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ROZLOuČení S ABSOLVenty Zš ČeRniLOV

škOLní táBOR Zš ČeRniLOV

PříMěStSký táBOR Zš ČeRniLOV Den PRO VáS



 
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

Prázdniny utekly jako voda a 
už je tu opět další číslo Zpravodaje. 
Na tomto místě obvykle píši o tom, 
co se v aktuálním vydání dočtete, 
jaké zajímavosti si pro vás autoři 
článků připravili, co byste neměli 
vynechat. Tentokrát se však mé 
myšlenky ubírají jinam. Budu 
psát o tom, co v aktuálním vydání 
nenajdete. O obrovském úspěchu, 
sportovním talentu a dřině, která 
splnila sen jednomu Černilovákovi. 
Amatérský triatlonista Pavel Petrásek 
se nominoval na prestižní závod 
Iron Man na Havajských ostrovech. 
Amatérský ne proto, že by to byl 
amatér, ale proto, že se závodění 
nevěnuje profesionálně, ale trénuje 
ve volném čase a vedle mnoha hodin 
na kole, v bazénu nebo v běhu musí 
chodit do práce, aby si na závodění 
vůbec vydělal. I proto je jeho odlet na 
Havaj takový úspěch. Mimochodem, 
jen náklady na kvalifikační závod 
a účast na Iron Manu v havajské 
Koně vysoce překročí sumu 150 tisíc 
korun.

Že jde o obrovský úspěch, je 
zcela evidentní. Pavel se na Havaj 
kvalifikoval při své premiéře v 
triatlonové kategorii Iron Man. Ve 
švýcarském Curychu skončil druhý 
ve své kategorii a 16. celkově. Porci 
3,8 kilometru plavání, 180 kilometrů 
na kole a 42 kilometrů běhu zvládl 

pod 9 hodin a 7 minut. A to přitom 
před časem prohlásil, že triatlon mu 
příliš zasahuje do osobního života a 
ohlásil utlumení své závodní kariéry. 
Jenže Pavlovi to nedalo, dívat se na 
triatlon jen v televizi není nic pro 
něj. Teď už je naplno v tréninku. V 
době, kdy bude Zpravodaj mířit do 
tiskárny, mu budou do odletu zbývat 
necelé dva týdny. Až si budete tyto 
řádky číst, on bude dost možná právě 
překonávat své vlastní limity pod 
rozpáleným havajským sluncem.

Pavel ale není jediným rodákem 
z našeho mikroregionu, kdo 
udělal pověstnou díru do světa. 
Výjimečných lidí v našich obcích 
žije nebo alespoň v minulosti nejakou 
dobu žila celá řada. Už dříve jste 
mohli číst nejen o Pavlovi, ale třeba 
o Romaně Pavelkové, Vítězslavu 
Gebasovi a dalších. Možná by nebylo 
marné zavést ve Zpravodaji seriál, 
který by zajímavé osobnosti z našeho 
regionu čtenářům přibližoval. Pokud 
o někom takovém víte, ozvěte se 
nám, ať už s tipem nebo s nabídkou 
článku. Určitě za ně budeme rádi.

Teď už ale zpět od toho, co ve 
Zpravodaji zatím není, k tomu, co 
najdete na následujících stranách. 
Je toho opět hodně, prázdniny byly 
letos v našem mikroregionu opravdu 
nabité. Tak příjemné čtení.

Tomáš Hejtmánek

eDitORiAL

Redakční rada:

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

Mgr. J. Hofmanová, T. Hejtmánek

Redakční rada neodpovídá za stylizaci 
příspěvků a případné tiskové chyby.

 Uzávěrka příštího čísla: 10. 11. 2019.

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

Příspěvky odevzdávejte a inzerci  
objednávejte na OÚ v Černilově  

nebo na e-mailu:  
zpravodaj@cernilov.eu

Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
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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 proběhlo 

doslova před pár dny 19. 9., 
proto můžu sdělit aktuální 
informace. OZ schválilo 

prodej dvou částí stavebních pozemků 
pro výstavbu RD, a to v lokalitě U Pumrů 
a v lokalitě U Říhů. V obou případech 
byla schválena prodejní cena 2300 Kč/m2. 
Jedná se o současnou tržní cenu stavebních 
pozemků v Černilově, která v posledním 
roce výrazně roste. V této souvislosti chci 
zmínit, že nájemné za obecní pozemky 
bylo stanoveno někdy v roce 2001 ve výši 
3 Kč/m2 za rok, přičemž nájemní smlouvy 
obsahují klauzuli, že pronajímatel (Obec 
Černilov) si vyhrazuje právo zvýšit 
nájemné dle cen v místě obvyklých a 
cena pronájmu je odvozena od ceny 
prodejní. Rada tedy stanovila novou 
sazbu za pronájem obecních pozemků, 
tzv. přihražení na 10 Kč/m2 za rok 
s účinností od 1.1.2020. Všichni stávající 
nájemci pozemků budou o této změně 
informováni písemně do konce října. 
Dále ZO odsouhlasilo  příspěvek 100 
tis. Kč soukromému investorovi, který 
přivede vodovodní řad do lokality 
k evangelickému hřbitovu a umožní 
napojení stávajících rodinných domů. 
Rovněž dobrou zprávou je skutečnost, že 
vlastníci stavebních pozemků v lokalitě 
U Říhů nakonec poslali ke dni konání 
zastupitelstva své příspěvky na společný 
účet. Tomu poslednímu, který nedokázal 
poukázat prostředky v plné výši, OZ 
schválilo krátkodobou zápůjčku, aby celý 
projekt mohl být zahájen do několika 
týdnů. Odklad stavby by znamenal nejen 
zdržení, ale i zvýšení nákladů pro všechny 
zúčastněné.

Dále jsme probírali akce letošního roku. 
Úprava centra v Bukovině je dokončená, 
včetně nového stání pro kontejnery 
zasazeného do zeleně, byl už vydán 
kolaudační souhlas. Zaznamenal jsem 
příznivé ohlasy místních a z toho máme 
pochopitelně radost. Před dokončením je i 
akce „Stavební úpravy a udržovací práce na 
vodní nádrži Vančák v Černilově“. Vlastní 
nádrž je téměř hotova, spolu s novým 
nápustným zařízením bylo rozhodnuto i 
o rekonstrukci mostku. Dostávám otázky, 
proč se Vančák opravuje zrovna tímto 
způsobem a jestli jsme neuvažovali o jeho 
zavezení a přeměnu na park. O zavezení 
jsme nikdy neuvažovali, je to poměrně velká 
nádrž, která sice může mít problém s tím, 
aby v ní bylo trvale dost vody, v každém 
případě bude sloužit jako retence při 
přívalových deštích. Hráz přilehlá potoku 

má přeliv, přes který voda z plného koryta 
přeteče do nádrže. S tím souvisí i způsob 
opravy – stěny z betonem vyspárovaného 
kamene snesou i stav, když bude rybník 
poloprázdný. Je to oprava dražší, než 
jenom kamenná rovnanina jako na 
Dolejšáku, tamní přívod vody z meliorací 
však zaručuje, že nádrž je neustále plná po 
okraj a stěny jsou pod vodou. O způsobu 
opravy Vančáku rozhodla stavební komise. 
Měl jsem z důvodu vyšší ceny o tomto 
rozhodnutí pochybnosti, dnes už vidím, že 
to bylo rozhodnutí správné. Přes prázdniny 
proběhla rekonstrukce sociálek personálu 
MŠ, včetně vestavěných skříní a ve 
sklepních prostorách ZŠ byly provedeny 
práce za cílem zlepšit „mikroklima“ ve 
školní družině úpravou vzduchotechniky 
a odpadního potrubí, byly položeny nové 
koberce. Také na hřišti byly na počátku 
prázdnin instalovány automatické závlahy 
a zrekonstruováno sociální zařízení. Hasiči 
již mají nasazen nový rychlý zásahový 
automobil ŠKODA KODIAQ.

Zahájena byla i akce „Stavební úpravy 
víceúčelové síně v Černilově“ pracemi 
na vodovodní a kanalizační přípojce 
a demontáži interiéru. Také Dopravní 
opatření Újezd již běží v plném proudu.

Na závěr upozornění pro všechny 
pejskaře. Od 1.1.2020 platí zákonná 
povinnost mít svého psa označeného 
čipem. Tuto povinnost lze jednoduše 
vyřešit ve spolupráci s veterinárním 
lékařem. Můžete svého psa naložit a 
odvézt do veterinární ambulance. MVDr. 
Jiří Dokulil nabízí službu, kdy se staví u 
chovatele doma, psovi aplikuje čip a doma 
zaznamená údaje do veterinární databáze. 
To vše je v ceně 500 Kč. Telefonický 
kontakt 603 745 561. Pan doktor v žádném 
případě nebude dělat nějakou hromadnou 
akci typu očkování proti vzteklině, 
neboť by to bylo administrativně  
nezvládnutelné.

Ing. Stanislav Javůrek, starosta

Mikroregion obdržel  
krajskou podporu

Mikroregion Černilovsko obdržel 
neinvestiční dotaci z dotačního fondu 
Královéhradeckého kraje na financování 
výdajů vynaložených na realizaci projektu 
s názvem „Podpora Mikroregionu 
Černilovsko v roce 2019", evidovaného 
pod číslem 19RRD02-0007, a to ve výši 
47 000 Kč. Z této dotace jsou stejně jako 
v minulosti pokryty poradenské služby a 
administrativní záležitosti svazku.

Jana Horáková

OÚ Černilov

Zprávy z radnic4

Výročí v Černilově
Svá výročí oslavili
Josef Vyčichl, Petr Pavel, Anna 
Ferbasová, Libuše Rejlová, Jaroslava 
Mervartová, Jan Adamíra, Zdeněk 
Balihar, Jiří Malý, Štefánia Kudrnáčová 
a Zbyněk Műller

Sběrný dvůr rozšířil  
spektrum sbíraných odpadů

O rostlinné oleje a tuky rozšířil Sběrný 
dvůr v Černilově spektrum sbíraných 
odpadů. Použité rostlinné oleje a tuky je 
třeba odkládat v uzavíraných plastových 
obalech, nejlépe PET lahvích, do červené 
popelnice k tomu určené ve sběrném 
dvoře v době jeho provozu.

Použité oleje a tuky nevylévejte do 
kanalizace, kterou ucpávají a přispívají 
tam také k množení hlodavců. Odevzdané 
rostlinné oleje a tuky jsou po vytřídění 
a vyčištění využívány jako druhotná 
surovina v chemickém průmyslu.

Dále připomínáme, že ve sběrném 
dvoře je kontejner na použité šatstvo 
a obuv od Diakonie Broumov, která 
zajišťuje pravidelný odvoz. Zde je možné, 
v době provozu sběrného dvora, odkládat 
v zabalených a zavázaných igelitových 
pytlích použité veškeré ošacení, bytový 
textil, a tak pomoci potřebným (ošacení – 
nepoškozené, suché a čisté s fungujícími 
zipy, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, 
utěrky, záclony, deky, peřiny a polštáře, 
spacáky, povlečení, ubrusy, nepoškozenou 
obuv – pár, prosíme, svažte gumičkou).

Otvírací doba dvora:

Duben - říjen
Čtvrtek 15:00 - 17:00
Sobota   9:00 - 11:00

Listopad - březen
Sobota   9:00 - 11:00
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Obec Černilov pořídila v roce 2019 pro 
jednotku SDH obce Černilov v kategorii 
JPO II nový rychlý zásahový automobil 
(„RZA“). Jedná se o RZA hmotnostní 
třídy L s celkovou hmotností nepřesahující 
2500 kg na automobilovém podvozku 
v kategorii 1, vybavený stálým pohonem 
obou náprav v provedení speciálním 
redukovaném vč. příslušenství, konkrétně 
vozidlo model KODIAQ Active 2,0 
TSI 140 kW 7-stupňový automat 4x4, 
kód NS72PZ. Dodavatelem vozidla vč. 
příslušenství byla firma THT Polička 
s.r.o., IČ: 46508147. Na pořízení RZA 
obec získala v prosinci 2018 investiční 
účelovou dotaci z dotačního fondu 
Královehradeckého kraje.

Celková kupní cena vozidla vč. 
příslušenství je 1 977 866 Kč s DPH. 
Vozidlo bylo uvedeno do užívání dne 28. 
8. 2019.  Realizováno za finanční podpory 
Královehradeckého kraje. 

Jana Horáková

Rychlý zásahový automobil pro jednotku SDH

Obec Černilov získala v roce 2018 
v rámci programu rozvoje venkova 
investiční účelovou dotaci z dotačního 
fondu Královehradeckého kraje. 
Předmětem stavby byla komplexní úprava 

veřejného prostranství v centru obce 
Bukovina - zklidnění prostoru před obec-
ním domem čp. 55. Jednalo se o provedení 
rekonstrukce vozidlové komunikace a 
chodníků, doplnění parkovacích stání, 
zpevněných ploch, zeleně a mobiliáře. 
Část obousměrné dvoupruhové vozovky 
šířky 5,5 m s krytem ze žulových kostek 
je opatřena fyzickými zpomalovacími 
nájezdovými prahy, zbylá část vozidlové 
komunikace je ze živice. Chodníky jsou 
provedeny z betonové zámkové dlažby v 
barvě přírodní. Další plochy pro pěší jsou 
řešeny v prostoru kolem obecního domu, 
včetně klidových zón s lavičkami. Vznikla 
nová kolmá a podélná parkovací stání. Při 
jižní části obecního objektu je provedena 
zmenšená plocha pro pétanque. Stávající 
dětské hřiště je od veřejného prostoru 
odděleno plůtkem s brankou. 

V rámci akce byly provedeny sadové 
úpravy. Posezení a sokl budovy obecního 
domu je lemován smíšenými okrasnými 
záhony nižších keřů, travin a trvalek.  
Podél protějšího chodníku je založeno 
nové stromořadí z třešní mahalebek. 
V upravovaném prostoru byl založen nový 
trávník.  Jana Horáková

Černilov – Bukovina, úprava centra obce Přijelo k nám kino 

Když jsme se do Černilova 
přistěhovali, přišlo nám zvláštní, že se 
autobusová zastávka jmenuje „U kina“. 
Brzy jsme zjistili, že zde kamenné kino 
opravdu fungovalo, a že do dnešních dní 
na chození do kina a posedávání v zadních 
řadách místní rádi vzpomínají. Proto 
nám nabídka firmy Kino na kolečkách 
uspořádat letní projekci v Černilově 
přišla jako dobrý nápad. Zvolili jsme 
termín úterý 27. 8., což byl poslední 
prázdninový týden, a osvědčený filmový 
hit Ženy v běhu.  Když se nad Černilovem 
v předvečer projekce přehnala bouřka, 
nezbývalo jen doufat, že v úterý nám 
počasí vyjde. A měli jsme štěstí. Přestože 
začátek promítání byl stanoven na „až se 
setmí“, již kolem 18. hodiny se přiřítili 
první diváci, aby si zajistili nejlepší 
místa. Kolem osmé se trousili mnozí další 
obtěžkáni židlemi, dekami i piknikovými 
koši. Nejmenovaná parta přátel si kino 
užila při světle svíčky, se skleničkami, 
stolečkem a bohatým občerstvením. 
Naše obava, že se na letní kino nesejde 
dost lidí, byla lichá. Byli jsme opravdu 
mile překvapeni, jak velké množství 
diváků do improvizovaného „letňáku“ 
ve sportovním areálu v Černilově 
dorazilo. A za to jsme moc rádi. Film byl 
odlehčený, vtipný od začátku do konce, 
prostě film pro krásný letní večer. 

Děkuji tedy Kinu na kolečkách 
za bezvadné zajištění celé akce 
a pracovníkům obce za přípravu 
sportovního areálu pro první černilovský 
letní biják. Pro příští rok doufáme, že 
budeme mít při výběru filmu a termínu 
zase šťastnou ruku. 

Jana Horáková, OÚ Černilov

Projekt: 
Černilov – Bukovina, úprava centra obce
Poskytovatel: Královehradecký kraj
Příjemce: Obec Černilov
Smlouva: 18POVU1-0074
Účel dotace: 
a. 18POV12 Komplexní úprava 
veřejných prostranství a místních 
komunikací a pořízení, oprava a 
údržba místní technické a dopravní 
infrastruktury
Investiční dotace: 1 350 000 Kč
Doba realizace projektu: 
1. 12. 2018 – 30. 11. 2019
Celková hodnota: 3 335 636 Kč bez 
DPH, tj. 4 036 120 Kč s DPH
Zpracovatel PD: VIAPROJEKT s.r.o., 
Ing. Radek Michlík
Zhotovitel stavby: Pavel Kašpar, 
Hradec Králové, IČ: 16279034
Realizováno za finanční podpory 
Královehradeckého kraje.

Projekt: 
Pořízení rychlého zásahového 
automobilu pro jednotku SDH obce 
Černilov v kategorii JPO II
Poskytovatel: Královéhradecký kraj
Příjemce: Obec Černilov
Smlouva: 18RGI02-0395
Investiční dotace: 850 000 Kč
Doba realizace projektu: 
1. 12. 2018 – 31. 12. 2019
Účel dotace: 
Zvýšení akceschopnosti JPO II a 
zkvalitnění pomoci při záchranných a 
likvidačních pracích prostřednictvím 
pořízení nového vozidla RZA, které je 
určeno jako prvovýjezdové na všechny 
typy zásahů
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OBeC LeJšOVkA
Ze zasedání ZO 28. 6. 2019

Obec Lejšovka podala 
prostřednictvím firmy 
Profesionálové, a.s. žádost 
o dotaci na výstavbu 
workoutového a dětského 

hřiště, z podprogramu „Podpora obnovy a 
rozvoje venkova“, dotačního titulu 117D8210H 
- „Podpora budování a obnovy míst aktivního 
a pasivního odpočinku“, z Ministerstva pro 
místní rozvoj. Po vyhodnocení všech žádostí 
nám byla dotace přidělena ve výši 466.273 Kč 
z celkových předpokládaných nákladů na akci 
ve výši 666.105 Kč. Zastupitelé odsouhlasili 
přijetí této dotace.

V návaznosti na získanou dotaci na 
výstavbu dětského a workoutového hřiště  
zastupitelé projednali návrh „Příkazní 
smlouvy“ č. PS 1972914233 od firmy 
Profesionálové, a.s., která se týká zajištění 
přípravy a průběhu zadání veřejné zakázky  
v rozsahu činností nutných k provedení 
zadávacího řízení (výběrové řízení) na akci: 
„Výstavba dětského a workoutového hřiště v 
obci Lejšovka“, za odměnu ve výši   20.000 
Kč bez DPH. Zastupitelé s návrhem smlouvy 
i s cenou souhlasí a pověřují starostu obce k 
podpisu této smlouvy.

Zastupitel B.Niedoba st. informoval 
přítomné o požadavku žadatelů o výstavbu  
workoutového hřiště, aby se mohli účastnit 
jednání před výstavbou hřiště a  předložit své 
připomínky, což jim může být umožněno, 
nicméně by výstavba hřiště měla probíhat 
na základě parametrů uvedených v žádosti o 
dotaci.

Druhým bodem v diskusi byl velmi špatný 
stav lávky umístěné na Smržovském potoce  u 
kurtů. Jedná se zejména o zborcené základy 
lávky a hrozí tak její zřícení. Navrhovaným 
řešením je odstranění stávající lávky a 
nahrazení betonovým panelem usazeným 
do štěrkového lože a opatřeným zábradlím, 
pokud možno v co nejkratším termínu.

Místostarosta obce informoval o průběhu 
výstavby komunikace u bytovky.

Ze zasedání ZO 5. 7. 2019

Záměr 1/2019: Jedná se o záměr 
pronajmutí nebytových prostor v majetku 
obce, budovy bývalé prodejny č.p. 1032,  na 
stavební parcele č.100, v katastrálním území 
Lejšovka, předem známému zájemci, za 
účelem provozování skladu v rámci přípravy 
pokrmů z  masa na různé akce a částečného 
zajištění potravin pro občany obce.

Záměr 2/2019: Předmětem tohoto je záměr 
odkoupení pozemku p.č. 473/6, o celkové 
výměře 60m2, v katastrálním území Lejšovka, 

od soukromých vlastníků do majetku obce, za 
účelem plánované rekonstrukce chodníků v 
obci.

Jeden z přítomných spoluobčanů upozornil 
na aktuální situaci ohledně prodejny potravin 
v Libřicích, která byla jednou z možností 
nákupu i pro občany Lejšovky, že současný 
vlastník nemovitosti objekt nabízí k prodeji. 
Za předpokladu, že bude prodej objektu za 
přijatelnou cenu, zvažuje obec Libřice jeho 
odkoupení a zachování současného využití 
jako prodejny.

Dalším tématem byla voda na hřbitově. Za 
běžných podmínek je možné využít vodu ze 
studně, bohužel za současných klimatických 
podmínek je celkově nedostatek podzemní 
vody, a tak chybí voda i ve studni. Tento 
stav bude řešen doplňováním 1m3 barelu na 
vodu, ze kterého můžou lidé vodu na hřbitově 
využívat.

Další připomínkou z řad spoluobčanů 
bylo využívání tenisových kurtů. Využívá se 
stále jen jeden kurt a druhý zarůstá travou, 
proto by bylo vhodné využívat oba dva kurty, 
nejlépe systémem - jeden týden první, další 
týden druhý. Starosta obce informoval, že je 
na zarostlém kurtu proveden postřik a po jeho 
úpravě dojde k  zavedení výše zmíněného 
systému využívání kurtů.

Byl vznesen dotaz ohledně hospody, 
kdy bude proveden den otevřených dveří 
a  jaké jsou možnosti naložení s budovou 
a pozemkem. Z řad zastupitelů proběhla 
informace, že se čeká na vyčíslení nákladů 
na různé varianty, poté je možné občany 
informovat a pozvat na obhlídku. Starosta 
informoval o možnostech získání dotací 
na nemovitosti zapsané jako Brownfield 
(nedostatečně využívaná, zanedbaná budova) 
a tyto pak využít na některou z variant.

V návaznosti na dotaz ohledně stavebních 
obecních parcel, starosta s místostarostou 
informovali přítomné, že v případě přípravy 
a plánovaného prodeje dalších parcel, by bylo 
nutné nejprve v obci posílit elektrickou síť, 
která je již v současné době na hranici vytížení, 
vybudováním trafa. Na to reagoval jeden ze 
spoluobčanů, že by bylo vhodné v době, kdy 
se zpřísňují emisní limity a v budoucnu se 
počítá s využíváním elektromobilů, sledovat 
situaci na trhu, týkající se el. energie, protože 
by to mohlo znamenat přetěžování el. sítě při 
nabíjení vozidel.

Místostarosta reagoval na dotaz 
spoluobčanů, týkající se hasičů v obci a 
seznámil všechny se situací ve sboru.

Ze zasedání ZO 2. 8. 2019

Zastupitelstvo projednalo schválení 
smlouvy o pronájmu nebytových prostor, 

 

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

úřední hodiny

ST 18:00-19:00

OÚ Lejšovka

budovy bývalé prodejny č.p.1032 na stavební 
parcele č.100, předem známému zájemci za 
účelem provozování skladu, přípravny jídel 
a obchodu. Smlouva se uzavírá od 3.8.2019 
na dobu určitou do 31.7.2020. Nájemné je 
stanoveno na částku 1.500 Kč  měsíčně, jako 
částka v místě obvyklá, uhrazené na účet 
obce, vždy nejpozději do 20. dne kalendářního 
měsíce, za který je nájemné hrazeno. Dále 
se nájemce zavazuje nést náklady na odvoz 
odpadu vzniklého z podnikatelské činnosti. 
Vzhledem k tomu, že nájemce bude po dohodě 
s pronajímatelem zajišťovat pro občany obce 
Lejšovka službu spočívající v dovozu potravin 
dle individuálních požadavků občanů, dle 
dohody smluvních stran ponese náklady 
na služby (elektrickou energii, plyn, vodné 
a stočné) pronajímatel, avšak maximálně 
průměrně do částky 3.000 Kč měsíčně po 
dobu trvání nájemního vztahu. Běžnou údržbu 
a drobné opravy hradí nájemce, ostatní hradí 
pronajímatel. Nájemce dále vyvěsí na budově 
schránku pro občany, kam budou moci 
vhazovat své nákupní seznamy. 

Zastupitelstvo projednalo schválení 
smlouvy o odkup pozemku p.č. 473/6 o 
celkové výměře 60 m2 za účelem rekonstrukce 
chodníků v obci. Zastupitelstvo nechalo 
zpracovat odhad, odhadce určil cenu pozemku 
na částku 6.520 Kč, tedy 108 Kč za m2. 
Smlouva byla předána majiteli k seznámení, 
ten se smlouvou  souhlasil. Obec jako 
kupující zaplatí daň z nabytí nemovitosti a 
vklad do katastru nemovitostí. Smlouva je 
vyhotovena ve 3 kopiích.

Ze zasedání ZO 6. 9. 2019

Účetní a starosta obce seznámili 
zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 
4/2019. Zastupitelstvo následně vzalo toto 
rozpočtové opatření na vědomí.

Rozpočtová opatření jsou zveřejněna 
v elektronické podobě na webových stránkách 
obce a je možno do nich nahlédnout na 
obecním úřadě v úředních hodinách. 

V úterý 3.9. 2019 se konalo výběrové 
řízení s otevírání obálek na dodavatele 
workoutového a dětského hřiště, kterého se 
účastnili zastupitelé( Ivo Kovačevity a Josef 
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OBeC DiVeC
Ze zasedání ZO 3. 7. 2019

Zastupitelé vyjádřili 
předběžný souhlas s 
předloženým záměrem 
stavebníka Ing. Samka na 
stavbu RD na parcele 18/9 

v k.ú. obce Divec. Předmětem projednání 
bylo zejména finálové provedení 
povrchu příjezdové komunikace na 
části p.č.19/34 v prostoru před pozemky 
18/14, 18/9 a 18/2. Vzhledem k tomu, 
že vlastníci zbývajících dvou pozemků 
v současné době nesouhlasí s jejich 
zasíťováním, byla dohodnuta varianta 
zpevněného podloží s únosností pro 
nákladní vozidla. Strany komunikace 
budou osazeny silničními obrubníky 
a finálový povrch bude proveden z 
asfaltového recyklátu. Po dokončení 
sítí v celé délce bude dokončen i finální 
povrch ve stejné kvalitě a skladbě jako 
ulice Třešňová.

Starosta informoval o kompletní 
opravě povrchu cesty, vedoucí podél 
zahrádek k lesu.

Zastupitelé se věnovali přípravě 
odkanalizování prostřednictvím 
splaškové kanalizace a zavedení pitné 
vody na OÚ. Stávající zdroj (studna) je 
dlouhodobě naprosto nevyhovující. 

Ze zasedání ZO 4. 9. 2019

Starosta seznámil přítomné se situací v 
lokalitě Stavoka. Útvar hlavního architekta 
předložil doplňující požadavky v 
souvislosti se žádostí o územní rozhodnutí. 
Vzhledem k tomu, že situace byla 
připravena, naprojektována a předběžně 
odsouhlasena ze strany obce (za spolupráce 
s Ing.Křelinou) a investora, požadavek 
magistrátu na novou Územní studii 
zmíněné lokality a následně na Změnu ÚP 
bude muset být dopracován. Žádost o její 
pořízení je předána.

Byla předložena a následně schválena 
Rozpočtová změna 4/2019 v souvislosti s 
přesuny finančních prostředků z plánované 
kapitoly „Investice“ do kapitoly „Opravy“ 
(z důvodu při tvorbě rozpočtu neočekávané 
opravy cesty podél zahrádek) a další dle 
přiloženého soupisu.

Zastupitelé schválili přesun kontejnerů 
na odpadní sklo od budovy OÚ na 
stanoviště SV Metal (opakované stížnosti 
obyvatel sousedních domů na hluk v 
brzkých ranních hodinách). Starosta tuto 
možnost projednal s vedením SV Metal. 
Budou také doobjednány 2 kontejnery na 
stanoviště vpravo u výjezdu z obce pro 
vyšší komfort zde bydlících obyvatel.

Starosta informoval o pokračujících 

 

Divec 41
500 03 Hradec Králové
tel.: 608 978 884
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úřední hodiny

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

OÚ Divec

netransparentních až na hraně zákona 
se pohybujících krocích vlastníka/
ce pozemků v sousedství investora 
Tangua. Vzhledem k tomu, že vlastník 
není schopen splnit ani jeden parametr 
dohody a neustále podává potencionálním 
kupcům nepravdivé a  smyšlené 
informace, navíc předkládá při jednáních 
neověřené podklady, obec se se SÚ v 
Černilově dohodla na vymezení území 
prostřednictvím nové Území studie. 
Důvodem je jasné vymezení stavebních 
parcel, aby se obci v budoucnu nestalo, 
že kupující nebude moci využít pořízený 
pozemek pro stavbu, protože byl v průběhu 
koupě uveden úmyslně a vědomě v omyl. 
První kupec už v podobné situaci nachází.

Starosta informoval o předání Plné 
moci pro p.Ing.Saifrta jako zplnomocnění 
pro jednání se SÚ ve věci ulice V Chatkách. 

Fabián ml.) a jeden zástupce z řad občanů 
obce. Výběrového řízení se zúčastnily 3 firmy, 
které zaslaly své cenové nabídky: firma Bonita 
Group service s.r.o., firma Multi Unit s.r.o. a 
firma MONOTREND s.r.o. Vítězná firma 
Bonita Group service s.r.o. vyhrála s nabízenou 
částkou 518.650 Kč bez DPH. Hřiště by 
mělo být dokončeno začátkem listopadu, jen 
samotná výroba kovových dílců zabere skoro 
8 týdnů. Pan starosta dále seznámil přítomné 
občany s výslednou podobou nového hřiště. 
Zastupitelstvo pověřuje pana starostu 
podpisem smlouvy s dodavatelem hřiště.

Pan starosta byl telefonicky kontaktován 
z odboru životního prostředí Krajského 
úřadu v Hradci Králové ohledně napadení 
lesa kůrovcem ve správě obce Lejšovka. 
Pan starosta byl již v té době v kontaktu 
se správcem lesa. Ten přislíbil označení 
napadených stromů. Pan starosta následně 
oslovil dřevorubce, který je seznámen se situací 
v lese, protože již v minulosti pro obec kácel 
část lesa. Následně zaslal cenovou nabídku na 
pokácení zhruba 100 stromů. Jedná se o smrky, 
borovice a modříny. Z toho je 50 stromů 
jednoduchých na kácení za 450 Kč za kus, 40 
stromů ve zhoršených podmínkách za 900 Kč 
za kus a 10 stromů v rizikových podmínkách 

kvůli vedení vysokého vedení v jejich těsné 
blízkosti, za částku 1.350 Kč za kus. Celková 
cena je tedy 72.000 Kč. Dle stavu vytěženého 
dřeva budou dobré stromy prodány na pilu a 
zbytek bude nabídnut občanům k odkupu. 
Stromy se případně rozdělí mezi případné 
zájemce. Předpokládaná cena bude 550 Kč za 
m3. Kácení by mělo být dokončeno v průběhu 
října.

Zastupitelstvo pověřuje pana starostu 
podpisem smlouvy na pokácení dřeviny.

Pan starosta obdržel nabídku na darování 
pozemků pod komunikací II/299 nebo 
sepsáním smlouvy s Údržbou silnic o právu 
provést stavbu. Jednalo by se o cca 8.637 m2 
pozemků. Zastupitelstvo zamítlo darování 
pozemků pod komunikací a pana starostu 
pověřilo podpisem smlouvy o právu provést 
stavbu s Údržbou silnic Královéhradeckého 
kraje a.s. 

Z řad přítomných občanů byl vznesen 
dotaz na datum prohlídky v hospodě, o jejímž 
osudu se bude rozhodovat. Pan starosta 
informoval přítomné o dokončení vyhotovení 
jednotlivých cenových variant na případnou 
demolici, revitalizaci a případně rekonstrukci 
nemovitosti, které očekává v týdnu po tomto 
veřejném zasedání.

S jednotlivými variantami budou 
přítomní občané seznámeni na prohlídce. 
Termín prohlídky je předběžně stanoven na 
konec září. O přesném datu budou občané 
informování na webu obce, pozvánkami a 
rozhlasem.

Dále přišla řeč na konanou Posvícenskou 
zábavu, která se dle účasti vydařila.

Z řad přítomných občanů byl vznesen 
dotaz na obnovu zeleně podél příjezdových 
cest do obce. Pan starosta přítomné 
informoval o plánované výsadbě, kterou 
zastupitelstvo plánuje uskutečnit a již řeší 
konkrétní varianty výsadby s konkrétními 
dřevinami. Některé varianty přijdou na 
řadu možná již teď na podzim. Pan starosta 
na základě dotazu z řad občanů seznámil 
přítomné o podobě a fungování nově zřízené 
služby v budově bývalé prodejny, kterou již 
pár občanů využívá.

Dále byl z řad přítomných občanů 
vznesen dotaz na opravu zúžené komunikace 
v obci. Pan starosta informoval o komunikaci 
s Údržbou silnic, odkud zatím nevzešel 
žádný konkrétní datum opravy. Údajně jsou 
prý ve fázi přípravy projektové dokumentace, 
dále bez odezvy z jejich strany, takže termín 
opravy zatím bohužel nadále v nedohlednu.
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OBeC LiBRAntiCe
Co se dělo v Libranticích

Sice byly prázdniny, 
nicméně nějaké věci 
se podařilo posunout 
dál. Občané dostali do 
svých schránek podrobné 

informace, jak nakládat s odpady. 
Děkujeme všem, kdo dobře třídí 
odpad. Česká republika je 6. nejlepší 
v EU co do počtu vytříděných kg 
odpadu na osobu. Z pohledu efektivity 
systému třídění jsme ještě lepší: jsme 
nejlevnější v třídění tím, že umíme 
vytřídit odpad hned tam, kde vzniká. 
Stále máme rezervy v třídění biologicky 
rozložitelného komunálního odpadu a 
plánovaná akce pro celé Černilovsko 
na zajištění kompostérů bohužel 
nedopadla. V příštím roce nás ze zákona 
čeká nová povinnost, a to třídit i oleje 
z domácností, takže budeme informace 
aktualizovat.

Určitě jste si 
všimli, že se po 
naší obci prohání 
se sekačkou a 
k ř o v i n o ř e z e m 
nový zaměstna-
nec technické 
údržby obce. Stal 
se jím Miroslav 
Machač a čeká na něho více než dost 
úkolů. Přejeme mu do jeho konání 
hodně úspěchů a radosti z toho, že je 
jeho práce vidět. 

Z aktuálně běžících projektů: 
I. etapa pokládání internetu přes 
optickou síť je téměř ve finále. Ve 
fázi vyměřování je II. etapa, která je 
plánovaná po pravé straně silnice od 
č. p. 54 směrem k Hradci Králové až 
k č. p. 30, zde kvůli potoku bude trasa 
přerušena a další část povede od budovy 
obecního úřadu po levé straně silnice, 
naproti bytovce protlakem pod silnicí 
se bude pokračovat i na dokončení po 
druhé straně silnice. Pokud budete mít 
dotazy nebo přání na firmu SPCom, 
kontaktujte, prosím, přímo firmu na tel. 
čísle 491 040 040 nebo kdo preferuje 
emailovou komunikaci, tak pište na 
info@spcom.cz. 

Dále probíhá II. etapa úpravy 
Librantického potoka. Nyní, a to nejen 
z bahna na chodníku, je již konečně 
vidět, že se do toho firma Stavoka 
Kosice, a. s. pustila. Všichni doufáme a 
díky kontrolám Stavebního výboru obce 
i vidíme, že se dílo blíží do kýženého 
výsledku. Víme, že realizace neprobíhá 

 

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

úřední hodiny

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

OÚ Librantice

pana premiéra. Fotografie ze všech 
podařených dnů najdete na našem webu 
www.librantice.cz, videa z průvodu 
jsou na facebooku obce Librantice. 
Výborné občerstvení a vynikající kapela 
Librabanda udržela mnoho návštěvníků 
dlouho do noci. Mně osobně udělalo 
velkou radost, že se této akce zapojili 
jak starousedlíci, my náplavy i občané 
Librantic, kteří se dosud na podobných 
společných událostech neukazovali. Byla 
to výborná tmelící akce, kterou jsme si 
užili. Komu se druhý den neklepala ruka, 
ten si zaházel s Šipkovým klubem DC 
Sniper Librantice, více informací a fotky 
z ligového zápasu v naší hospůdce Na 
Hřišti najdete na jejich FB stránce DC 
Sniper Librantice – HK.  My ostatní jsme 
si dali šípkový čaj, protože slivovice krále 

ideálně, kdo má zájem o dodatky ke 
smlouvě, tak si je může přečíst na našem 
webu v sekci Veřejné zakázky.

Dodatek ke smlouvě bude potřebovat 
i úprava rybníka u Bašů, který je již 
připraven na předání bez zděného 
přelivu. Poptáváme firmu, která bude mít 
adekvátní živnostenské oprávnění pro 
dokončení tohoto projektu. Na webu ve 
výběrových řízení najdete i informace 
ohledně Úpravy rybníka za hasičárnou. 
Dílo vyhrála firma POPR spol. s.r.o. Kdo 
jezdívá směrem na Libníkovice, může si 
všimnout započatých prací na zasíťování 
Fryntovy louky. Realizaci komunikace a 
inženýrských sítí vyhrála firma Novostav 
s.r.o. a osvětlení dodá firma ELUS, spol. 
s r.o. Dokumentačně se snad už podaří po 
16 letech dotáhnout kolaudaci záhumenní 
cesty, čekáme již jen na finální zprávu. O 
dění v obci vás také informujeme na našich 
veřejných zasedáních formou prezentace 
s aktuálními fotkami. Kdo se zajímáte 
o dění obce a kdo chcete něco ovlivnit 
k lepšímu, přijďte, jste srdečně zváni. 

V neposlední řadě shrnutí dalšího 
dění v obci. V sobotu 22.6. jsme 
slavili v Libranticích pouť. V tento 
den zorganizoval pan Jiří Kupec již 9. 
ročník pouťového fotbalového turnaje. 
Ještě před prázdninami se nejen rodiče 
mohli zúčastnit přednášky na téma 
první pomoci, tentokrát pomoci dětem. 
Opět nám živě přednášel pan Zbyněk 
Voříšek. Naštěstí se žádným školáčkům 
nic nestalo, tak mohli být už ostřílení 
žáci školy i noví prvňáčci opět přivítání 
panem ředitelem a jeho kolegy v první 
školní den v naší hezké historické budově 
školy a ti menší v librantické školce. Ještě 
před tím jsme stihli velmi vydařenou akci 
Rozloučení s prázdninami. Další akce 
dne 7.9. - Pochod krále Miroslava za 
Hořejšáky a prezidenta Patrika s vládou 
za Dolejšáky – by vydala rovnou na celé 
číslo Zpravodaje, a to nejen z důvodu 
zdokumentování dobových kostýmů a 
moderních doplňků typu Čapí hnízdo 

Výročí  
v Libranticích

V červenci, srpnu a září svá 
výročí oslavili

Stanislava Holická, Josef Skala, 
Věra Jarkovská, František Novotný, 
Věra Chmelíková, Rudolf Moulis, 
Václav Souček, Václav Volenec, 
Olga Havrdová, Josef Hampl 
a Václav Horák
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OBeC LiBřiCe

Výročí v Libřicích
Svá výročí slaví

Šulcová Ludmila, Dostálová Jiřina, 
Štrajtová Lidmila a Rindová Taťána

Zemřeli:
Edmund Horčička, Jaroslav Jedlička a 
Jaroslav Macháček

Před prázdninami 
v červnu byl na 
zastupitelstvu projednán 
a schválen v rámci 
bezúplatného převodu 

Záměr obce č. 1/2019 na převod pozemků 
mezi naší obcí a Královéhradeckým 
krajem. Jednalo se o narovnání 
vlastnického vztahu u pozemků, které 
jsou pod silnicí od křižovatky u kostela 
směrem na Královu Lhotu (obec darovala 
kraji) a pozemků, které jsou okolo silnice 
(kraj daroval obci). Dále byla schválena 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti mezi obcí a SPCom s.r.o. 
(optická síť). Obec projednala a schválila 
rozpočtové opatření č. 4/2019. 

V sobotu 8. června proběhla na hřišti 
taneční zábava, která se velice vydařila. 
Obec podala v rámci zabezpečování 
činnosti JPO žádost o dotaci na osobní 
automobil. 

V prázdninových měsících se řešilo 
vypovězení smlouvy firmou Waycom na 
připojení k internetu. Tuto službu bude 
dále pro obec provádět firma SPCom s.r.o. 
Vzhledem ke špatné slyšitelnosti místního 
rozhlasu byla sjednána tříměsíční 
bezplatná verze na www.hlasenirozhlasu.
cz. Upozorňujeme všechny zájemce, že 
je možnost se přes webové stránky obce 
(www.obeclibrice.cz) kdykoliv přihlásit 
a vybrat si aplikaci, pomocí které chcete 
odebírat hlášení místního rozhlasu. Pro 
občany se jedná o bezplatnou službu. 
Pokud nevíte jak se přihlásit, můžete 
nás oslovit na obecním úřadu nebo paní 
Markétu Štefanovou na poště. Pro potřeby 
Jednotky požární ochrany obce byl 
zakoupen kontejner, který bude sloužit 

 

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

Úřední hodiny

PO 18:00-19:30

OÚ Libřice
místním hasičům. Před zastupitelstvem 
stálo nelehké rozhodnutí – koupit či 
nekoupit objekt místní prodejny? Tato 
situace byla řešená již dříve, ale pro 
vysokou cenu byla koupě zamítnuta. 
Po odmítnutí ceny 2 900 000,- Kč nám 
prodávající snížil cenu o 300 000,- Kč. I 
toto obec odmítla. Konečná cena se ustálila 
na 2 200 000,- Kč. Za tuto cenu jsme již 
přistoupili na koupi, protože reálně hrozil 
prodej truhláři z jiné vesnice, který by 
prodejnu uzavřel a provozoval by tam své 
služby. Začátkem září po vyjasnění všech 
právních náležitostí má dojít k podpisu 
kupní smlouvy. Faktem zůstává, že částka 
2 miliony a 200 tisíc Kč v rozpočtu 
udělá pořádný průvan. Kdybychom ale 
přistoupili na počáteční nabídku, přišli 
bychom o dost peněz. Takto se nám 
podařilo ušetřit 700 000,- Kč. Museli jsme 
pouze projednat a schválit rozpočtové 
opatření č. 5/2019. Protože obec dobře 
hospodařila a potřebné peníze má na účtu, 
nebudeme si ani muset půjčovat od banky. 
Zůstávají nám i finance na naplánované 
akce – u nich je ale problém v současnosti 
nalézt vhodné firmy, které kvalitně a za 
přijatelných podmínek akce zrealizují.

V srpnu jsme podali žádost o další 
dotaci na činnost JPO obce – dotace byla 
zaměřená na zajištění činnosti jednotky. 
Starostka se na Obecním úřadu ve Výravě 
zúčastnila dalšího jednání k plánované 
rekonstrukci silnice II/299. Na prvním 
jednání jsme nesouhlasili s finanční 
spoluúčastí obce na zajištění projektové 
dokumentace ve výši 200 000,- Kč. 
Protože se k nám přidali i ostatní, bude 
náklady hradit Královéhradecký kraj. 
Kanalizace podél silnice bude s naší obcí 

po našem nesouhlasu řešena individuálně, 
a to přímo u nás na místě. Byla 
dokončená cesta ke skladu zemědělské 
techniky i záliv na kontejnery tříděného 
odpadu. Rovněž pokračují práce na 
pasportu kanalizace obce – provádí se 
zaměřování jednotlivých připojení domů 
na kanalizaci. 

Zastupitelstvo projednalo záměr 
prodeje části parcely p.č. 667/2 přiléhající 
k rodinnému domu č.p. 77. 

Většina z nás má již po dovolené, 
školáci po prázdninách a začíná nám 
obvyklý život. Všem školáčkům (a i těm 
větším školákům) přejeme co neúspěšnější 
proplouvání nástrahami školního dění!

Eva Hynková, starostka

Miroslava je dar, který se neodmítá a stála 
opravdu za to.

Helena Nováková, zastupitelka

Z veřejného zasedání  
zastupitelstva obce 

18.6.2019

Bylo projednáno a schváleno: 
Účetní závěrka za rok 2018 včetně 
projednání závěrečného účtu obce a 
zprávy o výsledku hospodaření obce za 
rok 2018. Pro nedostatečný počet 
uchazečů bylo zrušeno výběrové řízení 
na úpravu rybníka č.2 – bude vypsána 
nová výzva. Uzavření smlouvy na 
výstavbu komunikace a inženýrských 
sítí v lokalitě č.11 (Fryntova louka) 

– vyhodnoceno výběrové řízení, vybrána 
firma Novostav, pokračují jednání 
o podpisu smlouvy.

Byla projednána rozpočtová změna 
č.1 a č.2, odsouhlaseny finanční 
příspěvky obce na Charitu Červený 
Kostelec a Linku Bezpečí. Ing.Petr 
Šrámek seznámil občany s aktuálním 
stavem pokládání optické sítě a 
dalšími plány stavby. Občané byli 
informováni o rozšíření webových 
stránek, stavu plánované rekonstrukce 
silnice 2/299 z Třebechovic na 
Jaroměř. Dále proběhla diskuze nad 
dotazy občanů ohledně vybudování 
kamerového systému a dalších 
radarů nebo prvků zpomalujících 
projíždějící auta obcí, bezpečností 

mostku za obcí směrem na Hradec 
Králové. Diskuze nad nakládáním s 
odpady - nápad, zda nevypracovat a 
nerozeslat občanům informační leták 
„jak nakládat s odpady“ (pozn.: 
leták byl vypracován, rozeslán do 
schránek a uveřejněn na web v srpnu 
2019).

Ve výběrovém řízení na pozici 
obecního pracovníka byl vybrán Miroslav 
Machač s nástupem 1.7.2019. 
Bylo informováno o zrušení dříve 
odsouhlaseného prodeje tří pozemků 
obce na Fryntově louce. Byla podána 
žádost o kolaudaci záhumenní cesty 
na jižní straně od obce – bude nutné 
provedení oprav cesty, které jsou nyní v 
řešení. Petr Lukášek, zastupitel
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OBeC SkALiCe
Milí spoluobčané,
nevím, jak jste na tom 

s babím létem vy, ale já ho 
měl vždycky rád pro jeho 
barevnost a takové zvláštní 
ticho, přehlušované jen 

šustěním listí pod nohama. Myslím, že 
podzim je obdobím pro básníky a filozofy 
– umírání přírody nabízí podněty pro 
zamyšlení a přináší nostalgii po létu, která 
u někoho přechází až v melancholii, je-li 
živena plody vinné révy a lidské práce – 
burčákem a prvním mladým vínem. Je ale 
také časem posvícení v mnohých obcích, 
tedy obdobím dobrého jídla a veselí. A 
je logicky i časem bilancování, vždyť do 
Vánoc je už kousíček a pokud chceme 
něco ještě stihnout, máme co dělat.

Připomenu tedy na začátku jednu 
z již tradičních vrcholně prázdninových 
akcí a tou je Posvícení ve Skaličce pod 
břízkami. Přiznám se, že těžko mohu 
věrohodně porovnávat, protože nebývám 
pravidelným návštěvníkem podobných 
akcí, ale musím přiznat, že letos jsem byl 
vystoupením skaličských „ochotníků“ 
vážně nadšený. Muzikál Noc na Karlštejně 
je notoricky známá věc a jeho produkce 
patří několikrát v roce na různých kanálech 
k nejsledovanějším počinům české národní 
kinematografie, tak jsem byl zvědavý, 
jaké překvapení účinkující připravili. 
Škoda, že jsem neměl klobouk, upřímně 
bych ho smeknul a sklonil se až k zemi! 
Skvělý scénář, režie i scénografie a úžasné 
výstupy účinkujících, kteří perfektně 
zvládli playback i herecké umění. A 
přátelé, přitom nacvičovali pouhé tři dny! 
Všem, kteří se na celém zábavném dni 
podíleli ze srdce děkuji. Více si přečtěte 
v článku Zdenky Klimešové.

Teď bych se tedy chtěl věnovat trochu 
i tomu bilancování. Vždyť brzy budeme 
se zastupiteli hodnotit první rok nového 
volebního období. Tedy, jak budeme 
hodnotit my, na tom až tak nezáleží, hlavní 
bude váš pohled, milí čtenáři. Nedávno 
mě potěšil jeden ze starousedlíků, když 
mi řekl: „Pane starosto, na to, abychom 
kritizovali vás, je ještě příliš brzy.“ Ne, 
nejsem domýšlivý, ono se už nyní určitě 
něco najde, ale podívejte, že se také mnohé 
už povedlo: 

Konečně začala oprava chodníků ve 
Skalici. Zatím staveniště jen komplikuje 
život místním občanům, ale věřím, že už 
brzy nová dlažba a rovné, nevylámané 
obrubníky a kultivované vjezdy 
k rodinným domům přispějí k lepšímu 
vzezření naší obce. Na lepším vzezření 
obce spolupracují i naši pracovníci pan 

 

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

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

OÚ Skalice

Výročí ve Skalici
V červenci, srpnu a září svá 
životní jubilea oslavili
Tamara Barbuščáková, Andrea 
Vlášková, Natália Čiháková, Jiří 
Šrámek ml., Andrea Wynkoop, Luboš 
Bauer ml., Edita Šebestová, Romana 
Sündermannová, Bohumil Potůček a 
Pomezný Václav

Chvojka, pan Bauer a pan Zelený, tak si 
jim tímto dovoluji poděkovat za veškeré 
letní práce (jak říká pan Chvojka, ono 
se to nezdá, ale toho sekání, vyvážení 
kontejnerů a drobných údržbářských prací 
je za to léto docela dost).  

Firma ÁLMA-Linné, s.r.o. provedla 
odborné pěstební zásahy u vzrostlých 
stromů v obci (dokonce nadvakrát, to 
když se ukázalo, že popeláři mají nový 
vůz a potřebují v „ořechovce“ ve Skalici 
vyšší podjezd, jinak odmítají vyvážet 
místním odpad), samozřejmě ne u všech, 
už takhle to stálo pár desítek tisíc z obecní 
kasy, ale hodláme v tom pokračovat i 
v dalších letech. Teď už to nebude snad, 
jak se říká „na blint“, když máme od 
srpna zpracovanou inventarizaci obecní 
zeleně, vč. provedeného dendrologického 
průzkumu. Můžeme tak lépe stanovit 
postupy, jak udržet v obci zdravé, ale i 
bezpečné stromy. Samozřejmě vnímám, 
jak je to těžké – na jedné straně nelze 
ani na základě dendrologického posudku 
odhadnout přesně, který strom poškodí 
vichřice nebo bouřka a ohrozí tak majetek 
či zdraví občanů. Ale zvláště v dnešní době 
je třeba také vnímat tu úžasnou službu, 
kterou nám stromy poskytují – zadržují 
vláhu, poskytují stín, v létě ochlazují 
vzduch, vyrábí kyslík, působí esteticky… 

V létě se také podařilo narovnat 
křížek ve Skaličce, snad také „ke chvále 
Boží“ (jak stojí na podstavci) a k radosti i 
zamyšlení lidí. Posuny podloží způsobily 
za ty roky jeho viditelné vychýlení ze 
svislé osy, ale teď snad zase pár desetiletí 
bude stát rovně, a Boží Syn bude shora 
kontrolovat naše počínání. 

Velikou radost mám z hřiště 
v Mateřské školce v Číbuzi. Kromě 
zrealizovaného projektu dovybavení 
novými herními prvky, na který nám přes 
80 tisíc korun přispěl Královéhradecký 
kraj a zbrusu nových webových stránek 
školky (www.mscibuz.cz), se povedlo 
hasičům ze Skalice obnovit zdejší 
pískoviště. Za profesionálně odvedenou 
práci a těch několik sobot strávených 
s krompáči a lopatami opravdu stojí za 

to. Kdyby se člověk nestyděl, hned by si 
sám nějakou tu bábovičkou z čerstvého a 
čistého písku vystřihl! Přijďte se podívat. 
Hřiště je veřejně přístupné a je otevřené od 
pondělí do pátku od 16.30 do 19 hodin a o 
víkendech od 9.00 do 19 hodin. 

Možná si ještě vzpomínáte, že jsme na 
svém předvolebním letáčku, kromě jiného, 
slibovali lepší informovanost. Nevím, jestli 
se nám to daří úplně na jedničku, ale zcela 
určitě jsme pro to už hodně udělali. Paní 
místostarostka Faltová skvěle spravuje 
facebookový účet obce, nová aplikace, 
která dokáže za pomoci počítače ovládat 
naši stařičkou ústřednu, mi umožňuje 
hlášení předem připravit a nastavit jeho 
vhodné odvysílání, a především opakování 
(pokud se vám nelíbí můj výběr písniček, 
napište mi to, a já se pokusím zahrát tu 
vaši). Koncem září by už snad mělo být 
také možné odvysílané relace umístit 
na webové stránky obce, a tak pokud mi 
v hlášení nerozumíte nebo momentálně 
nefunguje reproduktor u vašeho domu, 
anebo nejste v době hlášení doma, budete 
si moci hlášení pustit kdykoli později. No 
a alespoň prozatímním vrcholem našeho 
snažení jsou nové webové stránky obce 
(www.skalice.info). Mají nový design 
(přehledně se zobrazují i v mobilu), 
novou strukturu i novou vychytávku – 
můžete si zaregistrovat svoji e-mailovou 
adresu a nové články vám budou chodit 
automaticky. A už vám nic neuteče! S tím 
souvisí i drobná změna v kontaktních 
údajích obce. Máme nové e-mailové 
adresy: obec@skalice.info, starosta@
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skalice.info a ucetni@skalice.info (ty staré 
ale stále ještě fungují také). 

A co ještě snad do zimy stihneme? 
Vybudovat na hřbitově zpevněnou plochu 
a na ni umístit novou lavičku a vývěsku. 
Zpracovat manipulační řády obecních 
rybníků. Získat technický posudek z hlavní 
prohlídky mostů ve Skaličce u hasičárny a 
ve Skalici u Škopů a u Loudů, abychom 
mohli do dalších let rozvrhnout jejich 
opravy. Získat projektovou dokumentaci 
k rekonstrukci zpevněných ploch u MŠ 

v Číbuzi (zatím ve stádiu nabídky) a také 
k výstavbě nového chodníku ve Skaličce 
(na té se již pracuje)…      

Závěrem vás, milí sousedé, zvu 
na Svatováclavský koncert do kostela 
v Číbuzi, bude se konat v pátek 27. 
9. od 18.00 a je rozhodně nač se těšit. 
S kulturním výborem také připravujeme 
podzimní výlet nejen pro seniory (sledujte 
stránky obce, vývěsky a rozhlas) a ti, kdo 
to stihli, mají také již zakoupené lístky na 
vánoční muzikál Děvčátko (vyprodáno!).

A ještě úplně nakonec bych chtěl i 
touto cestou poděkovat zasloužilé obecní 
účetní paní Miloslavě Kutíkové. Téměř 
23 let byla pečlivou a pilnou pracovnicí, 
moudrou oporou několika starostů, 
spolehlivou asistentkou zastupitelů a 
trpělivou pomocnicí všem občanům obce. 
A nové paní účetní Martině Pultrové bych 
chtěl popřát dobrého, vlídného a štědrého 
šéfa a co nejvíc trpělivých a usměvavých 
občanů. Krásný podzim, přátelé!  

Váš starosta Pavel Kavalír

OBeC LiBníkOViCe

Ze zasedání ZO 14. 6. 2019

Bylo projednáno a 
schváleno: 
• dočištění lesíku v topo-
lech, srovnání terénu a 
výsadba nových stromů,

• dokončení směny pozemku s HNG, 
pozemek za křížkem výměnou za 
pozemek na konci nové cesty,

• oprava cesty na Horním Černilově 
firmou Eurovia CS a.s. Hradec Králové, 
v hodnotě do 200.000 Kč + DPH 

• cenové nabídky J. Fabiána na opravu 
obrubníků, cesty a placu ve středu obce, 

• účetní závěrka za rok 2018 a účetní 
uzávěrka k 31. 12. 2018   

• rozhodnutí o výběru nejvýhodnější 

nabídky na Nástavbu a přístavbu 
komunitního centra Libníkovice 
od firmy Kweku s.r.o. Kolín, 
s nejvýhodnější nabídkou 5,983.703 
Kč + DPH,

• Rozpočtové opatření č. 1
• oprava zvoničky, oslovení firmy 

Novotný (v minulosti provedli opravu 
rozhledny), aby udělali místní šetření a 
dali cenovou nabídku,

• potřeba odstranění mechu na fasádě 
OÚ,

• nátěr osvětlení,
• zadání nových pohlednic s hasičskou 

stříkačkou na žádost návštěvníků obce.

Oprava cesty na Horním Černilově již 

 

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

proběhla v červenci, oprava cesty a placu 
ve středu obce byla dokončena koncem 
srpna.  

A nakonec bych chtěla poděkovat paní 
J. Horákové za výsadbu kytiček kolem 
naší lípy, kterou jsme vysadili v loňském 
roce.  Helena Klosová

inzerce
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OBeC SMRŽOV
Z obecního zastupitelstva 

Před letními prázdninami se ve 
Smržově konalo již páté zasedání 
obecního zastupitelstva. Na tomto jednání 
obecní zastupitelstvo mimo jiné: 
• schválilo dodatek k veřejnoprávní 

smlouvě mezi městem Smiřice a obcí 
Smržov;

• schválilo změny obecně závazné 
vyhlášky obce Smržov, kterou se 
stanoví pravidla pro pohyb psů na 
veřejných prostranstvích v obci;

• souhlasilo s požadavkem z městského 
úřadu Smiřice ohledně trasování 
cesty po obecních pozemcích kolem 
biocentra Obora

Po jejich konci  se konalo jeho 
v pořadí již šesté zasedání, na kterém 
obecní zastupitelstvo:
• schválilo smlouvu o smlouvě budoucí 

ve věci ČEZ Distribuce a obcí Smržov 
v kú Hubíles pro p. č. 38 a p. č. 558/1;

• schválilo obecně závaznou vyhlášku 
obce Smržov, kterou se stanoví 
pravidla pro pohyb psů na veřejných 
prostranstvích v obci;

• schválilo jmenování členů komise na 
veřejnou zakázku na výběr zhotovitele 
vodovodu v Hubílese ve složení Ing. 
Machát, Ing. Hejl, Ing. Bek, náhradník 
p. Kunc.

• schválilo změnu výše příspěvku na 
zájmovou činnost dětí dle směrnice č. 
14  z 500 Kč na 1 000 Kč / dítě / rok. 

Výstavba kanalizace a ČOV

I nadále pokračovaly stavební práce 
na výstavbě kanalizace a ČOV. Zhotovitel 
stavby započal s budováním hlavní 
kanalizační stoky a přípojek ve Smržově. 
Stavební práce budou pokračovat po 
celý zbytek letošního roku, vlastní 
připojení nemovitosti na kanalizační řad 
je plánováno na jaro 2020, do té doby je 

 

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 
a Hubílese

V červenci, srpnu a září Svá 
výročí oslavili

Malý Jiří, Vyčítalová Eva, Kutíková 
Lenka, Poppelová Marie, Krejčí 
Miroslav, Spatzierová Danuše, 
Dendišová Vlasta, Kubečková Blanka, 
Lacková Otilie, Fikr Josef, Černá Anna, 
Tučková Anna, Kavalská Jana, Beková 
Zdenka,  Kvíčerová Magdalena a 
Kavalský Jiří

Zemřeli

Zdeněk Sedláček a Anna Černá

Uvítali jsme nově narozené 
občánky roku 2019: 

Dominika Šimka, Adélu Tesařovou, 
Radima Peiskera, Christiana Stříbrného 
a Tomáše Skálu.

třeba odpadní vody likvidovat stávajícím 
způsobem v souladu se zákonem. 

V průběhu roku může nastat situace, 
že bude omezen provoz po místních 
komunikacích, zhotovitel stavby se bude 
snažit toto omezení minimalizovat a před 
jejím vznikem o tom informovat. Nicméně 
přístup do obce bude vždy umožněn.

 
Rekonstrukce koryta  

potoka

V průběhu letních prázdnin se podařilo 
dokončit dlouhou dobu plánovanou 
rekonstrukci koryta Smržovského potoka, 
které je nově na území obce předlážděno 
a je mu navrácena jeho někdejší podoba.

 
Obecní knihovna

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

Pohyb psů po obci

Obec Smržov upozorňuje všechny 
své občany na platnost obecně závazné 
vyhlášky stanovující pravidla pro pohyb 
psů na veřejném prostranství v obci. Na 
zasedání obecního zastupitelstva dne 12. 
09. 2019 byla schválena její novela, která 
tato pravidla upravuje. Znění vyhlášky 
včetně vyznačení jejího územního rozsahu 
je k dispozici na webových stránkách 
obce a bude distribuováno mezi všechny 
majitelé psů obce.

Ing. Jan Machát, starosta 

Poděkování obce Smržov

Obec Smržov tímto chce poděkovat 
panu Lukáši Bardoňovi a panu Michalu 

Pozdílkovi za včasný a maximálně 
profesionální přístup, který vedl k 
záchraně lidského života.

Tito muži poskytli resuscitaci po 
zásahu bleskem, který se udál ve Smržově 
13. července letošního roku. V dané 
situaci ukázali, že mezi námi stále žijí 
odvážní a stateční lidé a že dobré skutky 
a pomoc druhým nejsou lidem lhostejné. 
Je důležité poděkovat těm, kteří se nebojí 
zachránit život druhým. Každý, kdo 
něco takového dokázal, si zaslouží velké 
uznání. Jaromír Hejl
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OBeC VýRAVA
Zprávy z obecního úřadu

Z n o v u o t e v ř e n í 
budovy prodejny ve 
Výravě nás zaměstnávalo 
po celé léto. Dokončovali 
jsme administrativu 
spojenou s převedením 
budovy do majetku 

obce, převáděli jsme energie na nového 
majitele a přebrali jsme objekt. Věnovali 
jsme se ale také hlavně získávání 
informací a zkušeností potřebných pro 
úspěšné provozování prodejny. Jednali 
jsme se zájemci o pronájem, zástupci 
krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje, dodavateli potravin, regionálními 
sítěmi obchodů i obcemi, které mají 
s provozováním malých venkovských 
prodejen bohaté zkušenosti. Navštívili 
jsme mnohé prodejny a pátrali po 
receptu na úspěch. To vše s jediným 
cílem – získat pro Výravu šikovného a 
nadšeného nájemce, který zde bude ke 
spokojenosti všech občanů provozovat 
prodejnu s potravinami a smíšeným 
zbožím. Prodejní plocha i zázemí jsou 

velké, nebráníme se nabídce například 
provozovatele výrobny nebo malé 
řemeslné dílny. Obchod s potravinami ale 
musí být zachován, to je naše priorita. Do 
konce září bude zveřejněn záměr pronájmu 
maloobchodní prodejny a v podatelně 
přijímáme nabídky. Zájemci mohou 

 

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

úřední hodiny

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

Knihovna

ST 16:30-18:30

OÚ Výrava
kontaktovat starostku Evu Nepokojovou 
pro získání dalších informací. Text 
záměru je zveřejněn na www.vyrava.cz, 
pro případné zájemce uvádím nabídku i 
zde ve Zpravodaji. 

Zastupitelstvo obce se také zabývalo 
doplněním herních prvků na dětské hřiště, 
které spočívá v dokoupení šplhací sestavy 
a houpačky. Připravili jsme nový Provozní 
řád multifunkčního areálu a sportoviště ve 
Výravě, které máme v plánu více využívat 
pro sportovní akce a společenská setkání. 
Hezčí to nyní bude i kolem pomníčku 
připomínajícího pana Josefa Hojného 
podél silnice na Černilov, kde se říká 
„k ruce“. Rádi bychom tam zasadili dvě 
vzrostlé lípy, které by místo vzpomínky 
trošku zkulturnily. Stromy jsme získali 
darem od Lesní školky v Týništi nad Orlicí. 

Pracujeme také na projektu 
zpomalovacího retardéru u vjezdu 
do obytné zóny na „malou stranu“ za 
obecním úřadem. V uplynulém období 
jsme uzavřeli tři smlouvy na zřízení 
služebnosti, a to k čp. 178, 123 a 176. A 
také už plánujeme projekty na příští rok a 
další období. Máte své nápady, jak život 
obci ještě více zpříjemnit a osvěžit? Již 
brzy dostanete možnost se o ně podělit. 

V létě jsme se nezapomněli ani bavit, 
jak se na správné prázdniny sluší a patří. 
Dvakrát jsme ve Výravě na hřišti měli letní 
kino, kde se promítaly české komedie Po 
čem muži touží a Bezva ženská na krku. 
Počasí nám bohužel pro více promítání 
nepřálo, snad budeme mít napřesrok víc 
štěstí a z filmových večerů po širým nebem 
se stane hezká tradice. Také máme novou 
knihovnici Jiřinu Sedlákovou, přijďte se 
seznámit a půjčit si zajímavé knížky a 
brzy i časopisy. O rybářských závodech si 
více přečtete v kulturní rubrice. 

A co se bude ve Výravě dít na 

Výročí ve Výravě
V září, říjnu a listopadu svá 
výročí slaví

Luděk Hubka, Josef Hroch a Jaroslav 
Hejcman

Zemřel

V srpnu jsme se rozloučili s panem 
Josefem Kotlantem z Dolního 
Černilova, bývalým starostou Výravy 
a také dosud nejstarším občanem obce.

Narodili se

V červenci se do naší obce narodila 
Viktorie Kotlantová a v srpnu Filip 
Rejhon.

podzim? Po celý měsíc září můžete na 
obecní úřad nosit do sbírky pro Diakonii 
Broumov obnošené šaty, ale i obuv, 
tašky, lůžkoviny a deky, záclony, knihy, 
hračky i drobnou elektroniku. A když 
už budete uklízet nepotřebné, firma 
Marius Pedersen provede ve Výravě 
28. září mezi 11 a 11:25 mobilní svoz 
nebezpečných odpadů – odevzdat můžete 
barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, 
kyseliny, staré léky i akumulátory. Dále 
ledničky, pneumatiky, elektropřístroje 
nebo zářivky. Kompletní seznam najdete 
na webu obce nebo v letáku na vývěsce. 
Během tohoto víkendu bude proveden 
také sběr objemného odpadu. Podrobnosti 
o přistaveném kontejneru budou 
zveřejněny.

V sobotu 26. října nás čeká první 
Dýňování. Při něm si děti z dýně vydlabou 
příšerky a lucerničky, kterými ozdobíme 
náves. Možná zbyde čas a chuť i na dýňovou 
polévku. O předvánočních akcích se více 
dočtete v příštím vydání Zpravodaje. Přeji 
všem krásně barevné babí léto.  

 Eva Nepokojová, starostka obce

Nabídka pronájmu prodejny

Budova maloobchodní prodejny s 
č.p. 139 stojí na pozemku p.č.st. 182, 
o výměře 299 m2, a pozemku s p.č. 
1878/68 o výměře 1199 m2, vše v k.ú. 
Výrava . 
Jedná se o prostory sloužící především 
k provozování prodejny potravin 
a smíšeného zboží. Ve zbývajícím 
prostoru objektu by mohla být případně 
provozována malá výrobna, drobná 
řemeslná dílna, služby nebo jiné drobné 
podnikání. Prodejna je situována 
v centru obce s cca 420 stálými 
obyvateli a do konce roku 2016 zde byla 
provozována maloobchodní prodejna. 

 
Základní údaje o objektu:

• Adresa: Výrava č. p. 139, 503 03 
Smiřice

• Prodejní plocha cca 95 m2, skladová 
plocha cca 35 m2

• Vytápění: teplovodní systém s kotlem 
na tuhá paliva (modernizace 2016)

• Jednopodlažní stavba je z roku 1976
• Sítě: vodovod, elektrická přípojka
• Oprava střechy 2018
• Naskladňovací rampa, parkoviště
• Objekt je kompletně vyklizený (bez 

zařízení prodejny)
• Provozní náklady (elektřina, voda, 

topení) v roce 2016 byly cca 90 tisíc 
korun
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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

Otevírací doba

Pondělí  13 – 18 h
Středa   13 – 17 h
Čtvrtek  13 – 18 h
Pátek     8 – 12 h

knihovna Černilov
Podzimní nahlédnutí  

do černilovské knihovny 

Letošní léto 
bylo přívětivé 
i pro život 
v knihovně. 
N e s u ž o v a l a 

nás taková strašná vedra, jako tomu bylo 
v letech předchozích. Asi to bude tím, 
že jsme si koupili větrák! V srpnu jsme 
oslavili první rok fungování s naším 
novým knihovnickým programem KOHA, 
který funguje v clowdu, tedy někde 
v dálce na obláčku (omlouvám se všem 
IT specialistům za použitou simplifikaci) a 
my ho jen zásobujeme daty a nemusíme se 
starat o jeho servis, zálohování a podobně. 
Při změně na tento modernější systém jsme 
se trochu obávali, jak nám to spolu půjde, 
protože bez internetu a jeho fungování jsme 
totálně mimo. Ale za celý rok se výsledně 
vyskytlo jen minimum překážek, nakonec 
jsme stejně byli okolnostmi nuceni přejít 
k jinému internetovému poskytovateli. 
Ten nabízí také modernější a rychlejší a 
spolehlivější služby, za což jsme velice 
rádi a doufáme, že stejně spokojeni jste i 
vy. S novým poskytovatelem internetového 
připojení černilovské knihovny souvisí 
také změna telefonního čísla, na které 
se nám nyní můžete dovolat. Staré 
zapomeňte a poznamenejte si, prosíme 
číslo 491 041 047 (pevná linka), mobilní 
spojení 777 639 944 platí stále dál.

Se zahájením nového školního roku 
jsme se pustili do přípravy akcí na podzimní 
období a na všechny z nich se moc těšíme. 
V září byla v hale Masarykovy jubilejní 
základní školy v Černilově instalována 
výstava Památná místa Královéhradeckého 
kraje a Stromy svobody, kterou připravil 
Národní památkový ústav, odborné 
pracoviště v Josefově. V černilovskou 
základní školou jsme spolu-uspořádali 
komentovanou prohlídku této výstavy, 
kterou nás provedl její autor, PhDr. 
Viktor Blažek. V září se také uskutečnil 
koncert zpívajícího právníka Ivo Jahelky 
v černilovské sokolovně. Tento koncert byl 
uspořádán v rámci připomínky 100. výročí 
od vydání prvního knihovnického zákona 
v republice československé. Ivo Jahelka 
složil proto také novou knihovnickou píseň, 
a protože jeho maminka byla knihovnice, 
má ke knihovnám zvláště vřelý vztah. 
Koncert v Černilově navštívilo více než 
100 diváků, a právě stý platící divák dostal 
od nás vstupenku zdarma. 

První říjnový týden je tradičně Týdnem 
knihoven. V rámci tohoto týdne zveme 

v úterý 1. 10. dopoledne k návštěvě 
všechny nejmenší čtenáře s rodiči na 
setkání v rámci projektu Bookstart. 
Budeme si hrát mezi knihami a s knihami 
a můžete nás navštívit kdykoliv mezi 
9 a 11 hodinou. V týdnu knihoven je 
možné se zaregistrovat jako nový čtenář, 
a to s dárkem ročního členství zdarma! 
Akce platí pouze pro nově registrované 
čtenáře.  Během týdne knihoven můžete 
také využít „Zeď nářků a radostí“ před 
knihovnou a napsat svůj nápad, postřeh, 
tip, nespokojenost či radost… cokoliv, co 
byste černilovské knihovně chtěli vzkázat 
pro její rozvoj či zpětnou vazbu. V tomto 
týdnu budeme také připravovat příspěvek 
o naší knihovně na Wikipedii a kdybyste 
nám s tím chtěli pomoci, budeme nesmírně 
rádi! Letošní týden knihoven je zaměřen 
na spolupráci se společností Wikimedia a 
rozvoj wikipedie jako zdroje relevantních 
informací.

V říjnu přivítáme neuvěřitelně, již 
poosmé, pány Miloně Čepelku a Josefa 
Pepsona Snětivého. Na svém autorském 
večeru s názvem Ten píše to a ten zas 
tohle v Kulturním a spolkovém domě 
v Černilově budou oba číst ze svých knih, 
ať už beletristických či ze své poezie a 
vyprávět. Také bude možnost zakoupení 
knih (Vánoce na dohled…). Srdečně vás na 
tento milý a oblíbený autorský večer zveme 
v pondělí 21.10. od 19 hodin do Kulturního 
a spolkového domu v Černilově.

Na listopad budeme mít od Knihovny 
Václava Havla zapůjčenou výstavu Havel 
v kostce. Výstavou si připomeneme 
30. výročí Sametové revoluce. Výstavu 
můžete navštívit v Galerii G.A.U.Č. na 
chodbě Kulturního a spolkového domu 
v Černilově.

První listopadovou sobotu vyrážíme na 
autobusový výlet do Prahy a na muzikál 
Tarzan podle slavného příběhu Edgara Rice 

Burroughse. Máme bohužel již beznadějně 
vyprodáno a plný autobus výletníků. 

V pátek 15. 11. si připomeneme 
výročí 17. listopadu klubovým kinem 
v černilovské sokolovně. Kromě 
připomínky tohoto výročí se můžete těšit 
na film Teroristka s Ivou Janžurovou 
v hlavní roli. Prodej vstupenek na místě, 
projekci zajistí společnost Kino na 
kolečkách. A pak už začne pomalu advent 
a s ním 11. Adventní trh v KSD Černilov. 
Termín do kalendářů je pátek 29. 11. od 10 
do 19 hodin.

Stále pro vás dokupujeme do knihovny 
nové knihy, časopisy a společenské hry 
k zapůjčení, aktuální nabídku můžete 
sledovat v našem on-line katalogu na 
webových stránkách knihovny: www.
knihovna.cernilov.eu.

Upozorňujeme znovu také na možnost 
využít služby Kniha z knihovny pro 
nákup vašich nových knih on-line. Knihu 
si vyberete, objednáte a zaplatíte on-
line, vyzvednete si ji u nás v knihovně a 
nemusíte platit poštovné.

Přejeme vám krásný probarvený 
podzim a těšíme se s vámi na viděnou! 

 Jana Žárská

www.bezvainternet.cz

internet | televize | telefon

PŘIPOJENÍ K INTERNETU

internet od

3 měsíce internetu zdarma

86 TV programů za 109 Kč

zřízení a wifi router ZDARMA

Nabídka je platná do 30. 11. 2019 a ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Podmínky nabídky na tel.

TELEVIZE

Sledujte televizní pořady 
až 7 dní po jejich odvysílání.

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

TELEFON

Volání od 0 Kč 
pro všechny bez rozdílu 
zvoleného tarifu.

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

WIFI PŘIPOJENÍ

Bezdrátové pokrytí bytů, 
kanceláří nebo jiných prostor.

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

OSOBNÍ PŘÍSTUP
ŘEŠENÍ NAVRŽENÉ PRO VÁS NA MÍRU

ZŘÍZENÍ DO DRUHÉHO DNE

776 676 866

299 Kč za měsíc

RYCHLOST PŘIPOJENÍ AŽ 1 GBPS
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Základní škola Librantice

nový školní rok 2019/20    

Během letních prázdnin jako 
každý rok probíhaly ve škole  vnitřní 
i venkovní úpravy.  Po sborovně 
přišla na řadu rekonstrukce II. třídy i s 
položením nové dřevěné podlahy a na 
boční straně budovy byla vyměněna 
okna a dveře.

Prvního září jsme v Libranticích 
přivítali 9 nových prvňáčků z Librantic, 
Borovice a Jeníkovic. Letos se budou 
vyučovat společně s druhým ročníkem. 
V tomto školním roce tedy máme ve 
třech třídách 49 žáků. Mimo vyučování 
dětí využívají školní družinu od 6,30 
hod. do 16.00 hodin.  Každý den mají 
děti možnost po výuce navštěvovat 
různé zájmové kroužky a objevit v 
sobě kus hudebního, uměleckého či 
sportovního talentu. Letos se opět na 
vedení kroužků budou podílet i externí 
učitelé Karate a Legorobotiky.

Ve školním roce na školáky čeká 
díky projektu EU – Šablony II. i 
několik projektových dnů mimo školu. 
Například na podzim navštívíme 
historickou budovu Národního muzea 
v Praze.

Všem dětem i rodičům přeji úspěšný 
školní rok.                                                            

Mgr. Pavel  Kubíček

 

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

 

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

kancelar@zscernilov.cz
ms@cernilov.eu 

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

Zš A Mš ČernilovZákladní škola Černilov
S příchodem prázdnin se často 

stává, že žáky ve školách nahradí 
řemeslníci a bylo tomu tak i v té naší 
černilovské. V přední budově mateřské 
školy proběhla rekonstrukce zázemí 
provozních pracovníků, které v každém 
patře zahrnuje úklidovou komoru, 
sociální zařízení a šatnu s úložnými 
prostory.

V budově základní školy bylo také 
rušno. Prostory školní družiny mají nové 
nábytkové vybavení, bylo instalováno 
nové osvětlení. Vnitřní ventilace je 

nově vybavena tlumičem hluku, takže ji 
bude možné provozovat na vyšší výkon. 
Pokračovalo se také v postupné obnově 
elektroinstalace tříd. Volba padla na 
třídu budoucích prvňáčků. Tedy přesněji 
na 1. B. Celkem jich do školních lavic 
totiž usedlo 35. Ve školce přivítaly 
paní učitelky 32 nově zapsaných dětí. 
Věříme, že se všem bude u nás líbit.

Přeji všem šťastně prožitý a úspěšný 
školní rok. 

Mgr. David Kubíček
ředitel školy

Ve dnech 8. 7. - 12. 7. se uskutečnil 
příměstský tábor s angličtinou na téma 
Ztroskotání na ostrově. Děti se v rámci  
hry rozdělily do týmů, ve kterých se 
snažily pomocí plnění různých úkolů a her 
uhodnout, kde se nachází poklad, který jim 
pomůže přežít na ostrově. Během týdne 
vyzkoušely mnoho aktivit. Táborníci se 
věnovali tvoření z Fimo hmoty, ověřili 
svoji zručnost při drátkování, zasoutěžili 
si v minigolfu a utkali se ve sportovních 
soutěžích. V hradeckých lesích jsme si 
jako správní trosečníci rozdělali oheň a 
upekli  špekáčky. Poslední den jsme tábor 
zakončili rozluštěním mapy a nalezením 
pokladu na hřišti v Černilově, takže 
všichni ztroskotanci se zachránili a vrátili 
se domů. Mgr. Lenka Altmannová

školní tábor
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inzerce

Ani v letošním školním roce nechyběli 
naši deváťáci na akci, kterou pro ně pořádá 
SOŠ a SOU Vocelova. Cílem akce je 
představit žákům všechny studijní a učební 
obory, které se na škole vyučují, a pomoci 
jim tak s výběrem dalšího studia.

Žáci jsou rozděleni do soutěžních 
družstev a postupně, se svým průvodcem 
z řad studentů, projdou všechna soutěžní 
stanoviště po celé škole. Mají možnost 

vyzkoušet si např. práci instalatéra, zedníka, 
automechanika a další.  Na závěr „Dne pro 

Vás“ jsou vyhlášena nejúspěšnější družstva 
a nejúspěšnější školy. Našim letošním 
deváťákům gratulujeme k vynikajícímu 
úspěchu. V celkovém hodnocení soutěže 
škol skončili na krásném druhém místě. 
Navíc i v soutěži družstev nezůstali bez 
úspěchu.  Podařilo se jim vybojovat třetí 
místo. Gratulujeme všem účastníkům a 
přejeme i stejně úspěšný poslední školní 
rok.   Mgr. Dana Vaňková

„Den pro Vás“

Ale ANO! Pokud jste byli ve dnech 
15. - 26. července 2019 na školním táboře. 
Počasí nám přálo, tak jsme mohli celých 
14 dní sportovat a jezdit na výlety. Nejen, 
že jsme soutěžili ve všech možných 
sportovních disciplínách, šli za pokladem, 
cvičili paměť, ale také jsme navštívili 
hasičskou zbrojnici. Tady nás dokonce 
povozili v hasičském autě. Také jsme 
stříleli z airsoftových pistolí. Nebojte se, 
jen do terče!

Každý týden jsme zakončili výletem 
do novohradeckých lesů. Jednou na 
"Vodnickou stezku" a podruhé na 
"Rytířské hradiště". Lesní skřítky určitě 
potěšily chaloupky, které jsme jim tam 

postavili.
Bylo to fajn! Tak zase za rok....

Mgr. Naďa Suntychová  
a Mgr. Marcela Najmanová

Prázdniny ve škole?
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3. Lejšovský triatlon
Pozvánka na Lejšovský triatlon 2019 

pro všechny věkové kategorie - děti  6 - 
9 let; mládež  14 - 17 let; dospělí - ženy, 
muži. 8. června 2019 - sobota. U Boudy 
- u rybníka. Takto to dali organizátoři Iva 
a Pepa Fabiánovi na pozvánce předem, 
před konáním akce, aby všichni v naší 
obci věděli, kdy, kde a pro koho se letošní 
Lejšovský triatlon koná. Pan starosta Martin 
Jílek opět konání Lejšovského triatlonu 
několikrát ohlásil místním rozhlasem.

Triatlon spočíval v jízdě na kole (dospělí 
a mládež 5 km, děti 1500 m), přeplavání 
návesního rybníku s plaveckou pomůckou 
a vypití nápoje na ex.

O občerstvení se i tentokrát po celý 
půlden postarala firma BBQ boys, kteří 
připravili různorodé jídlo a nápoje. To si 
mohli koupit účastníci triatlonu, přihlížející 
a fanouškové. Kromě závodníků se přišlo 
podívat a fandilo kolem 50 lidí. Medaile 
zajistil Jan Šlesingr. Triatlon nafotil Jiří 

Němeček. Počasí nám i tentokrát vyšlo, 
i když jsme měli obavy po předchozích 
chladných a deštivých dnech. Triatlon slavil 
úspěch, díky těm, kteří se na něm podíleli. 
Těšíme se na další a doufáme v ještě větší 
účast závodníků i přihlížejících obyvatel 
Lejšovky. Mgr. Ludmila Součková

Výsledky triatlonu

děti:  1. Nela Fabiánová
          2. Veronika Němcová
          3. Matěj Šlesingr

mládež: 1. Michala Fabiánová
               2. Tomáš Klaus
               3. Lukáš Hrivňák

muži: 1. Jiří Niedoba
            2. Martin Tláskal
            3. Petr Bušta

V kategorii žen vyhrála Iva Fabiánová. 

Jak dát první pomoc dětem

V úterý, 25.6. 2019, pořádal Obecní 
úřad Librantice již druhou přednášku na 
téma První pomoc. Tentokrát byly na 
programu děti. První pomoc je stresující, 
nepříjemná, a hlavně zcela nečekaná 
událost. Jestli někdy platí, že opakování 
je matka moudrosti, tak v tomto případě 
to platí mnohonásobně vícekrát. Pan 
Zbyněk Voříšek, DiS, zaujal nejen tím, 
jak byl připraven, ale i tím, že se vracel 
k minulé přednášce a ověřil si, jak jsme 
poslouchali. Na závěr byla diskuse, ve 
které pan Voříšek odpovídal na mnoho 
dotazů rodičů jako například: jak oživit 
dítě při tonutí, jak odstranit správně 
klíště, jak ošetřit bodnutí hmyzem, 
nebo co dělat, když dítě vdechne cizí 
předmět. A tak závěrečný potlesk patřil 
jak panu Voříškovi, tak malé Aničce 
Šmatolánové, která na chvíli opustila 
dětské hřiště a nahradila figurínu. Je jen 
velká škoda, že rodičů, kteří mají zájem 
o záchranu zdraví nejen svých dětí přišlo 
tak málo. Vždyť podat první pomoc by 
mělo být samozřejmostí pro každého 
z nás a na takovou pomoc je dobré být 
připravený.   

 Věra Koutníková

9. ročník pouťového fotbalového turnaje
9. ročník pouťového fotbalového 

turnaje o Pohár starostky Librantic proběhl 
za krásného a příznivého počasí v sobotu 
22.6.2019, kdy v Libranticích byla pouť.

Turnaje se zúčastnilo 5 týmů, včetně 
týmu domácích, kteří letos svůj tým velice 
omladili a bylo to ku prospěchu věci. Po 
mnoha hladových létech skončil domácí 
tým na pěkném třetím místě s příslibem 
do budoucna, protože hlavně ti mladí 
kluci tvořili hru týmu. Není třeba nikoho 
vyzdvihovat, jelikož každý v rámci svých 
možností odevzdal na hřišti maximum, 
za to patří poděkování také trenérovi 
domácího týmu Tomáši Morávkovi. Celý 
turnaj se hrál ve velmi přátelském duchu, 
hráči se k sobě chovali uctivě, fotbal se hrál 

svižný, ale slušný, bez zbytečných faulů a 
potyček. To samozřejmě usnadnilo práci 
rozhodčího, kterým byl Roman Tlustý, 
kterému rovněž touto cestou děkujeme.

Zvláštní poděkování bychom chtěli 

předat paní starostce A. Hladíkové a 
paní M. Bortlíkové za přípravu cen. A 
samozřejmě se těšíme na 10. ročník.

Umístění týmů v turnaji:
1. místo - Blešno "A" - 12 bodů
2. místo - Újezd u Černilova - 7 bodů
3. místo- Librantice - 4 body
4. místo - Mimoni - 4 body
5. místo - Blešno "B" - 3 body

Jirka Kubec 

Za zastupitele obce Librantice 
děkujeme panu Jiřímu Kubcovi za jeho 
obětavost a energii, kterou dává již 
devátým rokem do celé organizace této 
stmelující akce.
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Hasiči ve školce
Poslední školní den v červnu 

navštívili hasiči z okrsku č. 17 Mateřskou 
školu v Číbuzi.

Když jsem v loňském roce vodila 
do školky svého vnuka, některé děti se 
mě a mého přítele ptaly, kdy přijedeme 
zase do školky jako hasiči. Slíbili jsme, 
že přijedeme. Stalo se tradicí, že tam 
jezdíme v polovině května, tentokrát 
jsme dorazili až poslední školní den 
a to 28. června. Děti jezdily od dubna 
na plavání. Přijeli jsme o něco dříve, 
učitelky zrovna prováděly evakuaci dětí. 
S malými jsme se přivítali a rozdělili je 
na skupiny. Polovina z nich si zastříkala 
z vodního děla, které je na hasičské 

cisterně a ostatní se vozili v hasičském 
autě. Děti se prostřídaly a všichni 
jsme se přesunuli na školní zahradu.                                                                                                  
Tam udělal pan Aixner s dalšími hasiči 
labyrint, kde mrňousové lezli po čtyřech 
v helmách a tím vlastně předváděli 
záchranu z hořícího nebo zavaleného 
objektu.

Potom jsme dětem předali diplomy za 
velmi pěkné obrázky, které namalovaly 
na téma „Požární ochrana očima dětí.“ 
Nakonec jsme předali drobné dárečky. 
Akci podpořily obce Skalice i Smržov, 
zúčastnil se také starosta Mgr. Pavel 
Kavalír.

Zdeňka Klimešová

Dětský den v Újezdě

V sobotu 22.5.2019 uspořádal  
Spolek přátel Újezda dětský den. Celé 
odpoledne probíhaly na prostranství před 
klubovnou  různé hry a soutěže. Děti 
střílely ze vzduchovky na terč, skákaly 
v pytli, soutěžily na rychlost v chůzi 
na  chůdách,přetahovaly se lanem, ale 
nejvíce zábavy si užily, když se přesunuly 
k místnímu koupališti, kde soutěžily o 
co nejrychlejší přeplavání přes vodu na 
různých nafukovacích plavidlech.

Opékala se kýta a pod stanem se vařil 
výborný kotlíkový guláš, po kterém se 
jen zaprášilo. Děti i dospělí si to náramně 
užili, bylo to pro všechny velice příjemné 
odpoledne. M.Landová

Dětské rybářské závody Výrava 2019
Dne 3.8.2019 se uskutečnil 3. ročník 

dětských rybářských závodů ve Výravě 
u rybníka „Ráj“. Opět se soutěžilo ve 
2 kategoriích – závodníků do 10. let s 
pomocníkem a nad 10 let bez pomocníka.

Závodníci se sešli v hojném počtu u 
rybníka před 9 hodinou a po registraci 
závodníků se přešlo k losování lovných 
míst. V 10 hodin začal závod, počasí nám 
přálo a nic nenasvědčovalo, že by to mělo 
být jinak. V 11:30 nás ovšem překvapil 
déšť a tak musel být závod z důvodu 
nepřízně počasí ukončen již v 11:45. Poté 
následovalo již tradiční opékání buřtů, 
tentokrát ovšem za trošku „bojových“ 
podmínek na grilu. A když se závodníci 
najedli, přistoupili jsme k vyhlášení 
vítězů. Závodníci byli bodováni dle počtu 
ulovených ryb a ke spokojenosti závodníků 
letos nebyla o pěkné úlovky nouze.

Kategorie dětí do 10. let

1. místo: Dominik Slezák (13 bodů)
2. místo: Jakub Beznosek (9 bodů)
3. místo: Anetka Havlová (7 bodů)    
               Honzík Drcmánek

Kategorie dětí nad 10 let 

1. místo: Jirka Hájek, Adam Barták (3 b.)
3. místo: Tomáš Lelek (2 body)

Po vyhlášení výsledků jsme měli pro 
děti ještě připravené hledání pokladu 
okolo rybníka, kterého se zúčastnili 
vytrvalci, které neodradilo deštivé 
počasí.

Touto cestou bych ráda poděkovala 
sponzorům: Obec Výrava, Rybářské 
potřeby KS Fish – pan Bohuslav 
Dušánek, pan Josef Treksa (občerstvení), 
Firma GUHRING – pan Erik David. 
Poděkování patří také všem závodníkům, 
trpělivým rodičům, rozhodčím a všem, 
kteří se na závody přišli podívat.  
A v neposlední řadě poděkování patří 
také hlavnímu organizátorovi akce – 
mému manželovi Jiřímu Beznoskovi.

Ještě jednou děkujeme za Vaší 
přízeň a již teď se těšíme na další  
ročník.

Mgr. Michaela Beznosková
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nesytá 2019
Jako každý rok, i letos strávila spousta 

dětí krásné letní dny na táboře Nesytá. 
Tentokrát se vše točilo kolem klíčů, které 
musely děti získat,aby mohly na konci 
tábora otevřít pokladnici Pevnosti Boyard. 
Letos nám přálo i počasí, a tak jsme 
zase po létech sucha mohli opékat buřty, 
vařit v kotlíku a dokonce jsme zakončili 
táborovou hru velkým ohňostrojem.  
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, 
kteří se na přípravě tábora podílejí a 

pomáhají nám zajistit dětem neopakovatelné 
letní zážitky. Děkuji tedy všem vedoucím, 
praktikantům, kuchařce a kuchtíkům, obci 
Černilov za sponzorský dar a samozřejmě 
všem rodičům, kteří nám své ratolesti svěří.  
Jako vždy, můžete si prohlédnout naši 
fotogalerii na stránkách www.nesyta.cz.

Mgr. Lenka Javůrková, hlavní vedoucí 

Letošní tábor byl o Pevnosti Boyard. 
Zažili jsme hodně her, zábavy a nejvíc 

se nám líbil extrémní závod. Jeden den 
jsme jeli na koupaliště a tam jsme měli 
hodně závodů. V půlce tábora jsme šli do 
Hajnice a tam byl obchod, kde jsme mohli 
nakupovat. Na táboře jsme se dozvěděli 
hodně nových věcí, naučili se vázat uzle. 
Na táboře Nesytá jsme měli 
hodně dobrých jídel. Poslední 
večer jsme zakončili ohňostrojem.  
Nesytá je NEJLEPŠÍ!

Maty Berger a Míša Špaček

Poděkování

Ani nevím, čím začít. Chci opět, stejně jako loni, poděkovat 
všem těm, kdo organizují dětský letní tábor Nesytá. A nejen těm, 
kdo ho organizují, ale samozřejmě i všem těm, kdo se o děti a 
jejich blaho, starají v jakémkoliv slova smyslu. Takže všichni 
vedoucí,  kuchtíci, kuchařinky, doktoři, pomocníci, hospodářky, 
hlídači, referenti, zásobovači a dýdžejové....  všichni vy jste 
báječní a já vám všem ještě jednou touto cestou děkuji za to, že 
děláte naše děti o prázdninách šťastné, veselé, usměvavé, akční 
a také kamarádské! 

Letošní téma "Pevnost Boyard" tedy neměla chybu. Ať už na 
to koukám z hlediska rodiče, nebo dítěte, téma je to naprosto 
fantastické pro zábavu a soutěžení. A o to přeci na táborech jde! 
Aby si děti užily zábavu, soutěže a pohyb a to vše s radostí a  
snahou vyhrát pro svůj tým, nebo i pro sebe! Ona taková medaile 
nebo diplom z tábora, to tedy není jen tak. A to nemluvím o 
jiných věcných odměnách. 

Už jsme si doma či v práci u pc zvykli sledovat každý den 
novou várku fotografií, ani letos tomu nebylo jinak. Naprosto 
parádní kousky nám fotografové v podobě krásných barevných 
fotek posílali na stránky a my jsme všichni mohli vidět, jak jsou 
děti nadšené. Nevím jak u ostatních, ale ty úsměvy, objetí, snaha 
zvládnout různé překážky byly z každé to fotografie patrné a 
naprosto bezprostřední. Věřím, že si všechny děti užily báječné 
táborové dny, že se utužily různá kamarádství a přátelství, anebo 
naopak, že nějaká nová kamarádství třeba i vznikla. Spousta dětí 
se bude potkávat v černilovské škole, tak snad i během školního 
roku vydrží jejich přátelství a vzájemná pomoc. 

Děkuji ještě jednou všem a dětem přeji co nejúspěšnější vstup 
do nového školní roku! A za rok na Nesytě snad opět  na 
viděnou :) Kateřina Ježková

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 )

KURZY V SOLNÉ JESKYNI 2019/2020
ANGLIČTINA – pro děti cca od 4 let, 
skupinová i individuální výuka s prvky montessori
- pro děti cca od 1,5 r. s maminkami v dopoled. hodinách
-konverzace v angličtině pro studenty a dospělé
KURZ VÝUKY HRY NA ZOBCOVOU FLÉTNU 
- cca od 4 let, pro začátečníky i pokročilé
JÓGA PRO DĚTI – cca od 5 let
JÓGA PRO DOSPĚLÉ

inzerce
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Posvícení v Újezdě
I v letošním roce jsme v Újezdě 

oslavili Posvícení, které skvěle připravil  
Spolek přátel Újezda. Na přípravách se 
podílela většina členů.

V sobotu 17. 8. v 17. hodin všechny 
přítomné přivítal předseda Spolku Radek 
Slepička, který celý zdařilý večer řídil 
a provázel slovem. Velký stan, který 
byl postaven před klubovnou se velice 
brzy zaplnil a ještě několik stolů, plně 
obsazených bylo mimo stan.

Ze začátku všechny bavila příjemná 
hudba, která byla přerušovaná různými 
soutěžemi dětí i dospělých. V 18.30 hod. 
zatančily už podruhé Sestry Chalupovy ze 
Skalice. Opět sklidily velký potlesk, obdiv 
a uznání všech přítomných. Potom ještě 
následovalo gymnastické, akrobatické 
cvičení Radky Slepičkové a Kateřiny 
Sledzjukové. Po jejich vystoupení se 
začaly prodávat lístky do bohaté tomboly, 
protože byla připravena spousta krásných 
cen. Během celého večera se opékaly dvě 
kýty a klobásky. Na stolech nechyběly 
ani výborné posvícenské koláče. Na 

zakončení večera začala hrát živá hudba 
skupiny Vořežprut z Bukoviny, při které si 

všichni s chutí zatančili. 
Zábava trvala až do pozdních nočních 

hodin. Zpočátku byly trochu obavy z 
počasí, dokonce jednu chvilku i trochu 
sprchlo, ale na konec se počasí umoudřilo 
a bylo krásně. Účast oproti loňskému roku 
byla trochu menší, sešlo se kolem stovky 
lidí, ale všichni si to náramně užili. Takže 
nezbývá, než  poděkovat, jako vždy, 
celému Spolku přátel Újezda a popřát 
hodně elánu do dalších akcí. 

 M.Landová

Posvícenská zábava  
v Lejšovce

V sobotu 24.srpna, jako tradičně, se u 
nás v Lejšovce konala posvícenská zábava. 
Předem pan starosta ohlásil místním 
rozhlasem konání této akce.

Do každé poštovní schránky byla 
doručena pozvánka. Nemáme u nás vnitřní 
prostory, sál, kde bychom mohli pořádat 
akce podobného typu. Vše se odehrává 
venku. I když bylo docela stabilní počasí, 
nemělo pršet, postavili muži z naší vesnice 
stan, přístřeší, kam se mohla část občanů 
uchýlit. Od 19 hodin začal hrát DJ Meddy. 
Jak bývá na zvykem, chvíli trvalo, než 
se rozproudila zábava. Během večera se 
zapojila do tance většina přítomných, 
návesní parket se zaplnil. Co více si přát, 
hraje-li k tomu DJ Meddy různé hity, 
mnohé dnes už retro ? DJ Meddy nám hrál k 
poslechu i tanci do pozdních nočních hodin.

Ti, co měli původně připravit 
občerstvení, měli rodinnou akci. Tak se toho 
úspěšně zhostili rodina Haftova a Saša Polák. 
Hana Haftová grilovala steaky a klobásy, 
Saša Polák čepoval nápoje. Vždy a ochotně 
roznášeli, co si kdo objednal a zakoupil. 
Nebylo by zábavy, nebýt občerstvení.

Velké díky patří výše jmenovaným. 
Počasí nám vyšlo, nepršelo, bylo krásně a 
teplo. Posvícenská zábava v Lejšovce se 
vydařila. Těšíme se na přístí rok.

Mgr. Ludmila Součková

Librantické loučení s prázdninami 
V sobotu 31. 8. se v naší obci uskutečnilo 

tradiční rozloučení s prázdninami. Pro děti 
bylo připraveno spousta soutěží na téma 
Cesta kolem světa. Jednotlivá stanoviště 
byla svým úkolem tematicky sladěna 
s vybranou zemí. Děti si na začátku 
svého cestování vybarvily pohlednici, 
na kterou si na jednotlivých stanovištích 
vylepovaly známky nebo jiné obrázky. 
Po návratu dětí z daleké cesty na všechny 
čekalo akrobatické vystoupení na motorce 
Pavla Vika, po kterém zůstaly na cestě 
před školou stopy od pneumatik ještě do 
prvního deště. Nechybělo opékání párků, 

grilování ani opočenská zmrzlina. Teplé 
letní počasí popřálo k příjemné zábavě až 
do pozdních večerních hodin, kdy nám do 
rytmu hrála kapela INXS-HK. Třešničkou 
na dortu byl ohňostroj! Poděkování patří 
všem organizátorům: Ajce Petrovické a 
její partě ochotným maminek a dorůstající 
aktivní mládeže za organizaci soutěží, dále 
Obecnímu úřadu Librantice za finanční 
podporu a hospůdce Na Hřišti jako vždy 
za výborné občerstvení a ohňostroj! Těší 
nás, že počet dětí, které se této akce 
zúčastnily, přerostl počet dětí naší školy. 

Martina Tkáčíková
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Skaličské posvícení
Letošní posvícení ve Skaličce připadlo 

na sobotu 24. srpna. Už týden před akcí 
vládl v obci čilý ruch. Zaměstnanci obce 
Skaličku uklidili a my hasiči a naši příznivci 
jsme stavěli kulisy, chodili na divadelní 
zkoušky, připravovali tombolu, no prostě 
chystali všechno tak, aby se nám posvícení 
povedlo.

Nejprve byla dopoledne hasičská soutěž 
pro děti. Byla rozdělena na čtyři kategorie a 
dopadla takto. 

Dívky – mladší: 1. Jarkovská Sofie, 
2. Ceralová Emma, 3. Nosková Helena, 
4. Pikolová Anna, 5. Ceralová Kateřina, 
6. Vosyková Sára, 7. Nosková Julie, 8. 
Gažáková Zuzana a 9. Suchánová Elena. 

Dívky – starší: 1. Machaňová Nela, 2. 
Květinská Karolina, 3. Machová Barbora a 
4. Klimešová Tereza. 

Chlapci – mladší: 1. Mach Hubert, 2. 
Pikola Adam, 3. Havlík Jakub a 4. Kryštof 
Hošek. 

Chlapci - starší: 1. Suchán Oskar, 2. 
Suchán Marek, 3. Bouša Jakub, 4. Fajčík 
Jakub, 5. Havlík Ondřej, 6. Machaň 
Matyáš, 7. Suchán Radim a 8. Jarkovský 
Milan. Dětí se zúčastnilo docela dost.

Program pokračoval Memoriálem 
Arnošta Driena - tradičním fotbalem ženatí 
vs. svobodní, zvítězilo dravé mládí 8:3. 

Najednou pod břízkami vyrostl další 
fotbálek. A to obří stolní. Tak velký, že místo 
figurek kopali do míče dospělí, kteří měli 
ruce v poutkách a drželi se vodorovných 
tyčí. Moc jsme se u toho nasmáli.

Potom Petr Pěnkava z Divadelní 

agentury Kaňka se svojí kolegyní Marcelou 
Ruckou zahrál pohádku Truhlice plná 
pohádek. Děti i dospělí poslouchali a ani 
nedutali. Program pokračoval dětskými 
soutěžemi. Ty zápolily v házení kroužků, 
ve slalomu mezi kuželkami a v namotávání 
rybiček.

Po ukončení soutěží přišel všemi 
očekávaný podvečer. Občané už se těší, co 
jsme zase vymysleli, s čím je překvapíme. 
Jelikož byl návrh něco ze středověku, tak 
jsme sáhli po klasikovi a vymysleli jsme, že 
zahrajeme svoji verzi Noci na Karlštejně. 
Než jsme se pustili do divadelního 
představení, prošli jsme v průvodu vesnicí. 
Úplně vpředu jeli zbrojnoši na koních, po 
nich následoval královský pár, arcibiskup 
a ostatní. Byli jsme svědky, že se pod 
zbrojnošem začal plašit kůň, když kolem 
projíždělo auto. Naštěstí to dobře dopadlo. 
V průvodu jsme se dostali až do lesoparku, 
kde jsme měli připravenou scénu. Začali 
jsme hrát divadlo. Tady je stručný obsah.

Hrad Karlštejn očekával příjezd svého 
pána, krále a císaře Karla IV. Na nádvoří 
vládne chaos, opéká se tam kuře, škube 
husa, na valše se pere prádlo, spřádá se 
příze. A to všechno dělají muži. Do toho 
do hradu vchází Štěpán, vévoda bavorský, 
aby s králem dojednal politické záležitosti. 
Purkrabí Ješek z Wartenberka, jej nabádá 
k odjezdu, ale vévoda se nedá. Setkává 
se s Petrem, králem kyperským, který 
nevěří, že na hradě není žádná žena a je 
přesvědčený, že se tam alespoň jedna 
ukrývá, tak uzavřou dohodu, že alespoň 

jednu dívku najdou.
Na hrad se ale vloudí ne jedna žena, ale 

hned dvě. Královna Eliška Pomořanská, 
kterou vede láska k jejímu muži – králi a 
Alena, která se vsadila se svým otcem, 
že stráví noc na Karlštejně. Když se jí to 
povede, dostane povolení k svatbě se svým 
milovaným Peškem Hlavně. Císařovny se 
ujme arcibiskup Arnošt z Pardubic. Obě 
jsou na hradě v přestrojení za pážata. Jediný, 
kdo Alenu pozná je Pešek, rozmlouvá 
jí tento nápad, ale nakonec souhlasí a 
domluví si spolu schůzku. Pešek předstírá 
náhlé onemocnění, Arnošt z Pardubic na 
jeho místo před královu komnatu postaví 
královnu. Ta se dostane do křížku s Petrem, 
nakonec mu zlomí meč. Král pozná 
královnu a pozve ji k sobě. Jelikož na 
hradě nesmí být ani císařovna, chtějí odjet 
na nedaleký Karlík, ale na nádvoří Štěpán 
s Petrem hledají ženu.

Pešek přichází za purkrabím a žádá ho 
o svědectví, že Alena, jeho neteř přečkala 
noc na Karlštejně. Za chvíli za ním přijde 
Štěpán, že na hradě viděl ženu, jenže 
ten viděl u krále královnu a purkrabí se 
domnívá, že viděl Alenu. Spustí zmatek. 
Přizná se králi. Ten je rád, že nehledají 
královnu. Nechá Alenu s Peškem předvolat, 
Peška propustí, udělí mu rytířský řád, aby 
se mohli vzít. Na hrad se vloudí ještě paní 
Ofka, hledá královnu. Ale to už přijíždí 
královna a král zruší pravidlo, že ženy na 
Karlštejně nemohou zůstávat přes noc.

Celým příběhem, tak jako ve známém 
filmu nás provázely písně Karla Svobody.
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Osoby a obsazení:

Karel IV - Radim Sündermann
Eliška Pomořanská - Romana 
Sündermannová
Arnošt z Pardubic - Miroslav Ornst
Purkrabí Ješek z Wartenberka - Karel 
Vandas
Vévoda Štěpán Bavorský - Miloš Hofman
Král Petr Kyperský -Jiří Čihák, jr.
Alena - Marcela Rucká
Pešek Hlavně - Miloslav Havlík
Mniši - Jan Kadeřávek, Petr Pěnkava
Břišní tanečnice - Šárka Vašíčková
Ofka - Zdeňka Klimešová
Zbrojnoši - Jaroslav Wild, Tomáš Vachek, 
Tomáš Vašíček, Denys Holovchenko, Milan 
Karpíšek, Roman Havlík, Jiří Gabriel
Zbrojnoši na koních: Martin a Jakub 
Hamáčkovi
Ženy z podhradí: Eva Ornstová, Iva 
Vašíčková, Monika Karpíšková, Edita 
Šebestová, Kateřina Skořepová, Agáta 
Havlíková
Děti: Tereza Klimešová, Pavel Trnka, 
Sebastián Bek, Miloslav Kušina, Karolina 
Květinská, Ondřej Jakub Havlíkovi, Lukáš 

Hlousek, Matyáš a Nela Machaňovi, Jakub 
Fajčík, Vojtěch Gabriel
Námět - Jaroslav Vrchlický

Kostýmy - firma Marwil
Rekvizity - všichni - co kdo měl doma
Hudební spolupráce - Ferbasovi
Scénář a režie - Petr Pěnkava

Petr Pěnkava, člen divadla Komorní 
scéna Aréna Ostrava, s námi tuto hru 
nastudoval za pouhé 3 dny. Už od dětství je 
to náš kamarád, pokud přijede o prázdninách 
za rodinou do Skalice, tak spoustu času 
věnuje našemu posvícení.

Po našem představení přijela hudební 
skupina Hektor, aby hrála k tanci a poslechu 
do ranních hodin. Celý den bylo k dispozici 
občerstvení, steaky a klobásy, letos nám naši 
ukrajinští sousedé Holovchenkovi uvařili 
pravý ukrajinský boršč.

Druhý den odpoledne nás čekal úklid. 
Na brigádu opět přišlo hodně dobrovolných 
hasičů, ale i našich příznivců.

Poděkování patří všem, kteří se na 
přípravě posvícení podíleli. Především 
obci Skalice, dobrovolným hasičům, všem 
sponzorům, také řadovým spoluobčanům, 
kteří neváhají přiložit ruku k dílu.  

Zdeňka Klimešová

Kaple Navštívení 
Panny Marie ve 
Smržově  zažila 140. 
poutní sezonu od svého 
postavení a posvěcení 
na podzim roku 1879. 
Ta letošní byla opravdu 
vyjímečná. Začala 
tradičně pobožnostmi 
křížové cesty v době 
postní, následovaly 
májové mše o 

květnových pátcích ke cti Panny Marie.  
Poslední květnová neděle je termínem 
hlavní pouti, o té letošní posvětil P. Prokop 
Brož nové dubové vchodové dveře, které 
zhotovilo truhlářství Sedláček z Hubílesa 
na zakázku obce Smržov. U kaple byla 
hojně navštívena prázdninová bohoslužba 
15. srpna na slavnost Nanebevzetí Panny 
Marie, kdy přálo počasí a dorazilo na 70 
poutníků ze širokého okolí. Při této mši 
byly žehnány byliny, které si odnesli domů. 
Poslední mše svatá se konala v neděli na 
svátek Narození Panny Marie 8. 9. , kdy se 
připomíná výročí posvěcení kaple.

Genius loci kapličky uprostřed lesa 
oslovil také anglo-francouzské duo 
Honzpep a Nepheline, které koncertovalo 
s vlastní tvorbou večer 17. května, 
a přilákalo netradiční “poutníky”. 
Následující pátek 24. května zhlédlo na 
padesát cyklistů “jarmareční píseň” o 

vzniku kaple v podání rodiny Pozdílkovy 
ze Smržova a odvezli si originální razítko 
smržovské kaple v poutnickém průkazu, 
jelikož v tomto roce byla kaple poprvé na 
trase cykloprogramu Noci kostelů. A první 
červnový víkend zažila kaple “koňskou” 
svatbu Svobodových z Hubílesa a natáčení 
filmu České televize v jejím okolí s 
pracovním názvem “Zrádce”.

Kaple letos ožije už podesáté také v 
zimě, a to v sobotu 21. prosince 2019 od 
16.00, sousedským setkáním s betlémským 
příběhem. Závěrem chci poděkovat všem, 

kteří pečují o kapli, zvelebují její okolí 
či jinak slouží tomuto mariánskému  
poutnímu místu. A. Šubrtová

Výročí smržovské kaple 1879-2019

inzerce

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

ROMAN VAŇÁSEK
+420 732 720 514

Libníkovice - Borovice 5
R.Vanasek@seznam.cz

borovicky-dvur.webnode.cz/elektrosluzby
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Hořejšáci a dolejšáci průvodem po Libranticích
Librantice – vesnice, která byla a stále 

je vyhlášená tím, že se zde lidé dokáží 
společně pobavit a zasmát. Ať už to byly 
plesy ve staré hospodě "U mlýna" nebo v 
nové hospůdce "Na Hřišti ".  A nejedná se 
jenom o plesy. Jednou z dalších opravdu 
povedených akcí byla v sobotu 7. 9. 2019 
akce s velkým A. Setkání dvou velikánů: 
pana krále a družiny s panem prezidentem 
a vlády. Cílem bylo propojit již existující 
dlouholetou tradici průvodů družiny krále 
Miroslava s obyvateli obce, kteří něco 
takového ještě nezažili. Pan Marcel Kalous 
za hospůdku Na Hřišti, společně s kulturní 
komisí OÚ, vyzval všechny občany 
Librantic, aby se stali jejími přímými 
účastníky, diváky a fandy.

Každá obec má svůj horní a dolní konec, 
a tedy i své hořejšáky a dolejšáky. Ovšem, 
co mnozí nevědí, je, že v Libranticích mají 
na hořejšku svoje místo také "Poláci". 
A ti mají svého krále. Pak dolejšáci 
musí mít svého prezidenta.  A nápad byl 
na světě. Historie versus současnost, 
král versus prezident, hořejšáci versus 
dolejšáci, koňská kopyta versus koně pod 
kapotou.  Navzdory nepříznivému počasí 
se uskutečnilo jedno nádherné setkání.  Za 
koňským spřežením a kočárem, ve kterém 
seděl malý princ Tomášek, královna 
Iva a její dvorní dáma Míla, kráčel pan 
král Miroslav, princezna Eva, hrabě Jiří 
s hraběnkou Dášou, zástupci vévodství 
Chudých a početná královská družina, 
aby se na neutrální půdě setkali s panem 
prezidentem Patrikem a první dámou 
Terezou, kteří přijeli vládním vozem za 
doprovodu osobní ochranky. V průvodu 
nikdo nemohl přehlédnout účast pana 

premiéra s chotí ani zástupce ministerstev 
všech resortů od ministerstva zdravotnictví, 
dopravy, přes vnitro, finance, kulturu, 
sport, zemědělství a ministerstvo práce, 
kterým v čele se zástavou v ruce kráčel 
ministr obrany. Po přátelské zdravici, 
předání darů, zápisu do kroniky, proslovům 
v češtině, polštině a částečně i v němčině 
(pro bavorské uprchlíky z dolního konce na 
horní) a po společném focení došlo k nejen 
sportovnímu klání. Dílčí výsledky byly 
sečteny a verdikt z úst nejmladší ministryně 
spravedlnosti Denisky Horákové zněl zcela 
jasně: Vyhráli všichni! Svoje rozhodnutí 
potvrdila hrou na housle. Do pozdních 
hodin se vítězství společně slavilo za 
doprovodu kapely Librabandy, která 
hrála krásně česky. Samozřejmě i vhodně 
zvolený jídelní lístek pana hospodského 
přispěl k dobré náladě. Podávala se: kýta 
na rožni, kuřecí steaky, grilovaný sýr 
a bramborové placky s masovou směsí, se 

staročeskou pomazánkou, s kyselím zelím 
nebo se sirobem. Za kulinářské umění 
Marcel Kalous získává jedno ocenění 
za druhým. Může se pochlubit čerstvě 
získaným diplomem za II. místo v projektu 
Orlové gastronomie v místě Třebechovice 
pod Orebem za rok 2019. Řád zlaté 
vařečky mu, kromě naší královny Ivy, 
udělili také dobrovolní hasiči Osice. Proto 
může vypnout hruď a směle si zanotovat: 
„Děkuji Vám, paní má, teď už nosím řády 
dva!“ 

Podařilo se zamýšlené, zjistili jsme, že 
si rozumíme, ať jsme v šatech historických 
nebo moderních, že si máme co říct, ať 
jsme starousedlíci nebo přistěhovalí a že 
nás to spolu všechny baví. Přáli bychom si, 
aby se z takového hezkého průvodu stala 
do budoucna tradice, kterou si naše obec 
bude udržovat. (Za rok je daleko, takže 
už teď chystáme na říjen něco dalšího – 
tmelícího.)   Věra Koutníková

Vítání občánků ve Smržově
Na konci prázdnin proběhlo ve 

Smržově po mnoha letech hromadné vítání 
občánků. Po milém přivítání a projevu pana 
místostarosty si rodiče poslechli báseň a 
skladbičky hrané na flétnu v podání jednoho 
ze smržovských „juniorů“. Každý občánek 
byl slavnostně zapsán do Matriční knihy, 
a od obce obdržel darem pamětní list, 
památník a zlatý přívěsek. Maminka květinu. 
Po skončení obřadu bylo možné občánky 
vyfotit v krásné historické dřevěné kolébce. 
Mezi občany jsme přivítali Dominika 
Šimka a Radima Peiskera z Hubílesa, Adélu 
Tesařovou, Christiana Stříbrného a Tomáše 
Skálu ze Smržova. Rodičům gratulujeme 
a miminkům přejeme slunečnou cestu 
životem. Laďka Pozdílková
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OPTICKÁ SÍŤ V černilově
NEJRYCHLEJŠÍ 

internet

30/30 Mbps

BASIC 

356,-
100/100 Mbps

Prima

500,- 

Profi

749,-

www.spcom.cz

internet + 43 TV kanálů

30/30 Mbps

BASIC

449,-

Prima

569,- 

Profi

799,- 

Výhodné balíčky internet s televizí

nejmodernější digitální TV u Vás doma 

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

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

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

300/300 Mbps

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

Gočárova třída 227
500 02 Hradec Královéinfo@spcom.cz

 491 0
40 040

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

KUKI VelkýTV 60
Vyber si 60 kanálů ze 120 za 400,-
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Důvtip Librantice na sportovních hrách seniorů
Od poslední akce, kterou pořádal 

Důvtip už pár  týdnů uteklo. Někomu by se 
možná mohlo zdát, že nám došly nápady. 
Opak je pravdou. Nápadů je víc než dost. A 
jestli o nás nebylo slyšet, tak jen proto, že 
jsme s děvčaty pilně nacvičovaly. Tentokrát 
to byla upravená a zkrácená verze naší retro 
módní přehlídky. 

Čtvrtek 12. 9. 2019 je den,  který si 
budeme dlouho pamatovat. A nebojím 
se říci, že ho nikdy nezapomeneme. 
Důvtip Librantice byl součástí zábavného 
doprovodného programu při  sportovních 
hrách seniorů z Pečovatelského domu 
Harmonie Hradec Králové. Letos s 
mezinárodní účastí, a to se seniory z 
Banské Bystrice.

Ať to zní jakkoliv nadneseně, přátelské 
přijetí vedení a vůbec všech účastníků bylo 
prostě úžasné. Potom tréma nemá šanci. 
Vystoupení trvalo asi půl hodiny, ale bylo 
tam všechno. Fotbalistkami počínaje, přes 
20., 30., 40. a 70. léta se sličné modelky 
protancovaly k živějšímu country stylu. 
Očekávané „hippiesačky“ nezklamaly 
a v davu lidí našly svoje obdivovatele, 
kteří je nenechali na pomyslném parketě 
osamoceny a přidali se. Pak už jen velice 
nedočkavé publikum čekalo na svojí 
kolegyni a hlavní hvězdu přehlídky v jedné 
osobě, na scénku s dámou v klobouku. Na 

samotném začátku nás trochu zaskočila 
technika. Taková malá bedýnka a že ne a 
ne a nebude hrát. Když ale s sebou  máte 
šikovného zvukaře - my máme, je jím 
Jarda Bortlík, kapelník Librabandy, tak se 
nic neděje a jede se dál. Jako důkaz toho, 
že to byl úspěch, není jen potlesk, jásot a 
šampaňské, ale výzva ke spolupráci. A 
tu jsme s děvčaty dostaly od podobného 
spolku důchodkyň z Hradce Králové. Jedlo 

se, pilo se a hlavně všichni společně zpívali 
a tancovali. Když všichni tak všichni. A tak 
tradiční: „Jede, jede mašinka“ měla v čele 
„mašinfíru“ na vozíčku, který byl očividně 
šťastný a ani netajil, že dojatý. Aby ne. 
Vždyť měl sólo a to v kole, které tvořily 
samé „baby“! A závěr? Pochvala a poklona 
od paní ředitelky Centra sociální pomoci 
a služeb, paní Dany Hynkové, je pro nás 
třešničkou na dortu. Věra Koutníková

Dvoreček Černilov
Na začátku září jsme zahájili další 

Dvorečkovou sezónu, přišly nové 
maminky a společně jsme si popovídali, co 
se přes prázdniny událo nového. Na konci 
června jsme se rozloučili s nejstaršími 
dětmi, které už nyní poznávají nové 

kamarády ve školce. 
Přes prázdniny se u KSD opět konalo 

přespávání.  Děti spaly ve Dvorečku 
nebo venku v Avii. Ani chladné počasí 
neodradilo maminky s dětmi, aby přišly 
zažít dobrodružné noci a přes den výlety 

a soutěže, jako například výlet na skákací 
hrady. Večer se opékalo, v noci byla 
stezka odvahy a ráno si všichni společně 
zacvičili. Nakonec děti navštívil opičák a 
přinesl jim dobroty.

A co se bude dít ve Dvorečku v září? 
Budeme pořádat šipkovanou, navlékat 
korálky a pro velký úspěch zopakujeme 
vyrábění bombastických, snad už 
tentokrát nevybuchujících, ovocných a 
zeleninových drinků pro imunitu.

V dalších podzimních setkáních 
nás čeká návštěva muzea automobilů 
v Černilově, máme domluvenou návštěvu 
zubní dentistky a příjde nás také navštívit 
vedoucí mateřských center našeho kraje 
paní Horáková, která nám přednese 
téma „Jak se orientovat ve výchovných 
směrech.“ Na konci listopadu se 
vypravíme do solné jeskyně. V klubovně 
si budeme hrát a vyrábět, tak kdo se 
budete v podzimním čase nudit, přijďte se 
na nás podívat. Scházíme se v Kulturním a 
spolkovém domě v Černilově každé úterý 
od devíti hodin. Jana Slavíková
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Co se děje v klubovně Číbuz
Začátek léta jsme v naší klubovně opět 

přivítali tradičním sousedským posezením 
u ohně, které se konalo v pátek 28. června. 
Opekli jsme si buřty. Děti, které byly už 
natěšené na dlouhé dva měsíce prázdnin, 
se měly možnost vyřádit s kamarády a 
tatínkové zahnali žízeň studeným pivem.

I o prázdninách nadále probíhal každé 
úterní dopoledne „Klubík nejen pro děti“. 
Někdy se nás sešlo méně jindy více. Už 
od začátku prázdnin měly děti možnost 
užít si zahradu mateřské školy, která se 
zpřístupnila i pro veřejnost a nejen to! 
Na zahradu přibyly nové herní prvky, 
jako například dětský kolotoč, nejrůznější 
prolézačky a houpačky. Koncem prázdnin 
na děti čekalo i krásně opravené pískoviště. 

A dál by to ani nešlo bez výjimečně 
oblíbeného „Klubu s občerstvením“ 
konajícího se páteční večery, kde je 
převážně plná kapacita klubovny. 
Točené pivo, něco dobrého k zakousnutí 
a příjemné posezení láká stále více lidí 
z okolí.

V polovině prázdnin jsme měli opět 
možnost se v horkých letních dnech 
setkat u ohně na naší zahradě, povyprávět 
doposud získané zážitky a dát si i 
vzájemně tipy na zajímavé výlety. 

Konec prázdnin a zároveň letních 
radovánek jsme oslavili akcí „Rozloučení 
s létem“, která byla pro děti zároveň 
největším překvapením a vyvrcholením 
celých prázdnin. Děti měly možnost se 
svézt na povozu s koňmi s panem Faltou, 
který s nimi stále ochotně jezdil okruh 
kolem našeho blízkého okolí. Celou jízdu 
si užily nejen děti ale i maminky s těmi 
nejmenšími na klíně. Kdyby se večer 

již tak brzy nestmívalo, možná by děti 
nadšeně jezdily až do rána, jak moc se jim 
to líbilo.

Novinkou v naší klubovně je od září 

zájmový kroužek HUDRAK – HUdebně 
DRAmatický Kroužek pro děti asi od 
čtyř let, který bude probíhat každé úterý 
od 16:15 do 17:00 hod. Děti budou mít 
možnost naučit se plno her, písniček, 
hudebně-divadelně tvořit, rozvíjet svou 
vlastní fantazii, ale i spolupracovat a 
improvizovat.

Nejbližší akcí, která nás z kraje 
podzimu čeká, je v pátek 27. září 
„Přivítání podzimu“ jako tradiční 
sousedské posezení, dále v sobotu 28. 
září ,,Drakiáda“, která proběhne na letišti 
Na Drahách od 15:00 hod. Obě akce 
jsou však závislé na počasí. Pokud by 
bylo nepříznivé, akce se konat nebudou. 
Další události v naší klubovně, které 
jsou naplánovány až do konce tohoto 
roku, a bližší informace k nim najdete 
na facebookových a webových stránkách 
klubovny. Těšíme se na vás!!!

 Mgr. Zuzana Samková

inzerce
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SDH Černilov

nové hasičské vozidlo RZA 
škoda kodiaq

Naše jednotka je zařazena v kategorii 
JPO II., a jako taková je též předurčena 
k likvidaci následků dopravních nehod. 
V Královéhradeckém kraji jsme jediná 
jednotka v této kategorii, kde zřizovatelem 
je obec. Počet výjezdů jednotky za 
posledních pět let je okolo 50 událostí 
ročně. Z toho skoro polovinu tvoří výjezdy 
k dopravním nehodám, dále pak výjezdy k 
požárům, technickým pomocím, otevřením 
uzavřených prostor atp.

V současné době je jednotka Sboru 
dobrovolných hasičů Černilov vybavena 
vozidly cisternovou automobilovou 
stříkačkou CAS 20 na podvozku TATRA 
815 a Technickým automobilem TA na 
podvozku JEEP CHEROKEE. TA je 
vybavený technickým vybavením pro 
zásahy u dopravních nehod (vyprošťovacím 
zařízením, zdravotnickým vybavením 
a řetězovou motorovou pilou). Jelikož 
je toto vozidlo z roku 1994, v současné 
době má najeto přes 257 000 kilometrů, je 
fyzicky i morálně zastaralé.

Nově pořízené vozidlo RZA (Rychlý 
zásahový automobil) Škoda Kodiaq 
vyrobila firma THT Polička s.r.o. Vozidlo 
je vybaveno zážehovým motorem 2.0 TSI 
o výkonu 140 kW, vybaven automatickou 
převodovkou DSG v modifikaci podvozku 
vozidla 4x4, splňuje požadavky vyhlášky 
č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách 
požární techniky, ve znění vyhlášky č. 
53/2010 Sb.,. Rozměry vozidla:
• Šířka 1882 mm
• Délka 4697 mm
• Výška 1720 mm
• Největší technicky přípustná 

hmotnost 2336 kg

Barevné provedení vozidla je 
realizované technologií „Polepením 
vozidla“. Vozidlo bylo dodáno k přestavbě 
v bílé barvě a následně polepeno fólií 
v červené barvě, která je v odstínu OS 
3117 s povolenou odchylkou. Výstražné 
zařízení LED se skládá z rampy umístěné 
na střeše vozidla, dvou výstražných 
svítilen umístěných na přední části vozidla 
a dvou výstražných svítilen umístěných 
na boku vozidla nad předním kolem 
z důvodu viditelnosti vozidla při vjíždění 
do křižovatky. Dále je v zadní části 
vozidla při otevření zadních výklopných 
dveří tzv. „Oranžová alej“ (oranžové 
výstražné svítilny, které označují 
překážku na pozemní komunikaci). 
Současně na „Oranžové aleji“ jsou krajní 

svítilny v modré barvě, pokud je zapnuté 
výstražné zařízení modré barvy. 

Vozidlo je vybavené vysokotlakým 
hasicím zařízením s TRIPLEXOVOU 
proudnicí a hadicí o délce 60 metrů (s 
možností přimísení pěny) a dýchacími 
přístroji VDP PLUTO 300 (pro prvotní 
zásah, než dorazí na místo události 
další vozidla např. CAS – cisternová 
automobilová stříkačka)). Dále je ve 
výbavě řetězová motorová pila Husqvarna 
(pro zásahy při větrných smrštích), 
prostředky na otevírání uzavřených 
prostor, zdravotnické vybavení pro 
poskytnutí první pomoci (batoh, vakuové 
dlahy, páteřní set vesta, vyprošťovací 
deska a krční límce), akumulátorovým 
nářadím (bruska, vrtačka a přímočará pila), 
stabilizačními prostředky a hydraulickým 

vyprošťovacím zařízením. 
Hydraulické vyprošťovací zaří-

zení LUKAS, které dodala firma 
NORDSTAHL s.r.o. Sada vyprošťování 
se skládá z nůžek, rozpínáku, přímočarého 
rozpínacího válce, tažných přípojek 
a řetězů, zachycovačů airbagů. Sada 
nástrojů je tzv. AKU, každý nástroj je 
poháněn akumulátorem. Pro nástroje jsou 
samozřejmě i náhradní akumulátory pro 
případnou výměnu a také je ve výbavě 
vozidla adaptér, který umožňuje pohon 
nástrojů ze sítě 230 V. Toto je možné 
použít např. za použití elektrocentrály 
nebo případného měniče napětí. Díky 
novému vyprošťovacímu zařízení je plně 
dostačující pro případný zásah u nových 
vozidel, u kterých je kladený důraz na 
bezpečnost a použité materiály.

Celková cena vozidla včetně vybavení 
činí 1 977 866,- Kč. Na pořízení vozidla 
byl získán příspěvek z Královéhradeckého 
kraje ve výši 850 000,- Kč. Obec Černilov 
z rozpočtu obce dofinancovala zbylou 
částku na pořízení vozidla.

Na závěr bych chtěl poděkovat 
zastupitelstvu obce Černilov, hejtmanovi 
Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřímu 
Štěpánovi, Ph.D., náměstkovi hejtmana 
Královéhradeckého kraje brig. gen. 
v.v. Mgr. Martinovi Červíčkovi, 
řediteli HZS Královéhradeckého kraje 
brig. gen. Ing. Františkovi Menclovi, 
společnosti THT Polička s.r.o., 
OlfinCar s.r.o. a všem ostatním, kteří 
se podíleli na pořízení nového vozidla, 
pro jednotku SDH Černilov. Získáním 
nového vozidla se zkvalitnila pomoc 
pří záchranných a likvidačních pracích 
v zabezpečení plošného pokrytí území 
Královéhradeckého kraje jednotkami 
požární ochrany. V kategorii vozidel RZA 
se jedná o první vozidlo, které je vyrobené 
na podvozku Škoda Kodiaq.

Bc. Michal Špaček
velitel výjezdové jednotky
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Pomoc seniorům v obcích v domácím prostředí
Zkraje ledna každým rokem putují 

po obcích skupinky Tří králů, jejichž 
prostřednictvím lidé i tohoto regionu 
přispívají na služby Oblastní charity 
Hradec Králové. Dovolte nám, abychom 
vám, dárcům, v tomto „mezičase“ postupně 
podrobněji představili služby, na které je 
část sbírky určena, a kterou je možné využít 
kýmkoliv z vás.

Oblastní charita Hradec Králové nabízí 
pomoc nemocným, umírajícím, rodinám 
s dětmi s postižením, lidem bez domova, 
maminkám s dětmi bez domova, obětem 
domácího násilí, lidem v těžké životní 
situaci. Péče o seniory je její nedílnou 
součástí.  V uplynulém roce pomoci 
Charitní pečovatelské služby využilo 386 
seniorů.

Pečovatelky a pečovatelé dojíždí za 
seniory přímo do jejich domácností. Jezdí i 
do obcí vzdálených 20 kilometrů od Hradce 
Králové. Určitě potkáváte většinou červená 
auta s logem charity, jak stojí před domem 
nebo svižně míří do domácnosti další. Péči 
si senior objednává sám, a to na telefonním 
čísle 495 515 372 nebo 777 736 013. 
Pečovatelskou službu mohou objednat i 
rodinní příslušníci seniora, kteří se nemohou 
o svého blízkého dostatečně postarat. Na 
základě domluvy s pečovatelskou službou 
společně naplánují návštěvy a činnosti, 
s kterými senior potřebuje pomoci. V  
možnostech Charitní pečovatelské služby 
je dojíždět i třikrát denně, a to například 
v souvislosti s hygienou či jídlem. Vše 
se ale plánuje s ohledem na to, co senior 
potřebuje.

S podporou pečovatelek a pečovatelů 
mohou lidé doma bezpečně zvládat běžné 
každodenní činnosti. Díky péči mohou i 
přes vyšší věk a různá omezení zůstat ve 
svém domečku, bytě, kde mají své pohodlí, 
oblíbené věci, které je provází životem, 
rodina, milovaná zvířata. Mohou zůstat tam, 
kde den za dnem ubíhal jejich život a kde je 
zakořeněná jejich minulost a vzpomínky.

Pečovatelé a pečovatelky mohou být 
nápomocní seniorům v činnostech od 
ranního vstávání až po uložení k večernímu 
odpočinku. Obvyklá je pomoc s hygienou 
v koupelně i na lůžku, sprchováním, 
koupáním, použitím WC, také oblékáním, 
svlékáním, podáváním a  přípravou jídla a 
nápojů. Pomáhají při samostatném pohybu 
po bytě, přesunu na lůžko nebo vozík. Na 
základě domluvy zajistí úklid domácnosti, 
nakoupí, zařídí různé pochůzky, vyperou, 
vyžehlí prádlo.

„Pečovatelská péče není jen o fyzické 
pomoci. Častokrát se pracovníci charity 
stávají na nějaký čas členy rodiny, znají její 
příběh, životní cestu. Pro většinou seniorů 
jsou pečovatelky „naše hodné holky“, umí 
pohladit slůvkem, povzbudit, jsou laskavé, 
trpělivé a vlídné.“ říká Mgr. Jakub Cutych, 
vedoucí týmu.

Pečovatelská služba se tedy může stát 
významným článkem a podporou pro členy 
rodiny, kteří si netroufají postarat se o své 
blízké sami, ale stojí o to, aby jejich blízcí 
mohli být ve svém prostředí a se svými.

Paní Marie B. s pomocí nabízených 

služeb pečovala doma o svého tchána a 
pak tatínka. Říká: „Se svým tchánem jsem 
kolik let fungovala v uctivém příměří. Ale 
pak přišla těžká nemoc a najednou nám 
brečel starý pán: ’Nenechávejte mě umřít 
ve špitále.’ Vůbec jsem netušila, do čeho 
jdu, do té doby jsem myla a přebalovala jen 
malé zadečky vlastních dětí, ale pomyšlení, 
že to je člověk, který vychoval muže, 
kterého miluju... Přestěhovali jsme pár věcí 
a dnes s odstupem času říkám – přehodnotili 
hodnoty. A najednou jsme začali potkávat 
lidi, ochotné pomoci. Obvodní lékař napsal 
doporučení. Objevily se proleženiny 
a sestry z ošetřovatelské služby chodily 
dvakrát denně dělat převazy. Přišly bolesti 
a ochotná lékařka – specialistka – přijela na 
návštěvu nastavit léčivo. Píchat injekce – 
ale ne, to nedokážu! – Nevadí, sestra přijede 
i v devět večer. Nebylo to jednoduché, ale 
když jsme trávili poslední společné dny, 
svěřoval se mi i s věcmi, co jeho děti 
nikdy ani netušily. Uběhlo pár let a situace 
se opakovala s mým tatínkem. Vlastně 
– bylo to trochu jiné – nepoznával své 
okolí, nepoznával vnoučata, mě oslovoval 
jménem své matky. Ale věřte mi, když se 
na mě usmál, stálo to všechno za to. A tak 
bych vám chtěla dodat odvahu – opravdu 
jsou lidé, kteří vás dokáží podpořit, pomoct, 
podepřít... A i když třeba všechno perfektně 
nezvládnete, nevadí. Vašim blízkým bude 
stačit, že jsou s vámi doma, a že je podržíte 
za ruku.“

Hledáte pomoc pro sebe nebo pro 
svého blízkého? Naleznete nás v ulici Na 
Kropáčce 30/ 3 – vedle kostela Nanebevzetí 
Panny Marie na Velkém náměstí, Hradec 
Králové. Více i na www.charitahk.cz

VÁNOČNÍ MINI FOCENÍ

¬ ¬ ¬ Dagmar Lovasová Tel.: 728 992 151

¬ 30 min focení ¬ ¬ foto 5ks 13x18 cm

¬ 400,- Kč ¬ 
Termíny: 3.11. - 9.11. - 10.11 - 16.11. 

inzerce
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Z historie Sk Slávie Libřice - pokračování
Rok 1990 

10. února 1990 za pěkného „jarního“ 
počasí hrála Slávie doma přátelák s 
účastníkem III. třídy – Sokolem Černilov 
a prohrála 1:2. Hosté působili jistějším 
dojmem, byli rychlejší v pohybu i myšlení. 
Naši borci nehráli špatně, ale zahazovali 
i ty nejvyloženější šance! Gól našich dal 
Jirka Budinský. Sestava: Šereš – Fajčík, 
Samek, Zágorský, A. Gajdoš, Mates, Jan 
Vyhlíd, Bubela, Pánek, Vlášek, Budinský, 
P. Hrubý.

17. února – utkání Hradeckého zimního 
turnaje: Slávie – Třebeš 1:3. Branku dal 
Budinský. 24. února – další utkání turnaje: 
Slavoj Předměřice – Slávie 3:4! Branky: 
Budinský 2, Hrubý 2. Další dva zápasy 
turnaje: doma s LOKO HK 2:4 a v Malšově 
Lhotě 0:1.

Přípravné utkání s JZD Piletice 1:6! Žáci 
pak prohráli s Černilovem 2:5. A je tady 
mistrovské jaro a muži vyhrávají ve Lhotě 
pod Libčany 1:0 brankou Budinského. 
Další výsledky: Slávie – Nový HK B 3:0 

(Hrubý, Budinský, Pánek), Libčany B – 
Slávie 1:3 (Vlášek, Budinský, Hrubý), 
Slávie – Čechie HK 3:0 (Hrubý, Saučuk, 
Hlava), Praskačka – Slávie 2:7 (Budinský 
3, Hlava, Pánek, Bubela, Saučuk), Slávie – 
Probluz 6:2 (Hrubý 3, Saučuk, Budinský, 
Šereš), Jeníkovice – Slávie 1:7 (Hrubý 3, 
Budinský 2, Mates, Šereš), Roudnice – 
Slávie 1:2 (Budinský, Mates). Konečná 
tabulka IV. tř. sk. A: Slávie 16-2-0-62:13-
34 bodů – 1. místo, Nový HK B 11-4-
3-38:20-26 bodů – 2. místo. Bez jediné 
prohry postoupila Slávie do III. třídy!

Žáci první jarní mistrák prohráli v 
Předměřicích 12:1, dále v Černilově 4:0, 
doma s Hořiněvsí 0:11. Skončili poslední 
bez bodu.

Po letní přestávce prohrávají muži 
v přáteláku v Českém Meziříčí 1:5! 15. 
srpna turnaj v Libřicích vyhrála Slávie 
před Černilovem, Č. Meziříčím, Kocbeří a 
Jeníkovicemi. 22. srpna prohrává Slávie v 
přípravě ve Smiřicích 6:3. 25. srpna první 
utkání ve III. třídě doma s Hořiněvsí a 

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.

17. – 18.10.2019
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 17.10. 15 – 19 hod.
Prodej: pátek 18.10. 15 – 19 hod.
Finanční vyrovnání a výdej neprodaných věcí: 
Pondělí 21.10. 16 – 18 hod. nebo dle dohody

vítězství 4:0 brankami Dostála 2, Hrubého 
a Záhorského. O týden později prohrávají 
muži v Novém Bydžově s béčkem 1:4. Dále: 
Slávie – Lužec n. C. 2:1, remíza v Třebši 
1:1, kde jsme vedli brankou Hrubého, ale 
domácí vyrovnali „boží rukou“! Další 
remíza v Boharyni 0:0, když našim citelně 
chyběl „špílmachr Budla“. A opět domácí 
remíza s Kratonohami 0:0. Totální výpadek 
ve Stěžerách 0:5, těsná prohra v Lovčicích 
1:2. Poslední utkání podzimní části jsme 
poněkud zbytečně prohráli v Černilově 1:2 
po hrubých chybách obrany a gólmana. 
Branky vítězů Farkaš a Jánoško, za Slávii 
Budinský.

Podzimní mistráky starších žáků: Slávie 
– Probluz 3:0 kont., na LOKO HK remíza 
0:0, domácí vítězství nad Boharyní 8:0 v 
sestavě: Šimon J., Vyhlíd D., Formánek J., 
Šimon V., Konečný R., Hrnčíř V., Havel 
M., Kašpar L., Kovačevitý I., Štandera R., 
Knittel O., Fajčík M., Šimek M., Ličman 
Z., Jurčík P. Branky: Štandera 6, Knittel 2. 
Prohra doma s Černilovem 0:1, vítězství 
v Syrovátce 7:1, doma nad Praskačkou 
6:0, prohra s LOKO HK 0:4, výhra nad 
Dobřenicemi 2:0, remíza v Libčanech 1:1 
a vítězství nad Kratonohami 2:1 brankami 
Štandery. Po podzimu vedl Černilov o tři 
body před Slávií. Listopadové komunální 
volby v Libřicích poslaly tři členy Slávie 
do zastupitelstva obce: Josef Hojný – 
starosta, Josef Jedinák – místostarosta, 
Milan Drobný – člen. Ekonomika Slávie 
v roce 1990: příjem 31 000 Kčs, výdej  
30 880 Kčs.

Pár poznámek ze současnosti

Po skončení jarní části III. třídy jsme 
zůstali dva body za postupem do Okresního 
přeboru, i když jsme se potýkali s častou 
fluktuací hráčů (zranění, zaměstnání 
apod.).

Do sezony 2019/2020 vstupujeme s 
tímto kádrem: Patrik Adamovič, Vlastimil 
Fof, Vojtěch Hlaváč, Kamil Králik, Jakub 
Macháček, Lukáš Melichárek, Martin 
Brendl, Petr Hejzlar, Petr Jelen, Petr 
Ličman, Milan Machát, Václav Plíva, 
Tomasz Raszka, Vladimír Sapižák, 
Dominik Štefan, Lukáš Voltr, Michal 
Raich, Lukáš Souček, David Volter, Daniel 
Zumr a Martin Novák ml.

31. srpna se na našem hřišti utkaly 
ženské týmy Spartaku Hradec Králové 
B a Sparty Praha B. Sparťanky zvítězily 
6:1. Hradecké ženy vedl Jaroslav Kosina z 
Divce, náš bývalý brankář. 

 pokračování příště
Josef Jedinák 

kronikář Slávie Libřice
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Strašidýlková 
noc

9.l istopadu od 16 hodin
V Kulturním a spolkovém 
domě v Černilově
Soutěže pro děti,  odměny a 
nečekaná překvapení 
Kostýmy vítány!

Milí rodičové, 
pedagogové a 
čtenáři Zpravodaje. 
První rok projektu  
MAP II. je za námi. 
Připravili jsme pro 

vás na území Kostelecka workshopy, 
semináře, realizovali jsme přednášku o 
finském školství. Spolu s učiteli v našem 
mikroregionu jsme se zabývali otázkou 
„nadaných“ žáků a jejich podporou. 
Ve spolupráci s Akademií Libchavy 
zajišťujeme podporu pro ředitele ZŠ i MŠ, 

učitele ZŠ a MŠ. 
Projekt MAP ll. chystá v novém 

školním roce opět řadu přednášek a 
seminářů určených nejen pro pedagogické 
pracovníky, ale i pro aktivní veřejnost. 
Všechny důležité a zajímavé informace 
naleznete na Facebooku: Posunem to s 
MAPem, vzdělávání na Kostelecku.

Infekční a parazitární 
onemocnění

Mgr. Pavlína Miltová
17. 10. 2019

Kostelecké Horky

Jak rozpoznat základní infekční 
a parazitární onemocnění, se kterými děti 
nesmí být v mateřské školce?

Detailně je rozebrána problematika 
hygienických postupů v mateřské škole 
v případě objevení se infekčního nebo 
parazitárního onemocnění.

Bít či nebít? Komenský – kázeň

doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D
5. 11. 2019
ZŠ Týniště nad Orlicí

Seminář si klade za cíl ukázat přínos 
Komenského pojetí výchovné kázně do 
současné pedagogické diskuze (či diskuze 
o legislativní regulaci tělesných trestů). 
Komenský odpovídá na otázky: 

Kdo je člověk, resp. žák?  Proč člověk 
potřebuje kázeň?

Agresivní děti – SVP Mimóza

Mgr. Milan Jirout, Mgr. Iva Nováková
20. 11. 2019
Kostelecké Horky

Středisko výchovné péče MIMOZA 
nabízí poradenskou a psychologickou 
podporu a pomoc dětem, dospívajícím, 
rodinám  a školám.

Přihlásit se můžete na email: petra.
hrdlickova@nadorlici.cz nebo telefonicky 
603 211 163.

Jan Kučera, hlavní manažer MAP

inzerce

KOMINICTVÍ
DVOŘÁK a SYN

E. BENEŠE 1524
HR. KRÁLOVÉ

 tel. 602 412 350

Provádíme čištění komínů 
a vystavování kontrolních 

protokolů.

Přehled vzdělávacích aktivit MAP nad Orlicí
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Sraz: u Kulturního a spolkového domu v Černilově 
Program: lampionový průvod obcí

drobné občerstvení
S sebou: lampión nebo světýlko, teplé 

oblečení a dobrou náladu

PRŮVOD SVĚTÝLEK
ve středu 28.11.2019 v 17.15 hodin

Klub maminek Dvoreček Vás zve na

Vstupné: 
dobrovolné
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Zveme vás v úterý 8. 10. 2019  
od 19:00 hod. do Černilova 
na přednášku o Senegalu. 

O své zážitky se s vámi podělí 
ředitelka Masarykovy ZŠ a MŠ Plotiště 

PaedDr. Ilona Hojná 

- přehlídka zahrádkářských výpěstků z celých východních Čech,  
  vystavené ovoce současně pěstované, perspektivní a rezistentní,                                        
- ovoce z ovocnářských a šlechtitelských výzkumných ústavů,
- přehlídka staročeských a stále velmi dobrých odrůd jablek,
- expozice hroznového vína, ořechů, paprik, cibule, brambor, 
- samostatná kolekce  bylinek, ukázky gastronomie a stolování, 
- současně pěstovaná zelenina, expozice brambor a česneků,
- výstava chryzantém, jiřin, begonií, fial, lilií, jiřinek a mečiků 
- ukázky chovatelů,  kaktusářů, včelařů, ornitologů a mykologů, 
- po celou dobu výstavy poradenská služba, odborné přednášky,
- tradiční velká soutěž o nejlépe naaranžovanou misku ovoce,  
   zeleniny a  květin s vyhlášením výsledků 6. 10. v 15,00 hod.
- výstava zahrádkářské techniky, nářadí a pomůcek, skleníků,
- ukázky gastronomie s ovocem a zeleninou, různé ochutnávky, 
- stánkový prodej všeho co zahrádkář potřebuje, prodej ovocných    
  stromků a keřů, okrasných dřevin a cibulovin, květin, keramiky, 
  a odborné literatury, bonsají, ovoce a zeleniny, zahrad. nábytku 
- bohatý doprovodný kulturní program a bohaté občerstvení,
- možnost návštěvy  galerie obrazů akad. malíře A. Hudečka ,
- po dohodě možnost návštěvy zahrád. muzea v Hradci Králové,
- po celou dobu výstavy bude zámek v Častolovicích otevřen,

SOBOTA 5. 10. 2019
09,00 hod. Zahájení třetího dne výstavy.
09,00 hod. Soutěž v aranžování misky ovoce.
09,30 hod. Hudební orchestr Choceňačka.
13,30 hod. Koncert orchestru Unibigband.
14,00 hod.  Aranžování květin Z. Kvasničková.
17,00 hod. Konec třetího dne výstavy.

NEDĚLE 6. 10. 2019
09,00 hod. Zahájení čtvrtého dne výstavy.
09,30 hod. Zasedání Územní rady ČZS Rychnov nad Kněžnou.
10,00 hod. Vystoupení skupiny „Špunt“. 
13,00 hod. Koncert skupiny „Špunt“. 
14,00 hod. Taneční skupina „Floriteam“.
15,00 hod. Ukončení soutěže v aranžování.
16,00 hod. Celkové ukončení výstavy.

ČTVRTEK 3. 10. 2019
09,00 hod. Zahájení prvního dne výstavy.
09,00 hod. Zahájení soutěž v aranžování ovoce,
 zeleniny a květin.
14,00 hod. Hudební vystoupení „K-BAND“.
17,00 hod. Ukončení prvního dne výstavy.

PÁTEK 4. 10. 2019
09,00 hod. Zahájení druhého dne výstavy.
09,00 hod. Soutěž v aranžování misky ovoce.
09,30 hod. Vystoupení hudební skupiny ANTRÉE.
10,00 hod. Slavnostní zahájení výstavy za účasti RR ČZS,
 krajských a okresních orgánů, .
12,00 hod. Zasedání KKR ČSZ východních Čech .
13,30 hod. Vystoupení hudebního orchestru DO ZUŠ Choceň.        
14,00 hod. Přednáška a beseda.
 „Pěstování vinné révy v Podorlicku“      J. Matejsek     
17,00 hod. Konec druhého dne výstavy.

ve dnech 3. – 6. října 2019 v Častolovicích

ZO ČZS Častolovice,  Územní sdružení  ČZS Rychnov n.Kn.  a  městys  Častolovice pořádají  21.  výstavu 
ovoce,  zeleniny a  květin

ZAHRADA
VÝCHODNÍCH

ČECH VÝSTAVUVÝSTAVU
PRO NÁVŠTĚVNÍKY JE PŘIPRAVENO: PROGRAM:

R adost  –  Krása – Užitek 
areál  sokolské zahrady,  sokolovny a  zahrádkářské budovy

Parkovné po celou dobu výstavy zdarma
Bližší na www.zahradkari.com

a na telefonu 721 311 719

Vstupné
děti do 6 let zdarma

žáci do 15 let, ZT a ZTP
30 Kč  

důchodci 50 Kč,
dospělí 80 Kč,

rodinné 170 Kč
(2 dosp. + 1-4 děti)
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HASiČi Ve škOLCe V ČíBuZi

nOC nA kARLšteJně Ve SkALiČCe



HOřeJšáCi A DOLeJšáCi PRůVODeM PO LiBRAntiCíCH

ROZLOuČení S PRáZDninAMi V LiBRAntiCíCH


