. Spoluúčast obce je 10 %. 

ZO odsouhlasilo navržený počet členů 
zastupitelstva pro volební období 2018-2022. 
ZO bude mít 7 členů. Volby do zastupitelstva 
obce se budou konat spolu s volbami do 
Senátu parlamentu ČR dne 5. a 6. října 
2018. Termín podání kandidátek je do 31. 7. 
Starostka vyzvala přítomné, aby uvažovali o 
budoucích kandidátech. Informace o volbách 
budou umístěny na obecní web. 

ZO projednalo rozpočtovou změnu č. 1, 
která je přílohou tohoto zápisu.

ZO projednalo a schválilo vyhlášení 
veřejné sbírky na vybudování nové zvoničky 
a zvon a zároveň pověřilo starostku Alenu 
Hladíkovou jednat jménem obce Librantice ve 
věci sbírky. 

Starostka seznámila přítomné se záměrem 
firmy Můj domek Librantice s.r.o. s výstavbou 

RD na pozemku č. 28/1 v k. ú. Librantice. 
Jedná se o 6 dvojdomků CANABA. Na 
jednání s investorem dne 26. 6. byly upřesněny 
podmínky výstavby sítí. Starostka upozornila 
přítomné majitele sousedních parcel, že 
by bylo vhodné se informovat o možnosti 
připojení jejich pozemků na budoucí sítě. 

V soutěži Vesnice roku 2018 získala naše 
obec Cenu hejtmana Královéhradeckého 
kraje za volnočasové aktivity občanů a částku 
25 000 Kč. Starostka poděkovala všem, 
kteří se o toto ocenění zasloužili a také těm, 
kteří při návštěvě hodnotitelské komise obec 
prezentovali. 

Starostka poděkovala p. Martinu 
Diveckému za úpravu pozemku u hřiště, kde 
vznikl pěkný prostor pro děti. Vstup dětí je 
zde pouze v doprovodu dospělé osoby, která 
zodpovídá za jejich bezpečnost. 

Zazněl dotaz, v jaké fázi je stavba optické 
sítě firmy SPCom. V současné době jsou 
s majiteli dotčených pozemků podepisovány 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti. 

Ze zasedání ZO, 25.7.2018

l.  Kontrola usnesení.
2.  ZO projednalo směnnou smlouvu, která 

byla uzavřena s p. Šestákovou. Směnnou 
smlouvou dojde k získání 3 stavebních 
parcel v lokalitě „Fryntova louka“ a obec 
se zavázala, že do 30. 6. 2021 tuto lokalitu 
zasíťuje.

3.  ZO projednalo a schválilo smlouvu o 
upsání akcií uzavřenou se společností 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, 
a.s.. Předmětem smlouvy je upsání 487 
kusů kmenových akcií na jméno ve 
jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, které 
budou vydány v listinné podobě. Dále 
ZO schválilo předání nemovité věci 
v katastrálním území Librantice, a to: 
prodloužení vodovodu SO-01 Librantice 
a vodovod pro víceúčelovou sportovní 
halu Librantice.

4.  ZO projednalo výzvu na „Zpracování 
projektové dokumentace nového 
Územního plánu obce Librantice“ dle 
schváleného zadání.. 

5.  Různé:
ZO projednalo a schválilo dodatek č. 

1 k nájemní smlouvě na budovu čp. 250 - 
hospoda. Smlouva byla uzavřena na dobu 
neurčitou. 

ZO projednalo a schválilo Dodatek 
č. 1 smlouvy o výpůjčce s firmou Marius 
Pedersen a.s. Jedná se o výpůjčku ještě 1 ks 
modrého kontejneru na papír.

ZO projednalo rozpočtovou změnu č. 
2, která je přílohou tohoto zápisu. Navýšení 

 

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

úřední hodiny

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

OÚ Librantice

Výročí  
v Libranticích

Svá výročí slaví

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

rozpočtu obce o neinvestiční dotaci na úpravu 
rybníka č. 1 ve výši 160 000,- Kč.

Zazněl dotaz k možnostem vyjádření 
k novému ÚP – obec i občané budou mít 
možnost podat si podněty do nového ÚP.

Další dotaz – firma, která provádí úpravu 
Librantického potoka si nainstalovala do 
potoka stavební zařízení, které bude v případě 
většího deště bránit odtoku vody a může 
působit jako hráz. Starostka obce upozorní 
firmu na případné nebezpečí.

Na domku, který stojí za autobusovou 
zastávkou u bývalé hospody, probíhají 
demoliční práce. Pan Vl. Koutník navrhuje 
znovu jednat s majiteli o odkupu celého 
pozemku.

Jeden z občanů upozornil na špatný 
stav nemovitosti (bývalý sklad ZD). Od 
stavebního úřadu byla majiteli nařízena 
demolice přístavby a to bylo splněno.

P. J. Volenec oznámil přítomným, že 
v nejbližší době bude započato s čištěním 
Librantického potoka v úseku I. etapy.

Ze zasedání ZO, 13.9.2018

1.  Protože se jednalo o poslední zasedání 
stávajícího zastupitelstva, starostka obce 
seznámila přítomné s hospodařením obce 
za rok 2018.  Na rok 2018 byl schválen 
vyrovnaný rozpočet. Úvěr, který byl 
pořízen na výstavbu MŠ je splacen. 
V letošním roce obec získala dotaci 
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z Programu obnovy venkova ve výši 
160 000,- na úpravu rybníku č.1 a dále dar 
ve výši 25 000,- za účast v soutěži Vesnice 
roku 2018 – cena hejtmana za volnočasové 
aktivity občanů. 

 Roční provoz ZŠ a MŠ stojí 600 000,- Kč. 
Vybudování nového hřiště u hospody stálo 
125 tis Kč. K dnešnímu dni je na účtech 
obce cca 4 500 tis Kč. Příjmy v letošním 
roce jsou ve výši 4 219 tis. Kč a výdaje 
2 224 tis. Kč. Prioritou letošního roku je 
úprava Librantického potoka a úprava 
rybníku č. 1.

2.  ZO projednalo a schválilo smlouvu o 
dílo na akci „Úprava obecního rybníku 
č. 1“ uzavřenou s fi pan Vladimír Silný, 
Bolehošť 26. Smluvní cena za provedení 
díla činí 336 861,- Kč bez DPH.

 Jeden občan upozornil, že pan Silný nemá 
oprávnění na tyto práce.

 Na dotaz obce na Živnostenském úřadu 
Magistrátu města Hradec Králové bylo 
sděleno, že pan Silný má oprávnění na 
práce, které jsou požadovány na této akci.

3. ZO seznámilo přítomné spoluobčany 
s přípravou akce ke 100. výročí republiky. 
Akce se bude konat 28. 9. 2018 od 13.00 
hodin a bude spojena s vysvěcením znaku 
obce a zvonu na novou zvoničku. Bližší 
informace a program bude na plakátech.

 Ku příležitosti této akce byla vyhlášena 
veřejná sbírka na vybudování nové 
zvoničky a pořízení zvonu. Pokladnička 

bude umístěna na obecním úřadě a na 
stránkách obce bude zveřejněno číslo 
účtu, který byl zřízen pro tyto účely. Jedná 
se o účet číslo 35-1080810349/0800. Za 
všechny příspěvky obec děkuje.

4.  Různé:
ZO projednalo a schválilo výjimku počtu 

dětí ve školní družině na 32 žáků.. 
ZO projednalo cenovou nabídku na 

vypracování projektové dokumentace na 
akci „Stavební úpravy obecního úřadu“. Tato 
cenová nabídka bude projednána novým 
zastupitelstvem.

ZO projednalo a schválilo poskytnutí 
finančního daru ve výši 10 000,- Kč Charitě 
Červený Kostelec.

ZO projednalo rozpočtovou změnu 
č. 3, která je přílohou tohoto zápisu. 
Navýšení rozpočtu obce o neinvestiční 
dotaci  z Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání na projekty využívající 
zjednodušené vykazování nákladů. Dotace je 
určena pro příspěvkovou organizaci – Základní 
škola a mateřská škola, Librantice.

Starostka Alena Hladíková poděkovala p. 
Václavu Ferbasovi za vybudovaný chodník a 
panu Josefu Chudému za opravu poškozeného 
potoka po povodni.

Dotaz na pořízení moštovače a drtiče 
ovoce pro občany. Starostka poptá možnosti 
pořízení moštovače.

Dotaz, zda se první část II. etapy úpravy 
potoka předělá – jak upozorňoval dopisem na 

stránkách obce. Při kontrolním dni, kterého se 
zúčastnil projektant, bylo zjištěno, že stavba 
neprobíhá dle projektové dokumentace. Špatně 
vyhotovený úsek bude předělán dle PD.

Dle pana Pavláta je i I. etapa potoka 
vybudována špatně. Není dle PD. Výkaz 
výměr neodpovídá odevzdané práci. Jelikož se 
začalo s úpravou Librantického potoka v roce 
2010, určitě se nebude vybudovaná část bourat 
a předělávat, neboť je udělán dobře, což se 
ukázalo při bleskových povodních před dvěma 
lety. Potok splnil svoji funkci. Více se k tomu 
nebudeme vyjadřovat.

Upozornění na nesvítící lampy u některých 
domů. Bude nahlášeno firmě ELUS.

Starostka obce Alena Hladíková 
poděkovala  přítomným spoluobčanům za 
podporu a přízeň v končícím volebním období. 
 Milada Bortlíková

Nejbližší akce

28. 9. 100. výročí vzniku republiky
29. 9. předvolební setkání kandidátů  
             do ZO, začátek 19.00 hodin
13. 10. zájezd do Divadla Radka     
     Brzobohatého na představení  
 FREDDIE
25. 11. vítání občánků
1. 12.  zájezd na muzikál DOKTOR  
 OX do Divadla Hybernia
2. 12. mikulášská nadílka pro děti
20. 12. vánoční zpívání

VEŘEJNÁ SBÍRKA
na vybudování

nové zvoničky a pořízení zvonu

lokalita „Zvonička”
v obci Librantice

p. č. 1745 a 1725/1

Zahájení sbírky: 15. 8. 2018

Sbírka se koná na dobu neurčitou.

Číslo účtu: 35-1080810349/0800
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno nebo číslo popisné.

Na požádání vystavíme potvrzení o peněžitém daru pro daňové účely.

Za Vaše příspěvky srdečně děkujeme!

Obec Librantice

ź žehnání obecních symbolů a zvonu

ź průvod k pomníku padlým

ź sázení lípy na Zvoničce

ź výstava

ź 15.30 - koncert skupiny Kantoři

ź sousedské posezení s Librabandou

Obec Librantice Vás zve na oslavy

100. výročí vzniku republiky 

v pátek 28. 9. 2018
zahájení ve 13.00 u Základní školy v Libranticích

PROGRAM: 
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OBeC SMRŽOV

Ze zasedání OZ, 6.9.2018

OZ projednalo průběh realizace 
akce ČOV a kanalizace, kdy OZ na 
předchozím jednání (červen 2018) 
schválilo přijetí dotace ve výši  3 mil Kč 
od Královéhradeckého kraje a ve výši 
31 mil. Kč od Ministerstva zemědělství 
ČR. Realizace akce začne v září 2018  
převzetím staveniště.  V roce 2018 budou 
prováděny práce převážně v lokalitě 
ČOV, nezasáhnou v tomto roce do 
komunikací. Největší objem prací bude 
proveden v roce 2019, ukončení stavby 
v roce 2020.

OZ se vyjádřilo i k vyjádřeným 
obavám občanů, že může dojít ke 
ztrátě vody ze studní tak, že v průběhu 
realizace budou prováděny kontroly 
stavu studní  - hydrogeologický průzkum 
a po cirka padesáti metrech budou do 
výkopu provedeny tzv. jílové zátky, což 
bude eliminovat ztrátu vody .

Současně OZ rozhodlo  o 
dofinancování této akce přijetím 
bankovního úvěru ve výši 10 mil. Kč 
na  dobu 10 let s pevnou úrokovou 
sazbou. V současné době   nerozhodlo 
o prodeji žádného nemovitého majetku  
(pozemků).

OZ dále schválilo  přijetí nabídky 
od LČR s.p. na bezúplatný převod 
spoluvlastnického podílu 2/9  k parc.č. 
163/1, 190/1, 192 k.ú. Smržov u Smiřic  
(tzv. obecní les) a nabídky paní B.C. na 
prodej  spoluvlastnického  podílu (1/9) k 
parc.č 19 k.ú. Smržov u Smiřic (pozemek  
vedle  obecního úřadu)  a parc. č. 163/1, 
190/1, 192 k.ú. Smržov u Smiřic.

OZ  schválilo nákup zametacícho 
kartáče a zařízení na posyp za účelem 
zimní údržby.

OZ schválilo prohloubení obecní 
studně v lokalitě  hřiště Hubíles

OZ informovalo o jednání  se zástupci 
společnosti ROLANA k vytěžování 
komunikací ve Smržově a Hubílese 

OZ informovalo o průběhu jednání  
odkupu příjezdové komunikace, a to 
části mezi hřištěm a  parkovací plochou 
v Hubílese. V současné době je již 
vyhotoven   geometrický  plán, který byl 
předložen k vyjádření  Magistrátu  HK . 

Různé: 
Veškeré dění v obci můžete sledovat 

na stránkách obce www.smrzov.cz 
(v sekci aktuality) a dále na facebooku 
Obec Smržov 

Obecní zastupitelstvo vyjadřuje 
občanům poděkování za podporu jejich 
práce ve stávajícím volebním období a   

 

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

úřední hodiny

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

OÚ Smržov

Výročí ve Smržově
Svá výročí slaví

Jaroslav Bernat, Luděk  Svatoň, Josef 
Kvíčera, Jaroslava Šubrtová, Jan Šulec, 
Bohumil Hušák, Marta Pazderková, 
Miloslav Svatoň, Jana Voláková, Jan 
Lovas, Petr Helešic, Jiří Černý (všichni 
Smržov), Věra Vítová, Miroslav Lacko, 
Věra Fikrová, Emilie Mikolášková a 
Luděk Hryzlík (všichni Hubíles).

Narodili se

Laura Jedličková a Kilián Hirsch

současně přeje občanům šťastnou ruku 
při výběru zástupců pro další volební 
období 2018-2022.

Dagmar Klásková

Vážení spoluobčané,

končí volební období, a proto si 
dovolím k uplynulému, ale i příštímu 
volebnímu období něco poznamenat.

Ke končícímu bych chtěl vzpomenout, 
že v zásadě byly všechny cíle splněny. 
Míním tím nákup dopravního automobilu 
pro Hubileský hasičský sbor, rekonstrukci 
hasičské zbrojnice ve Smržově, 
rekonstrukci Hospody U Koupaliště 
a zejména získání dotace na výstavbu 
Kanalizace a čistírny odpadních vod.

K nastávajícímu období bych 
poznamenal, že stavba ČOV započne 
v září tohoto roku pracemi v prostoru 
ČOV, v roce 2019 dojde k vybudování 
kanalizační sítě a přípojek k těm 
domům, jejichž občané se přihlásili 
k připojení na kanalizaci, v roce 2020 
nejpozději do pololetí bude stavba 
dokončena. Dále doporučuji řešit stav 
komunikací v návaznosti na jejich 
používání společností Rolana jak 
v Hubílese, tak ve Smržově, rozhodnout 
o řešení stavu obecní komunikace nad 
koupalištěm s projektantem a provést 
jej, zajistit letos neprovedenou opravu 
koryta Smržovského potoka na příští 
rok, pokračovat v omlazování obecního 
lesa  ve spolupráci s MS Háj Smržov 
, zajistit výsadbu nových stromů na 
vytipovaných plochách v Hubílese 
a na Smržovské návsi. Dále  koupit 
pozemek vedle obecního úřadu, neboť 

obec jej vlastní jen z poloviny, a les 
Chumbárek – jednání o koupi jsou 
nadějná. S dalšími náměty jistě přijdete 
Vy, občané obou obcí a společně se je 
pokusíme realizovat. K tomu vysadíme 
pár živých plotů a půjdeme soutěžit o 
Obec roku!

Děkuji vám za podporu, které se mi 
dostávalo a věřím, že nové zastupitelstvo 
jistě nové úkoly, ať ty, které jsem popsal 
a nebo i další, které si vytyčí, zvládne.

Jan Machát, starosta
inzerce
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OBeC SkALiCe
V období 5. a 6. 

října budou probíhat 
volby do zastupitelstev 
obcí pro nové velební 
období 2018 – 2022. 
V naší obci bylo 
schváleno sedmičlenné 

zastupitelstvo. Do voleb se přihlásilo 7 
nezávislých kandidátů a jedno sdružení 
s osmi kandidáty. Současně v našem 
volebním obvodu budou probíhat volby 
do Senátu Parlamentu ČR. Věřím, že 
se voleb zúčastní velký počet voličů a 
občané si vyberou své zástupce.

Ale vraťme se zpět o čtyři roky, abych 
Vám v tomto příspěvku krátce shrnul 
činnost současného zastupitelstva a dění 
v obci. Výčet akcí bude pouze jen těch 
stěžejních.

Začátkem volebního období 2014 
se dokončila „Revitalizace rybníku“ 
ve Skalici. Vydala se pamětní kniha o 
naší obci „Číbuz Skalice Skalička“ a 
v hospodě U Karásků se provedl její křest. 
V dalších období bylo pro SDH Skaličku 
koupeno starší hasičské auta od obce 
Černožice. Na hřbitově v Číbuzi byla 
vysvěcena socha Panny Marie, kterou 
věnoval pan Petr Mlateček a obec uhradila 
zamřížování sochy. Na hřbitově se 
provedlo vykácení starých stromů, které 
byly nebezpečné a poškozovaly pomníky. 
Zároveň byly vysazeny nové stromy 
podél betonové komunikace. Bylo zadáno 
zpracování mapového podkladu studie 
v Číbuzi – náměstíčka. Na kanalizaci 
v celé Číbuzi se provedla kamerová 
zkouška stavu kanalizace a její čištění. 
Velkou akcí podpořenou dotací na základě 
vyhlášeného dotačního titulu „Nakládání 
s odpady, systém odděleného sběru“ 
jsme realizovali akci Bioodpad. Pro obec 
jsme pořídili svozovou techniku Multicar 
s kontejnery pro odkládání bioodpadu, 
který naši občané vyprodukují. Je velkým 
přínosem pro občany, kteří mohou do 
kontejnerů na Bioodpad ukládat svůj odpad 
ze zahrádek. Pro parkování Multicáry byl 
postaven přístřešek. Obec odkoupila čp. 2 
ve Skalici včetně pozemku, kde plánuje 
výstavbu nového obecního úřadu. Dále 
se provedlo zastřešení vjezdu k hasičské 
zbrojnici ve Skaličce, zrekonstruovala se 
čekárna BUS a rozšířila se síť veřejného 
osvětlení. Dětské hřiště ve Skalici bylo 
dovybaveno herními prvky. V roce 2018 
jsme v rámci akce Dětská hřiště zažádali 
o dotaci na herní prvky pro každou místní 
část. Ve Skaličce jsou umístěny herní 
prvky pro nejmenší, ve Skalici se doplnilo 
vybavení na hřišti pro starší a v Číbuzi na 

zahrádku Klubovny se umístila vahadlová 
houpačka s pérovou houpačkou. Tato akce 
byla podpořena dotací z Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR. V objektu „Občerstvení“ 
je zprovozněno kadeřnictví a klubovna. 
V současné době se v klubovně scházejí 
občané veškeré věkové kategorie, rodiče 
s dětmi i senioři. Na ošetření památných 
stromů ve Skalici a v Číbuzi byla využita 
dotace z MŽP. Minulého roku jsme 
započali výsadbu ovocných stromů 
směrem na Bukovinu. I letos s výsadbou 
budeme pokračovat, a to brigádou konající 
se 20.10.2018. Proto žádám občany o 
účast v co největším počtu.       

2x ročně je prováděn svoz objemného 
a nebezpečného odpadu. Dále je v průběhu 
roku prováděn pravidelný svoz TKO, 
zimní úklid komunikací a v létě údržba 
veřejných prostranství a komunikací. 
Každoročně se provádí opravy komunikací 
a chodníků, je doplňován knižní fond v 
obecní knihovně. 

Gratuluje se s malým dárkem 
občanům k životním výročím od 60 let 
(po 5 letech a od 90 let každoročně) a od 
1.1.2018 k narození dítěte. Organizují se 
zájezdy pro důchodce, pro děti, hasiče i na 
divadelní představení. 

Obec se podílí na pořádání kulturních 
akcí - dětského karnevalu, dětského 
dne, oslav MDŽ, čarodějnic, posvícení, 
Mikulášské nadílce, koncertů v kostele sv. 
Václava v Číbuzi, Pivních slavnostech a 
sportovních akcí. 

Každý rok je pořádán obecní ples a celý 
výtěžek je vždy věnován na charitativní 
účely. Přispívá se pečovatelské službě 
Obecný zájem ve Smiřicích, která se 
stará o naše občany – seniory. Přispívá 
se Knihovně města Hradec Králové na 
výměnný knižní fond. Malou částkou je 
podporovaná činnost Svazu důchodců ve 
Smiřicích, kde jsou členy i naši senioři.

Obec je členem Svazu měst a 
obcí, Spolku pro obnovu venkova, 
Mikroregionu Černilovsko a pro činnost 
MAS Hradecký venkov poskytuje své 
území. V průběhu celého volebního 
období obec zaměstnávala pracovníky na 
veřejně prospěšné práce. Tito zaměstnanci 
byli podporováni dotací úřadu práce 
v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. 
Provádějí úklid obce, sekání trávy, prořez 
stromů, úklid hřbitova v Číbuzi a další 
potřebné úklidové práce, které rozhodně 
přispěli k lepšímu pocitovému životu 
každého občana v naší obci. 

Jedním z hlavních cílů zastupitelstva 
bylo také řádně hospodařit s peněžními 
prostředky. K 31.8.2018 zůstatek na 

 

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

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

OÚ Skalice

Výročí ve Skalici
Svá životní jubilea slaví
Vladimíra Šulcová, Růžena Trelová, 
Henrieta Goljanová, Miroslava 
Huňadová, Jiří Dušek, Zdeňka 
Hošková, Marie Chloubová a Vladimír 
Houser.

účtech činí 15 131 tis. Kč. Za uplynulé 
volební období obec obdržela na všech 
dotacích celkem 4 167 tis. Kč. Volné 
prostředky jsou uloženy na účtech 
stavebního spoření a v podílových 
fondech. 

 Veškeré informace o chodu, 
činnostech a akcích, které v naší obci 
probíhaly, jste mohli získávat na www 
stránkách obce, z vydávaného časopisu 
mikroregionu černilovský Zpravodaj, 
do kterého přispíváme, dále jste se 
mohli zúčastňovat veřejných zasedání 
zastupitelstva, či sami se poptat na 
obecním úřadě.

V současné době se dokončuje 
projektová dokumentace pro stavební 
povolení „Náměstíčko“ v Číbuzi. Dne 
17.9.2018 nastupuje firma na opravy 
chodníků a vjezdů ve Skalici a zpevněné 
opěrné zdi při komunikaci ve Skaličce.  
V novém volební období nás čekají nemalé 
finanční výdaje, zvláště v Číbuzi – oprava 
celého náměstíčka a oprava komunikace 
ke školce. Dále oprava kanalizace, která 
přechází přes komunikace ve správě 
Královéhradeckého kraje (kraj plánuje 
opravu komunikací v celé Číbuzi). 
Obec bude zpracovávat projektovou 
dokumentaci nového obecního úřadu.  

Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem, kteří svou iniciativou přispívají 
k tomu, aby naše obec vzkvétala. Přeji 
všem občanům hlavně hodně zdraví, 
stávajícímu zastupitelstvu děkuji za 
vykonanou práci a nově zvolenému 
zastupitelstvu hodně úspěchů v novém 
volebním období.

Milan Karpíšek, starosta
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OBeC LiBřiCe

Výročí v Libřicích
Své výročí slaví

Šulcová Ludmila, Řezníčková Hana, 
Dostálová Jiřina a Kumprechtová Jana

Narodil se

Max Antoníček

ČinnOSt ZAStuPiteLStVA  
za OBDOBí 2014 – 2018

Končí současné 
volební období, a 
tak vám přinášíme 
rekapitulaci činnosti 
zastupitelstva obce 
za období od října 

2014 do srpna 2018. Vedle řešení úkolů 
vyplývajících z nařízení různých institucí 
jsme se hlavně soustředili na činnost 
směřující k rozvoji obce.  

POSTAVENO, OPRAVENO, 
ŘEŠENO

• Spolupráce s SPÚ na projektové 
dokumentaci k cestě okolo Lipry a 
vybudování sjezdů na pole

• Opravy místní komunikace na Malé 
Straně

• Značení vedlejších cest dopravními 
značkami, rozhledovými zrcadly

• Celková rekonstrukce cesty okolo OÚ 
a okálů včetně opravy kanalizace a 
veřejného osvětlení

• Jednání s krajskou organizací Správy 
a údržby silnic při rekonstrukci hlavní 
silnice od kostela na Královu Lhotu 
spojenou s řešením výpadků veřejné 
dopravy s krajským technologem 
dopravy 

• Oprava stávajících chodníků 
• Nové chodníky – od kostela po 

faru, u parkoviště ve středu obce, 
chodníky okolo kostela s vytvořením 
bezbariérového vstupu na hřbitov, 
novým schodištěm a instalací 
zábradlím, od fary na konec obce (nyní 
probíhají práce)

• Péče o hřbitov, oprava hřbitovní zdi 
(nátěr z venkovní strany), pronajímání 
hřbitovních míst

• Jednání okolo přechodů pro chodce po 
obci (v řešení)

• Celková rekonstrukce bytu v č.p. 111 
• Nová střecha u čp. 111 (pošta) včetně 

zateplení, instalace nového hromosvodu
• Výměna oken a vchodových dveří u 

kabin na hřišti
• Nová střecha na kabinách včetně 

zateplení, hromosvod
• Likvidace poničené čekárny na 

Výravské a následné postavení nové 
autobusové čekárny

• Oprava všech čekáren v obci
• Zjištění energetické náročnosti budov 

v majetku obce
• Rekonstrukce hráze, vpusti a výpusti 

rybníku Bekovák (proběhne na podzim)
• Výměna světel po celé obci, na celé 

Malé Straně vyměněné za úsporné 

 

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
žárovky „ledky“

• Modernizace rozhlasové ústředny, 
přesměrování a přidání amplionů 
místního rozhlasu

• Příprava vybudování zděného skladu 
obecní techniky za obecním úřadem 
(stavět by se mělo ještě na podzim)

SPORT, KULTURA, POMOC 

• Příspěvek pro: Charitu - Hospic sv. 
Anežky České, na dovoz obědů 
místním občanům z Charity HK, 
příspěvek organizaci Lira na pomoc 
malému dítěti, Babyboxu, Lince 
bezpečí, na hlavní vchodové dveře u 
kostela, na práce ve věži kostelaDar 
obci Výrava na pomoc po povodni ve 
výši 50 000,- Kč

• Tříkrálová sbírka – obec každý rok ve 
spolupráci s mladými hasiči – 4x

• Vánoční koledy zahrané dechovou 
hudbou, vánoční koncert v kostele

• Zajištění vánočního stromu u pomníku 
ve spolupráci se společenskými 
složkami

• Podpora místních spolků – hasiči, 
sportovci, Svaz žen

• Zajištění Školského obvodu pro ZŠ a 
MŠ – smlouva s Černilovem

• Vítání občánků – připraveno na září
• Vedení kroniky obce
• Gratulace občanům k životnímu jubileu
• Činnost knihovny, zajištění výměnného 

fondu s Městskou knihovnou Hradec 
Králové

• Revize knihovního fondu - 6 200 knih
• Dětský den na konci prázdnin – 3x
• Dětský karneval – 4x
• Rybářské soutěže – 4x
• Setkání rodáků u příležitosti 140. 

výročí založení SDH 
• Údržba dětského hřiště, výměna 

trampolíny

ZELEŇ, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

• Zajištění údržby vodních toků (odtoky 
a přítoky potoku, kontrola zatrubněné 
části) 

• Výsadba stromů pod Liprou a následná 
péče, zalévání

• Spolupráce s Agenturou na ochranu 
přírody na vyhodnocení stavu dřevin 
po obci a pokácení doporučených 
dřevin, u kterých hrozilo při povětří 
nebezpečí úrazu

• Nákup zahradní techniky s možností 
využití nejen obcí, ale i občany 
(štěpkovač)

• Průběžný nákup techniky potřebné na 
údržbu veřejného prostranství a zeleně

• Kompostéry občanům u domů na 

biologický odpad – dotace v řešení, 
možná instalace na jaře 2019 (nová 
informace – mají být pouze v jedné 
velikosti a to 1 000 litrů)

• Studna LIPRA – jednání ohledně vlivu 
odběru vody na stav hladiny vody ve 
studních v obci (nyní ve fázi ročního 
monitorování hladiny vody ve studních 
– stanovisko odboru životního prostředí 
bude vydáno až po vyhodnocení)

• Řešení zápachu z Lipry - jednání 
se ředitelem Lipry, stížnost na odbor 
životního prostředí Královéhradeckého 
krajského úřadu, příprava dalších kroků 
na základě žádosti občanů nejvíce 
postižených zápachem Lavičky po obci 
(chystají se další), od mikroregionu 
přešly do vlastnictví obce 4 lavičky.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

• Zajištění bezplatného odvozu 
tříděného odpadu (papír, sklo, plasty, 
kov)

• Zajištění bezplatného pronájmu 
dalších kontejnerů na plasty, sklo a 
papír přes EKO-KOM

• Nezvyšování ceny za svoz 
komunálního odpadu

• Kontejner na bioodpad od firmy 
VOSPOL 

• Vybudování 2 nových stanovišť na 
tříděný odpad (u Cerhákových a u 
Budinských)

• 2x ročně zajištění svozu nebezpeč-
ného a velkoobjemového odpadu

OSTATNÍ

• Úřad práce – každoročně 1 až 2 
zaměstnanci - celkem dotace na platy 
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OBeC VýRAVA
Letos jsme si užívali 

krásného a hlavně velmi 
teplého počasí během 
celého léta a zatím to 
vypadá, že by mohlo 
následovat i příjemné 
babí léto. 

Dětem skončily prázdniny, a tak určitě 
zase svědomitě plní své školní povinnosti. 
Všem školákům od těch nejmenších až po 
ty již skoro dospělé přejeme do nového 
školního roku pohodu při studiu a hodně 
úspěchů.

Letošní léto i přesto, že bylo extra 
suché, nás ale stejně neušetřilo prací 
s údržbou pozemků. Chtěli bychom 
proto touto cestou poděkovat všem našim 
spoluobčanům, kteří se vzorně podílejí, 
a doufáme, že i nadále podílet budou, na 
údržbě veřejných prostranství.

Ze zasedání ZO 2. 7. 2018:

Zastupitelstvo obce vzalo na 
vědomí informaci o uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace z dotačního fondu 
Královéhradeckého kraje na realizaci 
projektu „Oprava místní komunikace v 
obci Výrava od čp. 71 po čp. 82“, pověřilo 
starostu obce vypsáním výběrového 
řízení na dodavatele uvedené zakázky 
malého rozsahu a schválilo návrh zahrnout 
realizaci akce do návrhu rozpočtu na rok 
2019 a realizaci akce zahájit v I. čtvrtletí 
roku 2019. Obec od Královéhradeckého 
kraje získala na realizaci projektu finanční 
příspěvek ve výši 1.350.000,- Kč. Celkové 
předpokládané náklady na realizaci 
projektu činí částku 3.700.000,- Kč. 
Projekt musí být ukončen do 30. 11. 2019.

 

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
Starosta rovněž informoval o 

připravovaném dotačním programu 
Královéhradeckého kraje na podporu 
provozu venkovských prodejen.

Stále se pracuje na zřízení 
maloobchodní prodejny. Na zářijovém 
zasedání zastupitelstva se projednávaly 
jednotlivé návrhy studií obchodu. Z řad 
občanů se ale nikdo zúčastnil, škoda…

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 (např. u kontejnerů na hořejším 
konci se hromadí autoskla!!!). Pro ty naše 
spoluobčany, kteří pravděpodobně dosud 
nezjistili, co do kontejneru patří či nepatří, 
připomínáme, že veškeré tyto informace 
jsou čitelně uvedeny na příslušném 
kontejneru. Stačí si jen přečíst a zejména 
následně tak postupovat. Pro uložení 
odpadu, který nelze umístit do těchto 
kontejnerů ani do popelnic, obec zajišťuje 
hromadný odvoz prostřednictvím 
velkoobjemových kontejnerů, o kterém 
vždy informuje prostřednictvím 
obecního rozhlasu. Jelikož zatím není 
k dispozici sběrný dvůr, je třeba mít 
takový odpad uložený doma a vyčkat na 
přistavení velkoobjemového kontejneru. 
Veškerý odpad je rovněž třeba odkládat 
VÝHRADNĚ DO KONTEJNERŮ a 
nikoli mimo ně. 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 

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

Výročí ve Výravě
Svá životní jubilea slaví

Jaroslava Treksová, Věra Fabiánová, Ja-
roslava Hrochová a Blanka Přibylová

Narodila se
Ella Křížková

odpad, který ke kontejneru odložili 
nezodpovědní spoluobčané. Dále 
připomínáme, že na veškerý bioodpad, 
který neuložíte do svého domácího 
kompostu či jinak nezužitkujete, je stále 
připraven velkoobjemový kontejner.

Jana Medková

za 4 roky ve výši 384 000,- Kč 
• Jednání České pošty na přeměnu 

pobočky v obci na Poštu PARTNER – 
prozatím změna nebude

• Obnovení Jednotky požární ochrany 
obce. Přijatá dotace na JPO 9 200 Kč

• Zpracování Strategického rozvojového 
plánu obce

• Zpracování Pasportu místních 
komunikací

• Sjednocení souladu účelu využívání 
pozemků v obci s Katastrem 
nemovitostí

• Prodej nepotřebných a nevyužitelných 
kousků pozemků  

• Nový Územní plán obce s ohledem na 
požadavky občanů, zajištění dotace od 
krajského úřadu ve výši 50 000,- Kč 

• GDPR – změny v zabezpečení 
dat (negativně se promítly do 

webových stránek obce, kde muselo 
být odstraněno pro občany mnoho 
zajímavých údajů) 

• Služba pro občany na obecním úřadu 
přes  CzechPoint - zajištění výpisů 
např. z rejstříku trestů, obyvatelstva, 
katastru nemovitostí, zjištění trestných 
bodů řidičů, atd.

•  Ověřování podpisů a dokumentů
• Webové stránky obce – Air View  

(nově), aplikace GObec
• Pojištění nemovitostí a činnosti obce, 

pojištění vkladů u bank 
• Pomoc obce s odklízením požářiště 

v č.p. 64, další pak v č.p. 57

Dovolte mi, abychom spolu s 
místostarostou poděkovali všem 
členům zastupitelstva obce, zvláště 
předsedům komisí – Ing. Raškovi (velmi 

důležitý kontrolní výbor), Ing. Voltrové 
(náročný finanční výbor), panu Jiřímu 
Plhalovi (časově a organizačně složitý 
kulturní výbor) a panu Pavlu Štrajtovi  
(nejednoduchý stavební výbor), dále 
pak Bc. Alence Vondráčkové za vedení 
webových stránek obce, zastupitelům panu 
Jaroslavu Pánikovi za pomoc při organizaci 
akcí a Ing. Jaroslavu Doležalovi za pomoc 
s počítačovou technikou.

Se stávajícím volebním obdobím končí 
svoji činnost v zastupitelstvu Ing. Vladimír 
Raška, Ing. Jaroslav Doležal, Bc. Alenka 
Vondráčková a pan Pavel Štrajt.

Vážení spoluobčané, předložili jsme 
vám přehled činnosti zastupitelstva obce za 
končící volební období. Sami zhodnoťte, 
co se nám přes naši snahu povedlo či 
nepovedlo.  

Eva Hynková, starostka
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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
knihovna podzimní

Letošní léto bylo opravdu dlouhé 
a dosyta prosluněné. V knihovně jsme 
se pěkně vypekli, a tak jsme vám 
připravili různé vypečené novinky. 
První velkou změnou je náš přechod 
na nový knihovnický systém KOHA. 
Dávno jsou pryč doby, kdy knihovníci 
chodili v modrých pracovních pláštích, 
napomínali návštěvníky, že nemají hlučet 
a rovnali spoustu lístečků do šuplíků 
a přihrádek. Dnes je cílem knihovny, 
aby byla společenským, přívětivým, 
rozmanitým prostorem a využívala 
moderní technologie. Počítače, internet a 
cloudová úložiště jsou nyní, kromě knih 
a čtenářů, našimi zásadními parťáky! 
Po několik let jsme v černilovské místní 
knihovně pro evidenci knih (časopisů, 
brožur, stolních her) a čtenářů využívali 
počítačový systém Clavius. Ten se však 
již nebude dále rozvíjet, a tak jsme stáli 
před volbou, co dál. Z nabízených systémů 
jsme si nakonec vybrali novozélandský 
program KOHA. Tento systém vznikl 
v roce 2000 a je od začátku koncipován 
jako open-source, tedy otevřený. KOHA 
je maorské slovo a znamená „dar“, 
v tomto případě tedy dar knihovnickému 
světu. Výhodou tohoto softwaru je, že 
knihovna za něj neplatí, ale hradí náklady 
spojené s jeho zprovozněním a údržbou. 
Na přechod na nový systém jsme získali 
grant od Ministerstva kultury z programu 

VISK. Od srpna 2018 tedy fungujeme 
v novém.

Novinkou je také služba KNIHA 
Z KNIHOVNY. Tedy možnost pro vás 
čtenáře, koupit si prostřednictvím portálu 
www.knihazknihovny.cz novou knihu za 
velkoobchodní cenu a nechat si ji poslat 
k nám do knihovny. Vaše objednávka bude 
přidána k té naší, větší a proto nebudeme 
hradit poštovné ani vy, ani my. Jakmile 
k nám kniha dorazí, dáme vám vědět a vy 
si k nám pro knihu budete moci přijít. 

V říjnu nás čeká TÝDEN 
KNIHOVEN, celorepubliková akce, která 
se letos koná již po osmnácté! Letošním 
tématem je lokální historie. V rámci 
toho, a také jako připomínku 100.výročí 
založení Československé republiky, 
jsme připravili výstavu v Kulturním a 
spolkovém domě v Černilově - staré 
pohledy, propagační materiály, kroniky 
a další dobové předměty… Děkujeme 
velice za spolupráci panu Davidu 
Horákovi za zapůjčení historických 
pohledů Černilova, paní Miroslavě 
Landové a paní Marii Kupkové za 
zapůjčené fotografie a další materiály, 
Sokolu Černilov za zápůjčku historických 
sokolských kronik a obecnímu kronikáři 
Jaroslavu Kudrnáčovi za možnost 
nahlédnout do dobové obecní kroniky 
a další spolupráci. Přijďte se na vše 
podívat v pondělí 1.10. od 19 hod. 
do Kulturního a spolkového domu 

v Černilově. Výstava (už bez kronik) 
bude dále k vidění v chodbové galerii 
G.A.U.Č. Další bodem k připomenutí 
lokální historie v rámci Týdne knihoven 
je představení knihy Rod Rychetských, 
o jejíž vydání se, kromě dalších autorů, 
zasloužily především paní Jana Hušková 
z Černilova a paní Jiřina Kádnerová, 
dlouholetá ředitelka Středočeské 
vědecké knihovny v Kladně. Rychetští 
byli významným rodem, který zakořenil 
také v Černilově. Knihu nám autorky 
představí při besedě ve středu 3.10. od 
18 hodin v Kulturním a spolkovém domě 
v Černilově. V rámci Týdne knihoven se 
těšíme na návštěvu 4.A. z Masarykovy 
jubilejní základní školy v Černilově, se 
kterou si budeme interaktivně připomínat 
vznik Československé republiky. 
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Také srdečně zveme všechny letošní 
účastníky černilovského Vítání občánků 
na setkání v rámci projektu Bookstart 
u nás v knihovně. Projekt Bookstart je 
určen na podporu čtení úplně nejmenším 
dětem a jejich seznamování s knihami od 
narození. Při setkání u nás v knihovně 
si vzájemně vyměníme zkušenosti se 
čtením a tipy na vhodné knihy pro tuto 
věkovou kategorii.

Od 16.10. budeme mít do Kulturního a 
spolkového domu v Černilově zapůjčenou 
výstavu fotografií z Výboru dobré vůle 
– k nedožitým 80.narozeninám Olgy 
Havlové. V sobotu 20.10. se vydáme 
na výlet do Prahy, na muzikál Šíleně 
smutná princezna do Studia Dva na 
Václavském náměstí. Na tento muzikál 
už máme bohužel beznadějně vyprodané 
vstupenky, ale ještě jsou volná místa na 
výlet listopadový, na první rodinnou 
rockovou operu Malý Princ. Na Malého 
prince se vypravíme v neděli 18.11. 2018 
a bude čas i na předvánoční nákupy. 

Od 1. do 11.listopadu se podruhé 
připojíme ke sbírce pro Den válečných 
veteránů, kterou pořádá organizace 
Paměť národa. Budeme prodávat červené 
vlčí máky na podporu natáčení příběhů 
dosud žijících českých válečných 
veteránů. Doporučená cena za jeden vlčí 
mák je 30 Kč a máky si u nás můžete 
zakoupit během otevírací doby knihovny 
či po domluvě jinak.

Opět se staneme také sběrným místem 
pro charitativní projekt Krabice od bot – 
dárky pro děti ze sociálně slabých rodin. 

Dárky budeme sbírat do 14.12. 2018.
Přejeme vám krásný barevný a 

voňavý podzim a máme pro vás spoustu 
nových barevných a voňavých knih, tak 

se na ně přijďte podívat a s nějakou ten 
podzim krásně prožít. Těšíme se na vás.

Za černilovskou místní knihovnu 
zdraví Jana Žárská
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Základní škola 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
Zahájení školního roku

V letošním roce jsme přivítali před 
budovou školy stejně jako vloni 9 nových 
prvňáčků, z toho 4 z  Librantic. Celkem 
naší školu v tomto roce navštěvuje 51 
žáků. 

Školní prázdniny jsme využili k 
opravě střechy a okapů, renovaci školních 
židlí a vymalování chodeb. Zřídili jsme i 

nádrž na zachycování dešťové vody pro 
zalévání zahrady. 

V tomto školním roce se chceme 
znovu zapojit do dalšího projektu EU, 
díky kterému bude na naší škole dále 
působit asistent pedagoga.

Kromě mnoha jiných akcí čeká na 
děti v zimě plavecký výcvik, v březnu 
lyžařský kurz a na konci školního roku  
škola v přírodě. Mgr. Pavel Kubíček

Posledních 14 dní prázdnin proběhl 
na ZŠ Librantice příměstský tábor, kde 
se sešlo 15 dětí za krásného počasí a s 
dobrou náladou. Čas jsme trávili v okolí 
školy, v nedalekém lesíku a jeden den 
jsme vyjeli do kukuřičného bludiště v 
HK. 

S knížkou Malý pán na cestách jsme 
zažili mnoho dobrodružství, vyráběli 
jsme ekotašku z trička, malovali na 
různé přírodní materiály a užili si čas 
při spoustě her a soutěží. Poslední den 
prázdnin jsme udělali táborák a vybrali 
si zaslouženou odměnu.

Simona Vaněčková,
vychovatelka ZŠ Librantice

Školní družina
Se začátkem nového školního roku začala na místní 

škole samozřejmě fungovat také družina, kde trávíme  
s dětmi společné chvíle po vyučování. Mimo odpočinkové a rekreační 
činnosti se budeme těšit na zájmové kroužky jako např. keramika, karate, 
dramatický, výtvarný, sportovní nebo ruční práce. Mezi plánované 
akce na první pololetí patří Dopravní výchova a cyklozávodění, 
Haloweenská párty, Zdobení vánočního stromku pro zvěř, různé 
soutěže a další aktivity a vycházky do nedalekého lesíka. Velice 
rádi trávíme čas na školní zahradě a při nepřízni počasí v tělocvičně  
školy. Simona Vaněčková,

vychovatelka ZŠ Librantice

Příměstský tábor 2018

inzerce
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Základní škola Černilov
 

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

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

ZŠ A MŠ Černilov
Prázdniny jsou 

za námi. Třetího 
září přišlo do 
mateřské školy 41 

nových dětí a do školních lavic poprvé 
usedlo 43 prvňáčků. Věříme, že se všem 
bude u nás ve škole líbit.

Jsem velmi rád, že se během prázdnin 
podařilo zrealizovat plánované akce a 
začátek školního roku tak nebyl ohrožen. 

A co se vše stihlo? Proběhla rekonstrukce 
elektrorozvodů v počítačové učebně, v 
učebně fyziky a chemie a ve sborovně 
druhého stupně. Podařila se také dlouho 
plánovaná akce, a to zavedení vody 
a odpadu do současné 5. B. V rámci 
projektu“ Jsme online a objevujeme“ 
proběhla rozsáhlá rekonstrukce počítačové 
sítě a obnova vybavení odborné učebny 
fyziky a chemie. Mgr. David Kubíček

Nazdárek, chtěli bychom vám 
sdělit pár zážitků ze STK. Naše první 
kroky vedly na chatu Start, kde jsme 
se zabydleli. Hned poté následovala 
procházka směr Sokolská chata. Každý 
večer následoval náš program. V pondělí 
jsme hráli spoustu sportovních a 
odpočinkových her. V úterý jsme byli 
na celodenním výletě, tam jsme ale 
zabloudili a ušli jsme 28 km.               (Pan 
učitel se neumí orientovat v mapě). 
Středa byla pro všechny stresovým dnem, 

protože jsme navštívili lanový park, a 
po návratu k chatě jsme po sobě házeli 
vodní balónky. Poslední večer jsme 
zakončili skvělou diskotékou s nejlepším 
tanečníkem Broňkem. V pátek jsme hráli 
hru Náhoda a poté jsme si šli balit a 
odjížděli domů. Všichni jsme si to moc 
užili a chtěli bychom poděkovat paní 
učitelce Petrovické a Kučerové a panu 
učiteli Havlasovi za skvělý turistický 
kurz, který bychom si klidně zopakovali.

 Osmáci

Sportovně turistický kurz 8. třídy

Aktuální dění 
v černilovské 
základní škole 
sledujte na  
zscernilov.cz

Třídění odpadu je součástí životního 
stylu moderního člověka. Papír je velmi 
dobře recyklovatelná surovina a je také 
základní surovinou, kterou žáci při výuce 
spotřebovávají. Naše škola se již tradičně 
zapojuje do sběru starého papíru ve 
spolupráci s firmou Napos, a.s.

Ve školním roce 2017/18 žáci a jejich 
obětaví rodiče i další přibuzní donesli 
celkem neuvěřitelných 41 491 kg papíru, 
což činí zhruba 142 kg na jednoho žáka. V 
soutěži škol jsme se umístili na krásném 
pátém místě mezi 37 přihlášenými 
školami. Mezi nejaktivnější třídy  

patří 3. B, 4. B a 6. B. 
Nejlepšími sběrači na prvním stupni 

jsou Lukáš Louda s 1563 kg, Adéla 
Konířová s 1152 kg a Kristýna Černá s 
1044 kg, kteří také vyhráli v rámci celé 
školy. Na druhém stupni jim na paty 
šlapali Nela Lipavská (778 kg), Tomáš 
Lorenc (617 kg) a Ondřej Brož (432 kg).

Chtěla bych ale poděkovat všem, kteří 
nelení a nosí dle svých možností a uklízejí 
tak naše okolí. Jedna tuna vytříděného 
papíru zachrání 17 vzrostlých stromů. 
Děkujeme.

Mgr. Hana Šimková

Sběr starého papíru

Někdo nerozumí? Vysvětlení! Noví 
žáci, nové paní učitelky, noví spolužáci 
ve spojené třídě.Aby se všichni lépe 
a hlavně mimo školní lavice poznali, 
vyrazili páťáci strávit společné chvíle 
do Horního Maršova.Hezké ubytování, 
krásné prostředí, výborná kuchyně, ale 
hlavně spousta her a aktivit, při kterých 
se děti musely domluvit, spolupracovat 
a tolerovat. Nechybělo ani osobní volno 
během poledního klidu, které děti využily 
k relaxaci a hraní společenských her. 
Zvládli jsme i procházku místními lesy 
v kopcovitém terénu Krkonoš, těch 
10 kilometrů nám docela uběhlo!!! Po 
třech prožitých dnech jsme ujížděli k 
Černilovu,kde už na děti čekali natěšení 
rodiče!!!

Mgr. Jana Hofmanová, 
Mgr. Kateřina Blatníková

Adapťák
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18. 6. se devítka vydala na třídenní 
výlet na Sokolskou chatu v Deštném 
v Orlických horách. Toto osvědčené 
místo nabízí spoustu zábavy a nerušený 
klid případným vzdáleným obyvatelům. 
Autobus nás dopravil z Černilova až ke 
kostelu na Deštném. Pak už jsme šli po 
svých. Po vybalení jsme se vyšplhali 
k chatě Kukačka, kde jsme měli 
domluvený oběd. Odpoledne patřilo 
sportovním a společenským hrám, 
večer opékání buřtů. Zahráli jsme si 
tichou poštu a vyzkoušeli pevnost právě 
nabalíkovaného sena.

Druhý den jsme hráli nezbytnou 
fáborkovanou se zajímavými úkoly, 
které jsme si připravili navzájem.
Odměnou byl poklad, který bylo nutno 
v cíli najít. Na oběd jsme se přesunuli 
do Jedlové na spřátelenou chatu 
Start, odpoledne procházeli Deštnou, 
abychom došli do srubu Karolína, 
kde byl objednaný bowling. Mnozí 
z nás ho hráli poprvé, ale šlo nám to. 
Pak už následovala večeře a po ní 
zpáteční přesun na Sokolku. Ještě 
jsme neměli dost, a tak jsme si dali 

pingpongový turnaj o hodnotné ceny, 
který s notnou dávkou vrtkavého štěstí 
vyhrál Vojta :-). Stejně jako první den, 
i ten druhý zakončila diskotéka pod 
aktivním (bohužel) bedlivým dohledem 
pedagogů…

Poslední den dopoledne jsme dávali 
do pucu chatu, na kterou budeme určitě 
vzpomínat celý život, a pak odešli na 
zastávku autobusu, který nás dopravil 
bezpečně domů. 

 Děkují deváťáci

Sokolská chata

na Ještěd. Nahoře byly 
rozhledy a nechyběla ani 
povinná selfie s kamarádem 
či s Dítětem z Marsu. Pak 
už jsme ale nasadili každý 
své osobní tempo a vydali se 
na pětikilometrovou cestu. 
Míjeli jsme a prohlédli si 
Mohylu letců, vylezli jsme 
na Červený kámen, poučili 
se o kamenech loveckého 
štěstí, viděli Kříž Ediny 
Winklbauerové i Pruský kříž. 
Nakonec jsme si rozbili tábor 
u Jeřmanské skály a někteří 
z nás by tam prý klidně 
zůstali i přes noc. Ohýnek 
dohořel, hra se dohrála a 
vzdálené i bližší hřmění nás 
upozornilo, že je nejvyšší čas 
zvednout se k odchodu. Došli 
jsme něco přes kilometr do 
Hořeních Pasek, oblíbeného 
místa spisovatelky Karoliny 
Světlé, odkud nám jel autobus 
zpátky do Liberce a pak další 
domů, do deštivého Hradce  
Králové.

Mgr. Hana Šimková

Pod Jeřmanskou skálou

Již léta vžité pojmenování pro 
slavnostní rozloučení a předání 
vysvědčení žákům 9. ročníku 
v hale školy za přítomnosti rodičů, 
pracovníků školy, babiček, dědečků, 
kamarádů a mnoha dalších hostů. 
Letos se tato slavnostní událost konala 
28. června, děti si připravily program 
a rodiče nám pomohli s občerstvením. 
Říkám děti, ale v ten den na halu 
nastoupili sice nervózní, ale velmi 
hezky a vkusně oblečení mladí lidé. 
Moc jim to slušelo.

Nejprve jsme si společně 
zavzpomínali na opravdu dětská léta, 
kdy se v mnoha očích přítomných 
zaleskla slzička, zazněly děkovné 
proslovy doprovázené poděkováním 
květinovým, představení a ošerpování 
žáků spolu s informací o jejich dalším 
působení na středních školách a 
učilištích.

Závěr patřil videoprojekci 
společných zážitků z nejrůznějších 
akcí, které jsme spolu za ta léta prožili.

 Nemohlo chybět ani magické 
poslední zvonění, které opravdu 
ukončilo působení na černilovské 
škole.

Tak milí absolventi – hodně štěstí, 
úspěchů a splněných přání.

 Mgr. Jana Hofmanová

Rozlučák

Také 6. B vyrazila do terénu na 
školní výlet. Cíl byl jasný. Měly to být 
hory, les, turistika. Volba padla na hory 

Jizerské, vstupním místem Liberec. 
Tam jsme se však jen nalodili na další 
bus a nechali se vysadit u lanovky 
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V tomto roce nově proběhly nově 
dva běhy školního tábora ve dnech 16.-
27.7.2018.

Náplň tábora byla zaměřena na 
pohybové aktivity. Děti běhaly, skákaly, 
házely a hledaly poklad. V prvním týdnu 
nás trochu zaskočil déšť, ale alespoň jsme 
věděli, na co máme pláštěnky. Snad jsme 
jen trochu záviděli těm, kteří měli holínky...

Na závěr každého týdne jsme jeli na 
výlet do hovohradeckých lesů. Jednou jsme 
navštívili divoká prasata Boba a Pepinu i s 
jejich selátky. Podruhé jsme se stali rytíři 
na "Hradišti". Nezapomněli jsme ani na 
skřítky, pro které jsme postavili domečky.

Za své úžasné výkony byly děti 
odměněny poháry a drobnými dárečky.

Po celé dva týdny nám pomáhaly 
starší děti, ketré byly velkou oporou nejen 
vedoucím, ale hlavně čtyřletým dětem.

Mgr. Naďa Suntychová

Prázdniny ve škole

Druhý červencový týden proběhl ve 
škole příměstský tábor. Zúčastnilo se 
jej 26 dětí, budoucí školáci i ti zkušení. 
Tématem tábora byly olympijské hry. 
Děti si vytvořily týmová trička a soutěžily 
v různých disciplínách. Svůj postřeh si 

vyzkoušely při laserových hrách, odvahu 
v lanovém centru a orientační smysl 
v kukuřičném labyrintu. Není důležité, 
kdo zvítězil, hlavní je, že jsme si tábor 
všichni užili. 

 Mgr. Lenka Altmanová

Olympiáda

Jako tradičně každý rok, tak i v 
letošním školním roce se naši deváťáci 
zúčastnili „Dne pro Vás“, který pro ně 
pořádá SOŠ a SOU Vocelova. Jedná se o 
akci, při které se mají žáci nejen seznámit 
se školou, ale také se pobavit a zasoutěžit 
si. Ani letos se naši žáci nedali zastínit 
ostatními školami a v soutěži zručnosti 
a studijních dovedností obsadili krásné 
druhé místo. Vítězům gratulujeme.

 Mgr. Dana Vaňková, 
Mgr. Alice Petrovická

Úspěch našich deváťáků

Život ve starověkém Římě poznali žáci 
5. – 9. ročníku v pořadu agentury Pernštejni. 
Stali se z nich gladiátoři, viděli oblečení, 
zbroj a simulovaný boj, sestavili si dokonce 
velmi  známý bojový útvar římských legií, 
onu pověstnou želvu. Naši tělocvičnu 
navštívili i někteří římští císařové (např. 
Oktavián Augustus, Nero, Caligula), 
předvedli svůj charakter a děti si mohly 
udělat obrázek o vládě antického Říma.

Dle reakce a potlesku dětí se tento 
pořad vydařil!! Mgr. Jana Hofmanová

řím – legionáři, 
gladiátoři, císařové
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Přestože se školní výuka už rozeběhla, 
nechali jsme si rozloučení s prázdninami 
na 8. září. Tentokrát bylo s rytíři a 
princeznami. Nejprve proběhla ukázka a 
vyprávění o dravcích "Dotkni se křídel", 
která zaujala i dospělé posluchače a 
pak už se děti rozeběhly po soutěžních 
stanovištích. Nejvíce zaujalo ty starší 
házení noži a střílení z luku, ty menší se 
zase nejvíce bály pavouků, kteří obývali 
papírový hrad. Samozřejmě nesmělo 
chybět opékání párků, promítání filmu a 
také tradiční ohňostroj. Večer zahrála k 
tanci i poslechu kapela INXS tribute band.

Milada Bortlíková

Librantické rozloučení s prázdninami

Bavorský večer v Libranticích
V pátek 31. 8. jsme se zúčastnili 

1. ročníku tématického večera pro 
letošní rok. Konal se pravý Bavorský 
večer. K poslechu i tanci hrála dechová 
kapela z Ingolstadtu. A tak někteří 
čeští návštěvníci využili té příležitosti 
a pořídili si bavorský kroj. Dámy se 
nám představily v dirndlech a pánové v 
kožených kalhotách se šlemi. Myslím, že 
podle oblečení nebylo poznat, kdo přijel z 

Bavorska a kdo přišel pěšky. Na jídelním 
lístku byly také bavorské klobásky, 
uzené koleno a sýrová pomazánka. 
Všichni si náramně pochutnali. A protože 
se večer opravdu vydařil, budeme se 
těšit na další podobnou akci. Možná to 
bude Slovenský večer. Vždyť kdo by si 
nedal brynzové halušky, kapustnici nebo 
oštiepok?

Milada Bortlíková

Nově obnovená tradice byla i v 
letošním roce zachována. 18.8.2018 se v 
Újezdě slavilo tradiční posvícení, o které 
se postaral Spolek přátel Újezda.

Obecní úřad dal postavit už několik dní 
dopředu na prostranství před klubovnou 
velký stan. Členové Spolku nainstalovali 
aparaturu a v sobotu navečer všechny 
přivítal předseda Spolku Radek Slepička.

Dále zahrál na harmoniku Pavel 
Pikola pro starší generaci. Následovalo 
vystoupení kouzelníka, soutěže pro děti 
a zlatým hřebem večera, bylo taneční 
vystoupení retro taneční skupiny Sestry 

Chalupovy., které mělo obrovský 
úspěch. Potom začala volná zábava s 
moderní hudbou pro mladší ročníky,takže 
improvizovaný parket byl nepřetržitě 
plně obsazen a bujará zábava trvala až do 
ranních hodin.

Po celý večer bylo k dispozici 
občerstvení v podobě grilované kýty. Na 
stolech nechyběly ani posvícenské koláče. 

Během celého večera se prodávaly losy, 
protože byla připravená bohatá tombola.

Účast na letošní posvícenské zábavě 
byla rekordní. Kdosi napočítal kolem sto 
padesáti lidí,což je téměř celá vesnice.

Takže nakonec nezbývá, než 
poděkovat všem členům Spolku za 
perfektní přípravu.

M. Landová         

Posvícení v Újezdě
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Výlet pro děti a jejich rodiče
V sobotu 16. června obec Skalice 

zajistila pro děti a jejich rodiče výlet. 
Vybrali jsme Benátky nad Jizerou, kde 
se na zdejším zámku nachází Muzeum 
hraček. Jde o soukromou sbírku pana Jiřího 
Fialy, který od roku 1970 začal s aktivním 
sbíráním a soustředil se hlavně na panenky. 
Své úlovky vyhledával na burzách, sehnat 
něco zajímavého nebyl problém, ale někdy 
na tento koníček padla i polovina výplaty. 
Mechanické hračky vyrobil sám. Například 
ruské kolo, které se roztočilo, když jsme se 
postavili před vitrínu. Nebo kavárnu s hosty 
i personálem. Dokonce jsme byli přítomni, 
když opravoval pohybující se tržiště, ale 
z pana Fialy jsme viděli pouze vyčnívající 
nohy. Jeho syn Marek se pro změnu 
věnuje sbírání vláčků. Však je vlakovému 
kolejišti věnována jedna místnost. Unikátní 
model školní třídy pochází z roku 1880 
zřejmě z německého pohraničí. Exponáty 
pocházejí z tuzemska, ale řada jich je 
z Německa, Rakouska, Francie, USA, 
Číny ale i hodně z Japonska. To proto, že 
se pan Fiala oženil s japonskou manželkou 
Setsuko.

Na zámku ve druhém patře se nachází 
Interaktivní muzeum. Ve vstupní hale jsou 
portréty významných rodáků. Mezi nimi 
pilotka a naše první parašutistka Marie 
Krupičková, či cestovatel Josef Kořenský. 
V Benátkách za Rudolfa II. pobýval Tycho 

de Brahe, proto je část expozice věnována 
postavení slunce a hvězd, je možné si 
vyzkoušet práci se sextantem. Lze si i 
vyzkoušet železnou košili, pojmenovat 
správně oblečení kněze, ale i sestavit 
portrét Tycha de Brahe. Na zámku jako 
učitel hudby pobýval Bedřich Smetana.

Odtud jsme dojeli do Divadla kouzel 
Pavla Kožíška v Líbeznicích. Než jsme 
se dostali na představení „Škola kouzel“, 
tak jsme zde navštívili Zrcadlový 
labyrint, antigravitační místnost nebo síň 
smíchu s vtipnými prohnutými zrcadly. A 
představení… to nadchlo úplně všechny. 
Jak ty malé mrňousky, tak rodiče i 
prarodiče. Celou dobu Pavlu Kožíškovi 
asistovala finalistka Miss 2004 Martina 
Dvořáková. Když skončili, kdo chtěl, 
tak dostal fotografii s podpisem obou 
účinkujících.

Autobusem nás všude dopravil pan 
Stria, jak jsme se od něho dozvěděli jeden 
z mužoretů skupiny ART rosa, kteří ukázali, 
co umí na předtančení na Obecním plese ve 
Dvoraně v roce 2016.

 Zdeňka Klimešová

inzerce
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Posvícení ve Skaličce
Letošní posvícení ve Skaličce bylo 

na téma 100. výročí ukončení 1. světové 
války a 100 let od vzniku Československa. 
Připomínám, že v roce 2016 jsme 
uspořádali bojovou ukázku ke 150. výročí 
války Prusko-rakouské, která se odehrála 
v roce 1866 na nedalekém Chlumu. A už 
tehdy se zrodil nápad, aby se za dva roky, to 
znamená letos, 25. srpna uskutečnila na tato 
dvě stoletá výročí obdobná akce.

Dopoledne byla  tradičně hasičská soutěž 
pro děti a ty dopadly takto.  Dívky mladší: 
1. Kateřina Ceralová, 2. Anna Pikolová, 
3. Emma Ceralová, 4. Sofie Jarkovská, 5. 
Greta Hladíková, 6. Julie Nosková, 7. Sára 
Vosyková a 8. Zuzana Gažáková.  

Starší děvčata se umístila takto: 1. 
Renata Buchalová, 2. Hana Zýková a 3. 
Tereza Klimešová. 

Chlapci mladší: 1. Adam Pikola, 2. 
Ondřej Havlík a 3. Vojtěch Skala. 

Starší hoši: 1. Jan Zýka, 2. Ondřej 
Havlík, 3. Jan Kyncl, 4. Jakub Fajčík, 5. 
Milan Jarkovský. Velké poděkování patří 
manželům Havlíkovým ze Skalice za 
pomoc a za zajištění diplomů s národní 
trikolorou.

Odpoledne byl tradiční Memoriál 
Arnošta Driena – fotbalové utkání ženatí 
versus svobodní, to skončilo nerozhodně 5 
: 5. Klání rozhodly až penalty, kdy o jeden 
gól  zvítězili ti starší,  zkušenější.

Po kopané malí, ale i velcí zhlédli 
pohádku Putování po Beskydech, kde 
čerta hrál herec ostravského divadla a náš 
kamarád Petr Pěnkava, protějškem mu byla 
jeho milá kolegyně Marcela Rucká.

Když skončila pohádka, tak jsme si 
všichni mohli prohlédnout polní kuchyň 
(vypadala, jako by si ji někdo vypůjčil 
z pohádky Tři veteráni), kde vojáci a 
dobrovolnice uvařili tak chutný guláš, že se 
po něm jen zaprášilo a ne všichni fajnšmekři 
stihli poškádlit své chuťové pohárky.

K vidění byla i polní nemocnice 
s operačním sálem, kde nás provázela 
v dobovém obleku zdravotní sestra. Na 
předoperačním byl připraven pacient, čím 
byl uspán, nám bylo zatajeno. Prohlédli 
jsme si staré chirurgické nástroje, podle 
odborníků se prý moc neliší od těch 
současných. 

Potom jsme se odebrali na louku na 
druhé straně potoka. Tam byli připraveni 
vojáci v uniformách těch států, které byly 
v první světové válce na západní frontě. 
Viděli jsme uniformy anglické, americké, 
ruské, francouzských a italských legií 
na straně Dohody.  Velkou pozornost 
vzbuzovali kubáňští Kozáci s kožešinovými 
čepicemi – papachami, kteří zde byli jako 

uniformovaná rarita. Na druhé straně byla 
armáda Ústředních mocností, ustrojená 
do německých a rakouských uniforem. 
Celkem se zúčastnilo 41 vojáků, kteří 
byli například z Plzně, Dolního Bousova, 
Jablonce, Mostu, Železnice, Liberce, Mladé 
Boleslavi a Hradce Králové.

Byl také představen zástupce 
ředitele Krajského vojenského velitelství 
pplk. Miloslav Báča a vojenský lékař kapitán 
doktor Rudolf Beňo, lékař Centra biologické 
ochrany Armády České republiky, který 
prováděl dozor první pomoci. Při nástupu 
nám vojáci představili své jednotky a zbraně 
a to mimo pušek například americkou 
zákopovou brokovnici, tři těžké kulomety 
a tři minomety. Následně byla zahrána 
rakouská hymna a došlo k tomu, na co jsme 
všichni čekali. A to na bojovou ukázku 
ze západní fronty. Byla tak zajímavá, že i 
přítomné ženy byly nadšeny. Výklad ke 
všemu měl pan Aleš Chvojka a to takový, 
že mu porozuměli i laici. Na bojišti byla 
také replika rakouského obrněného vozidla 
Romfell a my jsme se dozvěděli, že v celé 
Evropě jsou zachovalé pouhé dva kusy. 
Po zhlédnutí několika bitevních operací a 
přehlídce vojáků, po ukončení ukázky jsme 
si poslechli pietní píseň Měl jsem jednoho 
kamaráda, která je hrána při vzpomínkových 
akcích na padlé vojáky ve státech seskupení 

NATO. Poté jsme vzpomněli výročí vzniku 
Československa, a to poslechem původní 
hymny se slovenskou částí.  Někteří jsme 
se podivovali nad chováním několika 
zúčastněných diváků. Kampak se poděla 
naše národní hrdost, že nemůžeme chvíli 
v klidu postát a tím vzdát úctu našemu 
národnímu symbolu, státní hymně? Když 
dozněly tóny, tak se vojsko seřadilo u 
hasičské zbrojnice a v průvodu prošlo celou 
Skaličkou i s obrněncem Romfellem.  Když 
skončil průvod, sešli jsme se všichni v okolí 
tanečního parketu pod břízkami, abychom si 
zatančili nebo zazpívali se skupinou Hektor. 
Ta hrála až do ranních hodin. Celý den jsme 
si mohli prohlédnout i jeden ze symbolů 2. 
světové války a to tank T34, včetně jeho 
pojíždění a najíždění na podvalník. Po celý 
den korzovalo po Skaličce deset žen a mužů 
v dobovém společenském oblečení.

Od pátku byla v hasičské zbrojnici 
výstava černobílých fotografií z našich 
akcí, kterou uspořádal jejich autor pan 
Milan Kessner. V neděli na brigádu, kdy 
bylo potřeba vše uklidit, přišlo nebývalé 
množství lidí, takže bylo brzy hotovo. 
Poděkování za uskutečnění této akce 
patří rodině Chvojkové z Číbuze, za 
zorganizování bitevní ukázky, pozvání 
vojáků, ukázky kuchyně a zdravotního 
stanu. Dále potom Obci Skalice, Sboru 
dobrovolných hasičů, spoustě sponzorům 
a řadovým spoluobčanům, bez kterých 
nelze takovéto akce uskutečnit. Posvícení 
ve Skaličce bylo spolufinancováno 
Královéhradeckým krajem, který 
poskytl  účelovou neinvestiční dotaci ze 
svého rozpočtu na financování výdajů 
vynaložených na realizaci tohoto projektu.

Zdeňka Klimešová a Aleš Chvojka
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Letošní Bukovinská pouť proběhla 9.6.2018. Byl to byl již 
4.ročník a tvrdím si podotknout, že kvalita stoupá. Letos pouť 
navštívilo více než 300 lidí, což je sice méně než v loňském roce, 
ale bylo to stejně překvapující, protože nám zrovna počasí nepřálo. 
Krátce před otevřením areálu začalo dosti silně pršet, ale i to mělo 
svá pozitiva. Největší úspěch u dětí a i u některých dospělých měla 
obří nafukovací skluzavka, z které za deště děti doslova vylétávaly 
na trávník, a to byl právě pro všechny ten pravý adrenalin. Dále se 
děti mohly svézt na řetízkovém kolotoči, zhoupnout na klasických 
lodičkových houpačkách, nechyběla střelnice na vystřelení růže 
či sestřelení válečků nebo se svézt v koňském povoze. Během 
odpoledne nám také děvčata ze Sokola Bukovina a Českého Meziříčí 
předvedla skladbu, kterou nacvičovala na Všesokolský slet 2018. 

Byla možnost si zakoupit čerstvé produkty z mlékárny U Pepy, 
se sídlem v Ruseku, ochutnat tradiční kávu od Nožičků, osvěžit se 
domácí limonádou, zakousnout se do pořádného langoše nebo si 
pochutnat na grilovaném selátku. Celý den hrála k poslechu živá 
hudba – The Golden Sixties, Na Tři Kusy a večer program zakončila 

místní skupina 
Wořežprut.

Všem, kdo 
pomohli jednak 
finančně, tak i dary 
nebo přiložením 
ruky k dílu, bych 
ráda touto cestou 
zpětně poděkovala.

Jana Svobodová

Bukovinská pouť

Posvícenská zábava  
v Lejšovce

Tak, jako každý rok, se v Lejšovce 
slavilo poslední víkend v srpnu posvícení. 
Posvícenská zábava se konala pod širým 
nebem v sobotu 25.8. u Náveského 
rybníka od 19 hodin.K tanci a poslechu 
nám hrála country kapela Kon§takt. 
Tentokrát si nepřipravili vystoupení 
tzv. Lejšovské cvičenky a cvičenci, ale 
mažoretky z Jaroměře. Nezůstaly pozadu 
ani malé,místní,,slečny", které zřejmě 
budou následovnice svých,,tet a strejdů " 
z Lejšovky. Obojí předvedly,,úchvatné" 
vystoupení. Všichni ,,sklidili" velký 
úspěch u lidí, kteří na danou akci v 
Lejšovce přišli. Úderem 19 hodiny 
spustila kapela svůj repertoár, který hrála 
do půlnoci. Všichni podali maximální 
výkon a diváci se báječně bavili. Žízeň 
byla veliká a na zahnání hladu se opékaly 
kýty na grilu. Na tom má zásluhu Jirka 
Hejcman, mistr v oboru.  Poděkování 
zaslouží i manželé Kindlovi, kteří 
perfektně zvládli občerstvení.

Lejšovka je malá obec. Lidé, kteří se 
přišli na posvícenskou zábavu pobavit, 
určitě nelitovali, právě naopak. Počasí 
se vydařilo a budeme se těšit na příští  
rok.

Mgr. Ludmila Součková

Šestnáctý všesokolský slet se konal ve 
dnech 1. až 7. července 2018 v Praze a nesl 
se v duchu 100. oslav vzniku republiky, 
kterého jsme se zúčastnily i my cvičenky 
TJ Sokol Bukovina a vystoupily ve skladbě 
Siluety. 5. července od 19.00 a 6. července 
od 14.00 proběhla na vršovickém stadionu 
Eden vystoupení hromadných skladeb. 
Celkově se sletu zúčastnilo na 15.000 
cvičenců všech skladeb. 

My jsme si vybraly skladbu SILUETY, 
která byla určena pro dorostenky a mladší 
ženy. Nácviky nebyly jednoduché, ale 

prokousaly jsme se Královehradeckým 
a Pardubickým sletem až na Eden do 
Prahy. Moc jsme si užily jak samotné 
cvičení, tak celkovou atmosféru kolem 
celého Všesokolského sletu. Rády bychom 
poděkovali obci Černilov, která nás 
finančně podpořila na nákup povinných 
dresů na skladbu.

Další sokolský slet bude za 6 let v roce 
2024. Kdo by měl zájmem, určitě nebude 
litovat. Je to zážitek. Na fotografii jsme 
vyfocené s autorkami skladby Káťou a 
Eliškou Karešovými. Jana Svobodová

Sokolský slet

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 2018 – Kurzy v solné jeskyni
Kurzy pro děti:  
- Angličtina  - od 4 let
- Kurz výuky hry na zobcovou flétnu - od 4 let
- Jóga pro děti – od 5 let

Jóga pro dospělé
------------------------------------------------------------------------
SLEVA 10%  - na nákup permanentky nebo 

na jednorázový vstup (do 15.10.2018)

inzerce
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nesytá 2019

Jako každý rok jsme se i letos začátkem 
srpna sešli na Nesytě. K naši skalním 
„fanouškům“ přibylo pár „nováčků“ a 
tábor byl tentokrát obsazen během pár 
hodin. Za to jsme samozřejmě rádi. 

Letos nás táborem provázel příběh 
Narnie, děti prolézaly skříní do ledového 
království, které se snažily spolu s 
Aslanem, bobry a dalšími osvobodit. Vše 
dobře dopadlo a všichni táborníci byli 
pasováni na krále a královnu Narnie. 

Kromě toho nás čekala spousta další 
zábavy, soutěží a her. Vyrazili jsme dvakrát 
na koupaliště ve Dvoře Králové, navštívili 
nás hradečtí hokejisté, šermíři s ohňovou 
show, černilovští hasiči. Nechyběly 
diskotéky, výlet do Hajnice, spaní pod 
širákem, hry v našem“ luxusním“ bazénu, 
talentová show a mnoho dalšího, bez čeho 
si Nesytu neumíme ani představit. 

14 dní uplynulo zase jako voda, počasí 
nám přálo snad až moc a my se museli 

zase rozloučit. Určitě zase vzniklo hodně 
nových přátelství a lásek a vzpomínky 
nám vydrží na celý rok. 

Všem, kteří nám pomohli při přípravě 
a zajištění hladkého průběhu tábora, moc 
děkujeme.  Nesyťáci

Poděkování "nesyťákům"

Říká se, že opakovaný vtip není vtipem. 
Ani články v tisku se neopakují, ve slohu se 
také nedoporučuje používat stejná slova, ale 
já po roce opět chci a musím i touto cestou 
vyjádřit velké poděkování všem "nesyťákům", 
kteří se starali o naše ratolesti v době letních 
prázdnin v termínu od 29.7.-.11.8. nedaleko 
Kohoutova.

Možná napíšu skoro to samé co vloni, 
ale nemyslím si, že by to bylo pro tentokrát 
špatně!!!! To co všichni vedoucí, ale i 
ostatní dospěláci, připravili pro naše děti, 
jsou nezapomenutelné zážitky, které díky 
úžasné fotogalerii, sdíleli i všichni rodiče 
a příbuzní. Den co den jsem hltala stránky 
s novými fotografiemi. Ty parádní, letně 
laděné obrázky jsem zhlédla několikrát a 
stále dokola si opakuji: "to je přesně to, co 
já, coby rodič, svému dítěti nikdy nedám." 
Přesně to co prožívají děti na táboře totiž 
naprostá většina z táborníků, ne-li, úplně 
všichni, vlastně touží zažít. A jsem si jistá, 
že najednou není mobil, počítač a televize 
(či jiná elektronika) nezbytností!!! Hlavní je 
si užít, prožít parádních 13 dnů s kamarády, 
mnohdy spolužáky. Všechny ty soutěže, 
závody, diskotéky, táboráky, bazény, řádění 
ve vodě a s vodou,  běhání, noc strávenou 
pod širým nebem nebo s kamarády v chatce, 
společné snídaně, obědy a večeře, výlety a já 
nevím co ještě, to je něco, co děti stmeluje, 
ale i učí. Díky Nesytě budou prázdniny opět 
nezapomenutelnými!!! 

Jako každý rok jsem i letos s Patrikem 
diskutovala, jaké to bylo, co se mu nelíbilo 
a naopak co bylo super??? Jediné co ho 
rozladilo, byla informace o prodeji tábora. 
Dozvěděli jsme se totiž, že je pozemek v 
nabídce realitek a tudíž budoucnost skvělých 
zážitků nejistá. A tak hlavní otázka, co nás 
bude zajímat, zda se Nesytá uskuteční i za 
rok?! O tom, že všechno bylo SUPER už se 
prý víc rozepisovat nemusím, všichni to vědí 
už z předchozích let!!! :) 

Děkuji tedy ještě jednou naprosto všem, 
kteří ten báječný program pro děti chystají a 
vymýšlejí, všem, kteří plní hladová bříška 
po celou dobu pobytu, všem, kdo foukají a 
ošetřují drobné i větší bolístky a štípance :) 

Věřím, že i pro vás dospěláky to byly  
báječné dny strávené uprostřed lesa, v 
krásné přírodě. Odměnou pro vás nejsou jen 
spokojení rodiče a jejich poděkování, ale 
určitě především rozzářené oči a usměvavé 
tvářičky všech táborníků a při loučení možná i 
nějaká ta slzička stékající po tváři.  Už teď se 
těšíme na příští rok a další "nesyťácké" zážitky 
(my zkrátka věříme, že vše dobře dopadne)!!!!

A teď už hodně štěstí a třeba také bezva 
zážitky v novém školním roce. 

 Kateřina Ježková

Na sobotu 11. srpna 2018 pod záštitou 
Obce Výrava připravil Jiří Beznosek 
již druhý ročník rybářských závodů na 
rybníku „V Ráji“. Závodů se zúčastnilo 
17 dětí rozdělených do dvou skupin 
podle věku. První skupina byly děti do 
10 let s pomocníkem a druhá pak děti od 
10 let výše. V kategorii dětí nad 10 let 
zvítězil Adam Barták a v kategorii dětí 
do 10 let Tomáš Lelek, který se současně 
stal s nejvyšším počtem vylovených 
ryb i absolutním vítězem závodu. Rádi 
bychom poděkovali všem malým i 
větším závodníkům za účast a dále pak 
sponzorům (firma KS-Fish Jaroměř – pan 
B. Dušánek) a dobrovolníkům, kteří se 
na této akci podíleli. Zvláštní poděkování 
patří místnímu sdružení myslivců a 
jmenovitě pak panu Josefovi Treksovi za 

sponzorování a dále pak starostovi obce 
Michalu Konečnému.

I přesto, že v rybníku nebylo moc vody 
a ryby nebraly, tak věříme, že naši mladí 
rybáři byli se svými úlovky spokojeni a 
akce se jim líbila a příští rok dorazí na 
další ročník. Jana Medková

foto: Ivana Bártová

Rybářské závody ve Výravě
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Dvoreček Černilov
Dvoreček nezahálel ani 

o prázdninách. Navštívili 
jsme černilovské hasiče, 
ti pro děti připravili pestrý 
program. Hodné děti se 

svezly hasičským autem a povozily 
na lopatě bagříku. Vyzkoušely si 
stříkat z hadice. Tímto pánům hasičům 

děkujeme. Dále jsme navštívili koupaliště 
v Třebechovicích p. Orebem. Čekalo na 
nás nejedno dobrodružství. To největší bylo 
dvoudenní stanování u Spolkového domu. 
Přes den jsme navštívili krásnou lázeňskou 
kolonádu v Poděbradech. Projeli jsme se 
parníkem a večer jsme znovu stanovali.
Na konci prázdnin jsme navštívili ZOO 
ve Dvoře Králové. Také jsme se rozloučili 
s létem na hřišti U vidliček. Děkujeme za 
výborné stejky a milou obsluhu. Děti se 
vyřádily ve skákacím hradu a plnily různé 
úkoly.  Dvoreček nebude zahálet ani tento 
školní rok, čeká nás drakiáda, strašidýlková 
noc, bazárek, průvod světýlek, Mikuláš, 
vánoční jarmárek a určitě příjde i ježíšek. 
S odcházejícím létem odchází i lektorky 
M.Součková a K.Mecnerová. Moc 
děkujeme Dvorečku za krásně prožité 
chvíle, nově navázaná přátelství a mnoho 

krásných zážitků. Maminky, přijďte se 
podívat se svými dětmi, určitě se Vám,  
tedy hlavně dětem obohatí den. Timto se 
loučíme a našim nástupkyním M.Církvové 
a J.Slavíkové přejeme hodně uspěchů.

MC Dvoreček

SDH Libníkovice
Pálení čarodějnic proběhlo tradičně 

30 dubna, nově v prostoru rybníků "Na 
Bělkách" na Horním Černilově. Počasí nám 
přálo, k jídlu a pití toho bylo dost a krásná 
krajina v okolí rybníků nalákala nejednoho 
návštěvníka. Za rok se tak budeme těšit znovu 
na stejném místě.

Dětský den se uskutečnil 2. června u 
rybníčku v Libníkovicích. Děti soutěžily na 
dvanácti stanovištích, postupně seskládaly 
obrázek dráčka Soptíka a za odměnu získaly 
sladkou odměnu. O týden později jsme se 
zúčastnili Okrskové soutěže v Libřicích. 
Družstvo žen vybojovalo druhé místo, 
družstvo mužů místo páté. 

Další víkend jsme byli soutěžit v Jílovicích, 
tradičně zde pořádají soutěž v nočním útoku. 
Ženské družstvo se umístilo na šestém místě, 
družstvo mužů na místě sedmém. 

14. července jsme soutěžili v Kostelecké 
Lhotě. Pořádají zde netradiční soutěž 
Kostelecké vodní hrátky. Smíšené družstvo 
žen i mužů zde obsadilo osmé místo.

Tradiční opékání prasete se uskutečnilo 
21. července. A nakonec jsme 8. září u rybníků 
„Na Bělkách“ uspořádali pro děti rozloučení 
s prázdninami. Odpolední část probíhala 
u rybníků, na děti zde čekalo šest různých 
stanovišť. Večerní část nesla název „Cesta za 
pokladem“. Poklad hlídala upíří princezna na 
libníkovické rozhledně, děti ale cestou získaly 
dostatek indicií na to, aby ho objevily a získaly. 

A co nás ještě tento rok čeká?
Poslední akcí tohoto roku je již tradiční 

Zpívání pod rozhlednou. Tentokrát se 
uskuteční třetí adventní neděli, tedy 16. 
prosince. Bližší informace uvedeme v příštím 

Zpravodaji, nebo je (stejně jako další akce) 
uvedeme na našich facebookových stránkách 
www.facebook.com/sdh.libnikovice. 
Závěrem bychom dodatečně rádi poděkovali 
všem občanům, kteří přispěli v rámci sběru 
železného šrotu a starého papíru. Děkujeme a 
těšíme se na Vás v prosinci pod rozhlednou.

Eliška Vaňásková, SDH Libníkovice

inzerce

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

ROMAN VAŇÁSEK
+420 732 720 514

Libníkovice - Borovice 5
R.Vanasek@seznam.cz

web: borovicky-dvur.webnode.cz/elektrosluzby
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SDH Černilov
Vážení čtenáři Zpravodaje,
od minulého příspěvku JSDH Černilov 

do místního Zpravodaje uplynul téměř 
půlrok, a tak je na čase Vás opět stručně 
informovat o činnosti jednotky. Tou 
nejdůležitější činností JSDH Černilov 
je držení pohotovosti a připravenosti 
výjezdové jednotky k vyžádaným 
zásahům. V období dubna 2018 až září 
2018 byla výjezdová jednotka vyžádána 
KOPIS HZS Královéhradeckého kraje 
k celkem 13 zásahům. Z tohoto počtu 
se jednalo o 7 výjezdů k požárům a 6 
výjezdů k dopravním nehodám. Vezmeme-
li v úvahu letošní extrémně suché a teplé 
počasí, je počet výjezdů k požárům nízký. 
Za ten náročnější lze považovat požár 
mobilního domu v Lejšovce. Za velmi 
rychlý a profesionálně zvládnutý zásah 
získala výjezdová jednotka JSDH Černilov, 
na zasedání okrsku Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska, pochvalu od okrskového 
starosty Ing. Václava Kutíka. 

V oblasti výcviku se příslušníci 
jednotky i přes prázdninový čas, který je 
spojen s čerpáním dovolených, pravidelně 
školili a prováděli výcvik a údržbu techniky. 
Jednou z každoročních výcvikových aktivit 
je i zdokonalování se v technice stěnového 
lezení, která probíhá v nádherném prostředí 
Tiských stěn. Z dalších výcvikových 
činností lze zmínit nácviky v hašení požáru 

osobního automobilu, které byly v jednom 
případě provedeny v domácím prostředí 
Černilova a dvakrát na základě vyžádání si 
naší jednotky k provedení ukázky. Hašení 
osobního automobilu bylo provedeno při 
příležitosti okrskové soutěže požárního 
sportu v Libranticích a výročnímu založení 
SDH v Osicích. I tyto ukázky jsou možnou 
formou praktického výcviku. 

Z akcí, které jsou směřovány 

k občanům, jednotka prováděla ukázku 
techniky a postavila stanoviště terčového 
hašení pro děti, na dětském dni Základní 
školy v Černilově. V prázdninovém čase 
byla jednotka jako odborný dohled nad 
táborovým ohněm v LDT Nesytá.

Příjemnou událostí v naší jednotce 
bylo dosažení životního jubilea příslušníka 
výjezdové jednotky Františka Dědka. I 
touto formou mu všichni příslušníci JSDH 
Černilov dodatečně přejeme vše nejlepší, 
hodně zdraví a zásahy jen s dobrým 
koncem. Vše nejlepší Františku!

Z oblasti prevence upozorňujeme, že 
se nám blíží topná sezona a s ní spojené 
doporučení revizí spalinových cest 
(zejména komínů). Povinnost provedení 
revize spalinové cesty upravuje zákon 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
o požární ochraně) a důvod k jejímu 
provedení potom vyhláška č. 34/2016 Sb., 
o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Na závěr příspěvku uvádím odkaz na 
facebook JSDH Černilov, kde je možné 
zhlédnout bohatou obrazovou dokumentaci 
z jednotlivých zásahů či si přečíst aktuality 
z činnosti jednotky. Odkaz: https://
www.facebook.com/sdhcernilov/ nebo 
postačující je zadání SDH Černilov do 
facebookového vyhledávače.

Michal Potáč, starosta SDH Černilov

V sobotu 2. června se ve Skaličce 
uskutečnila hasičská soutěž  O pohár SDH 
Skalička“. Za velkého vedra sportovní 
klání skončilo takto:    

Ženy   Muži
1. Smržov  1. Hubíles
2. Hubíles 2. Smržov
  3. Skalička 
  4. Skalice
V rámci připomínky 95. výročí založení 

SDH Skalička se 23. června konala 
okrsková soutěž ve Skaličce a takové jsou 
výsledky:            

Ženy   Muži
1. Smržov  1. Hubíles
2. Hubíles 2. Skalice I.
   3. Smržov 
  4. Skalice II.
  5. Skalička                                               
  Soutěže se zúčastnily také děti ze 

Smržova. Tentokrát nás po ukončení soutěží 
až moc nevlídné počasí zahnalo do hasičské 
zbrojnice. Zde byly soutěžícím předány 
diplomy. Po občerstvení vystoupily Sestry 
Chalupovy. Předvedly tři obrazy. Rozverný 

tanec, který nazvaly Digi – digi, potom 
Krejčovskou dílnu, zde předvedly noční 
prádlo a rozloučily se valčíkem Cikánský 
baron Johanna Strausse mladšího, kde 
ukázaly, jak jdou korzem po kolonádě 
v lázních. Potom byly jednotlivým členům 
sboru předány medaile a čestná uznání. 
Po předání vyznamenání někteří členové 
odjeli do Hořic v Podkrkonoší, aby zde 
s ostatními hasičskými sbory vytvořili 
Hasičskou fontánu.

Ještě něco o Sestrách Chalupových.  
Toto sdružení bylo založeno v září v roce 
2013, tedy před pěti lety. Začínaly s prvním 
obrazem, který se jmenuje Kuchařky 
Anuše Kejřové tančí a druhým Jdeme 
na ples. Vystoupily s nimi na Obecním 
plese ve Smiřicích. Pak přidaly další a to 
Malé černé, Jedeme do lázní, Digi – digi, 
Jedeme na výlet. Nejnovější je Krejčovská 
dílna. Už v roce 2014 zaznamenaly 27 
vystoupení, ale v roce 2015 dokonce 40. 
Úspěšnými roky byly další dva 2016 a 
2017, kdy měly shodně 51 vystoupení. 
Do konce prázdnin by měly absolvovat 

už 195. účinkování. V roce 2017 se 
zúčastnily dokonce dvou festivalů, a 
to v Třebechovicích pod Orebem a ve 
Skřivanech. Letos se svou Krejčovskou 
dílnou soutěžily v krajském kole v divadle 
Drak v Hradci Králové a postoupily 
do celostátní přehlídky Pantomimy a 
pohybového divadla „Otevřeno“ v Kolíně. 
I tady uspěly a postoupily do galavečera.

A kde všude byly?  Samozřejmostí jsou 
obce v okolí Hradce Králové. Pro Nové 
sdružení tělesně postižených v Letovicích 
už vystupovaly dokonce 5x! Díky tomu, že 
tancují každý měsíc v Lázních Velichovky, 
se dostaly do Adamova, Jedovnic u Blanska, 
Bohušovic nad Ohří, do Ludéřova. Ale 
také díky spolupráci se Svazem důchodců 
v Hradci Králové se ukázaly v polském 
Walbrzychu nebo ve Frýdku-Místku. Do 
konce roku je čekají ještě v některých 
domovech pro seniory a na různých akcích, 
které obce nebo města pořádají.  Proč se o 
nich píše zároveň s hasiči? Poněvadž jim 
každý týden umožňují trénink v hasičské 
zbrojnici! Zdeňka Klimešová

SDH Skalička
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SDH Výrava
Činnost hasičského kroužku 

SDH Výrava – SDH Libřice

Hasičský kroužek našich SDH funguje 
již několikátým rokem. V současnosti 
máme přibližně 30 dětí z Výravy, Libřic, 
Černilova, Králové Lhoty a dalších 
přilehlých obcí. Naše činnost je směřována 
na soutěže v požárním sportu dle pravidel 
hry Plamen, kterých se aktivně účastníme 
od jara do podzimu, téměř každý víkend. 
Pravidelně každou středu trénujeme 
nejen požární útok, ale také vážeme 
uzle, učíme se topografické značky, 
střílíme ze vzduchovky, trénujeme štafety, 
zdravovědu, práci s buzolou aj.  Níže již 
naše dosažené výsledky v jednotlivých 
soutěžích.

3.3. – Provozovská uzlovka 
vázání uzlů na čas – starší žáci 8. místo, 
mladší 15. místo

7.4. – Březhrad Memoriál M. Pekárka 
požární útok - mladší žáci 1. a 6. místo

28.4. – Bystré 
soutěž v CTIF – starší žáci 9. místo

28.4. – Val
požární útok – starší žáci 1. místo 

8.5. – Chlumec nad Cidlinou
požární útok, štafeta dvojic, štafeta 4x60m 
– starší žáci 6. místo, mladší žáci 7. a 8. 
místo

12.5.  –  Myštěves,  okresní  kolo  hry 
Plamen
požární útok, štafeta dvojic, štafeta 
4x60m, požární útok CTIF, štafeta CTIF 
– starší žáci celkově na 4. místě, mladší 
na 7. místě

26.5. – Josefov 
požární útok – starší žáci 1. místo, mladší 
žáci 1. a 2. místo

2.6. – Smiřice 
požární útok – mladší žáci 1. místo

9.6. – Libřice, okrsková soutěž
požární útok, štafeta 4x60m – starší žáci 
1. místo, mladší žáci 1. a 2. místo 

16.6. – Bohuslavice nad Metují
požární útok – starší žáci 1. místo, mladší 
žáci 3. a 4. místo 

23.6. – Bezděkov nad Metují
běh 60m s překážkami – družstvo starší 
žáci 3. místo. Jednotlivě mladší žáci: 
Feifer Jan 4. místo, Hejcman Pavel 
8. místo, Hájek Jiří 10. místo, Feifer 
Vojtěch - 23. místo z celkového počtu 

33 účastníků. Jednotlivé pořadí starší 
žáci: Štandera Matyáš 5. místo, Hejcman 
Michal 8. místo, Hejcman Marek 20. 
místo z celkového počtu 35 účastníku. 
Hejcmanová Anna 14. místo, Cerháková 
Jana 16. místo z celkového počtu 35..

24.6. – Opočno 
požární útok, štafeta – starší žáci 6. místo, 
mladší žáci 7. a 13. místo 

30.6. – Čánka
požární útok – starší žáci 2. místo, mladší 
žáci 2., 6. a 12. místo

18.8. – Ledce
požární útok a střelba – mladší žáci 3. 
místo

25.8. – Jásenná
požární útok – starší žáci 1. místo, mladší 

Vánoční mini focení v ateliéru

Dáša Lovasová, Černilov 244
volejte 728 992 151, nebo pište do zpráv na fcb

400,-

sami si vyberete fotografie
5 vybraných fotografií upravím 

velikost fotografií 13x18 cm 
a uložení na CD

možnost napsat text do fotografie

30 minut fotografování

žáci 4. místo

1.9. – Sloupno
požární útok, štafeta 4x60m – starší žáci 
2. místo, mladší žáci 1. místo

8.9.2018 – Habřina 
požární útok, štafeta dvojic – starší žáci 
1. místo, mladší žáci 1. místo

Tímto děkujeme obci Výrava a Libřice 
za podporu v naší činnosti, poděkování 
patří také rodičům dětí.

Jan Konečný, 
Věra Pinkasová

inzerce
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Druhá polovina roku  
v MS Háj Smržov

Čas se řítí nezadržitelně vpřed a my jsme 
již v druhé polovině roku. Hlavním úkolem 
pro nás byla a je péče o mladé bažanty, které 
jsme přivezli začátkem června k odchovu. 
Nelehkého úkolu odchovu se jako každý 
rok ujal náš člen Mirek Veselý, který musel 
několikrát denně k malým bažantíkům 
docházet. Náplní jeho práce byla kontrola 
vnitřní teploty v odchovně, která je 
v prvních týdnech pro kuřata velice důležitá, 
pravidelná výměna vody k pití a samozřejmě 
předkládání krmiva, včetně přeléčení 
případných nemocí, kterými mohou kuřata 
onemocnět. Letošní odchov kohoutů se 
mimořádně povedl a pro svoje dlouhé 
husté klíny (ocasní pera) jsou v podstatě 

nerozlišitelní od bažantů divokých. Veškeré 
odchované bažantí kohouty jsme rozdělili 
do ostatních odchovných vypouštěcích 
voliér, ze kterých budou následně vypuštěni 
do volné přírody.

Abychom nežili ve spolku pouze prací, i 
letos jsme uspořádali domácí Střelecký den 
spojený s opékáním prasete. Letos připadly 
střelby na 28.7.2018. Soutěžilo se v brokové 
střelbě na asfaltové holuby v počtu 1x10 
ran, dále ve střelbě vzduchovkou na 
papírové terče v podobě lišky, srnce a 
prasete divokého a na běžící (mechanická) 
divoká prasátka rovněž ze vzduchovky. 
Jednotlivcům se každá střelecká disciplína 
bodovala. V celkovém součtu byl 
nejúspěšnějším střelcem náš předseda Jarda 
Mrázek, druhý náš hospodář Míla Pazderka 
a třetí Martin Kamník. Střelbu vzduchovkou 
si mohli vyzkoušet za odborného dozoru i 
zájemci nevlastnící zbrojní průkaz. Na své 
si tak přišly především děti, které střelba 
vzduchovkou náramně bavila.

Přelom července a srpna byl pro nás 
myslivce takovým malým každoročním 
svátkem. Probíhala totiž srnčí říje, na kterou 
se vždy každý z nás těší. Člověk díky ní 
může být součástí krásné scenerie v podobě 
srnčích námluv. Srnci mezi sebou soupeří 

o svá teritoria a případně odhání své soky 
od srny, kterou si již před říjí vyhlédli a 
které se „drží“ jako klíště. Srnčí říje přináší 
nezapomenutelné zážitky a díky ní má 
myslivec přehled o tom, v jakém stavu a 
kondici je srnčí zvěř v jeho honitbě.

V nejbližším výhledu nás čeká 
pořádání  dvou akcí. První je vinobraní 
v Restauraci U koupaliště, které pořádáme 
ve spolupráci s OÚ Smržov dne 22.9.2018. 
Druhou reprezentativní akcí je pořádání  
Podzimních zkoušek ohařů a ostatních 
plemen 6.10.2018, které se bude díky 
dobrým ohlasům z loňska u nás opět konat 
ve spolupráci s Okresním mysliveckým 
spolkem Hradec Králové a OÚ Smržov.

LOVU ZDAR!                                                                                                                              
Marián Zobina

inzerce

MS Háj Smržov
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V roce 2012 se v Černilově uskutečnilo 
2. setkání potomků Rychetských narozených 
mezi lety 1834-1857 v Opatově, okr. 
Jihlava,z nichž čtyři se postupně  přestěhovali 
do Černilova. První přišel  Jan jako řídící na 
nově otevřenou evangelickou školu (dnes 
Spolkový dům) a učil v ní 42 let. Postupně 
za ním přišli bratři Karel (kolář), Jakub 
(sedlák) a Antonín (truhlář).  Od té doby byla 
naše setkání pravidelná. Letošní, již osmé, 
se  záměrně uskutečnilo  v Opatově, rodné 
obci všech Rychetských, aby na tomto místě 
bylo „požehnáno knize Rod Rychetských.  
Vždy někdo z přítomných připravil krátší 
přednášku o svém prapředkovi, mnozí 
přinesli fotografie nebo jiné dokumenty. A 
odtud byl jen malý kousek k nápadu- proč o 
tom jen vyprávíme, proč bychom nemohli vše 
sepsat a uchovat pro příští generace Nápad se 
zalíbil a realizace knihy se ujaly tři vzdálené 
sestřenice Jiřina Kádnerová- pravnučka 
Jana řídícího v Černilově , Jana Hušková 
– pravnučka Jakuba sedláka v Černilově a 
Dagmar Valenová – praprapravnučka Josefa, 
nejstaršího z bratrů, který zůstal hospodařit 
na rodném statku v Opatově. Tým se rozrostl 
o Dobromila, pravnuka Karla.

Práce na knize trvala dva roky, bylo 
bezpočet telefonátů, mailů, setkání 
v Černilově, Hradci Králové, Pardubicích, 
Jihlavě, v Praze nebo i v Brně… Nespočet 
bylo hodin strávených v archivech nebo u 
digitálních verzí  matrik, doslova detektivní 

bylo pátrání po potomcích Antonína, který 
žil v Černilově, je tu pohřbený, ale o jeho 
potomcích jsme nic nevěděli. Díky Janě 
Huškové bylo pátrání úspěšné a letos na 
setkání přijeli poprvé a byli velmi rádi. 
Materiál na knihu se shromaždoval pomalu. 
Měli jsme vzpomínky Milady, dcery řídícího 
Jana, ve kterých píše nejen o svých rodičích, 
sourozencích, sourozencích svých rodičů,ale 
i o Černilově v poslední čtvrtině 19. století. To 
byl cenný materiál.Po dvou letech usilovné 
práce kniha –i díky profesionální grafické 
úpravě nakladatele-vyšla a při 8. setkání 
23.června 2018 v Opatově ji symbolicky 
„požehnal‘  tamější evangelický farář na 
místě, kde byli všichni sourozenci Rychetští 
pokřtěny. Zájemci mohli také navštívit rodný 
statek patřící dnes manželům Horákovým 

(nejsou příbuzní), ale návštěvu velmi citlivě 
opraveného statku jim umožnili. Všichni 
odjížděli  ze setkání s příjemným pocitem i 
s knihou, za kterou děkovali a ocenili práci, 
která na ni byla vykonána.

Kniha je nejen svědectvím rodovým, 
ale přináší i řadu zajímavostí o Černilově 
samotném, protože čtyři bratři  v Černilově 
žili a potomci Jakuba stále žijí v domě, 
který Anna Rychetská kdysi dávno nazvala  
přístavem Rychetských..

Máme radost, nejen my autoři, že kniha 
byla konečně dokončena. Setkání se účastní 
už nejen generace odcházející, ale účastní 
se i mnoho těch,kteří jsou pátou a šestou 
generací. Snad přátelská atmosféra dolehla 
i na ně a pozvednou žezlo pro setkání další. 

Jiřina Kádnerová

Rod Rychetských



33Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko  4|2018„Bolí Vás záda, krční nebo bederní páteř? Máte špatné držení těla, zkrácené svaly,
ochablé svalstvo? Potřebujete zpevnit a posílit některé nebo všechny svalové
skupiny? Chcete zlepšit náladu, zbavit se stresu a naučit se správně dýchat?

YOGA – PILATES – FITNESS

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

„Pojďme se hýbat bez ohledu na věk, hmotnost a
pohlaví, ať naše tělo a mysl správně fungují!

06.10.2018 - Pránájáma - echové techniky při Yoze ( ech je základ všeho) - 1.částd d

20.10.2018 - Pránájáma - echové techniky při Yoze - 2.částd

27.10.2018 - Harmonizační zvuky Yogy I. - Live hudební doprovod - SHAANT MAN "klidná mysl"

10.11.2018 - Posílení středu těla

24.11.2018 - Yoga pro zdravá záda

01.12.2018 - Harmonizační zvuky Yogy II. - Live hudební doprovod - SHAANT MAN "klidná mysl"

15.12.2018 - Relax a protažení s oblíbenými bolstery

29.12.2018 - Jemná Yoga vánočního času

05.01.2019 - Posváteční povzbuzení metabolizmu

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

PILATES
Pondělí: 18:00 - 19:00

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ pro zdravá záda a funkční tělo
Pondělí: 19:10 - 20:10

PILATES a YOGA s pomůckami
Úterý: 18:00 - 19:00

HATHA YOGA - pomalá relaxační Yoga
Středa: 19:00 - 20:00

POWER YOGA - silová dynamičtější Yoga
Čtvrtek: 1 : - 0:8 30 2 00

Sobota: 9:00 – 10:30
SOBOTNÍ YOGOVÉ TÉMA

NOVÉ KURZY 201 - 2018 9
Cvičení od září a října v ZŠ Librantice

Rezervace kurzů a lekcí: Online na našich stránkách

Více informací najdete na: ww.cvicmezdrave.czw

26.01.2019 - Párová Yoga s konečnou masáží těla (oblečeného) :0))

Rezervace lekcí: Online na našich stránkách

Těšíme se na Vás!

Šárka, A
neta
a Vlasta
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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.

18. – 19.10.2018
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 18.10. 15 – 19 hod.
Prodej: pátek 19.10. 15 – 19 hod.
Finanční vyrovnání a výdej neprodaných věcí: 
Pondělí 22.10. 16 – 18 hod. nebo dle dohody

Předvánoční taneční odpoledne
neděle 25. 11. 2018 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

AFS dobrovolnická skupina Pardubicko a Královéhradecko 
pořádá v neděli 18.11. od 15 hod. v KSD v Černilově 

Mezinárodní večeři
Středoškolští výměnní studenti z Japonska, Indonésie, 
Argentiny, Venezuely, Francie a Itálie společně se svými 

hostitelskými rodinami připraví ukázky jídel, která rádi jedí. 
Studenti také představí sebe a zemi, ze které k nám přijeli na 10 
měsíců studovat český jazyk a kulturu. Srdečně Vás zveme za 

poznáním a ochutnávkou jiných kultur.
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BAVORSký VeČeR V LiBRAntiCíCH

POSVíCení Ve SkALiČCe

POSVíCení V ÚJeZDě



„Přáli bychom si, aby právo 
na důstojnou existenci měli 
i ti, kteří žijí s postižením 
nebo duševní nemocí, lidé 
opuštění a staří, ti, kteří 
se ocitli v nouzi nebo je 
zastihla zákeřná nemoc.“
Olga Havlová


