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Fotosoutěž Vzpomínky na léto na ZŠ Černilov

Výtvarná soutěž s charitou na ZŠ Černilov

Filip Špička Tereza Konířová Martina Hofmanová Lucie Konečná

Lucie Dohodilová Darina Řeháková

Alice Hoffmannová Tomáš Lelek Eliška Marcinková



 
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

Když už flek nezbyde

V minulém vydání Zpravodaje 
jsem na tomto místě psal o tom, 
že někdy potřebujeme zaplnit kus 
volného místa, protože počet stran 
musí být vždy dělitelný čtyřmi. Někdy 
proto příspěvky z obcí doplňujeme 
o další texty, zvětšujeme fotografie 
nebo se naopak snažíme místo 
uspořit, abychom se na požadovaný 
násobek čtyř stran vešli (čtyři strany 
má jeden ohnutý list papíru). Jenže 
občas dojde i k opačnému problému, 
že ten "flek" prostě nezbyde. 

To se stalo i nyní, i když ne kvůli 
tomu, že by se plánovaný příspěvek 
nevešel. Jednoduše se na něj 
zapomnělo, tedy já zapomněl. Když 

některé obce ve svých příspěvcích 
zmiňovaly výsledky voleb, řekl jsem 
si, že bychom je mohli zpracovat 
v jedné celkové tabulce. Jenže, co 
neuděláte hned, to občas neuděláte... 

Já si naštěstí vzpomněl pět minut 
před dvanáctou, ve chvíli, kdy už 
Zpravodaj ležel v tiskárně a zbývalo 
doplnit jen tento příspěvek. A tak 
vám onu celkovou tabulku s výsledky 
parlamentních voleb v našem 
mikroregionu předkládám alespoň 
zde, i když to na stránce nevypadá 
nikterak pěkně. Doufám však, že 
následující strany vám to vynahradí.

Přeji vám příjemné čtení a 
požehnané Vánoce.

Tomáš Hejtmánek

EDITORIAL

Redakční rada:

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

Redakční rada neodpovídá za stylizaci 
příspěvků a případné tiskové chyby.

 Uzávěrka příštího čísla: 10. 2. 2018.

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

Příspěvky odevzdávejte a inzerci  
objednávejte na OÚ v Černilově  

nebo na e-mailu:  
zpravodaj@cernilov.eu

Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
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TIRÁŽ

Archiv Zpravodaje Černilovsko

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

Údaje v % ANO ODS Piráti SPD KSČM ČSSD KDU-ČSL STAN TOP 09

Černilov 26,75 12,23 11,99 11,9 6,52 4,07 7,58 4,56 6,76

Divec 20,90 16,36 13,63 10 5,45 2,72 5,45 7,27 9,09

Lejšovka 39,28 8,92 6,25 16,96 6,25 5,35 4,46 2,67 1,78

Libníkovice 19,58 26,8 6,18 11,34 3,09 6,18 12,37 3,09 4,12

Librantice 32,28 9,71 13,16 9,4 3,13 3,13 5,64 6,26 8,77

Libřice 30,23 9,3 11,62 12,79 7,55 6,39 10,46 2,32 3,48

Skalice 31,41 12,82 12,82 14,1 6,73 4,16 5,76 4,8 2,24

Smržov 29,36 13,01 13,75 10,78 6,31 4,83 5,94 4,46 4,83

Výrava 30 17,08 9,16 8,75 1,66 7,91 5,41 8,33 2,08



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, které 

bude přijímat rozpočet na 
rok 2018 se bude konat 
11.12.2017, tedy po 

uzávěrce tohoto čísla, seznámím Vás proto 
s některými dokončenými akcemi a jejich 
případným pokračováním.

Stavební akce „Dopravní opatření při 
silnici II/308“ byla předána do užívání a 
proběhla kolaudace. Stavbu prováděla firma 
M-SILNICE, dodržela termín dokončení. V 
rámci této akce byly postaveny chodníky od 
autobazaru až k bytovkám na horním konci 
obce včetně vjezdů. Byl přesunut přechod 
pro chodce u sokolovny, postaveny nové 
prosklené autobusové zastávky se zálivy 
pro zastavení autobusu, aby nepřekážel 
provozu, a to v obou směrech jízdy. Další 
přechod včetně nasvětlení je na horizontu 
před výjezdem ze zastavěného území obce 
a místo pro přecházení bylo zhotoveno  
u „Spolku“. Součástí akce jsou také sadové 
úpravy, abychom nahradili dožité kaštany 

a lípy, které výstavbě musely ustoupit.  
U sokolovny vzniklo na místě zbouraného 
bytového domu 10 parkovacích míst ze 
zatravňovacích dlaždic.

V této souvislosti uvádím, že jednou 
z navržených akcí příštího roku je 
rekonstrukce chodníků IV. etapa, která 
propojí přechod u sokolovny s místem pro 
přecházení u čp. 126 a tím bude dokončen 
chodník ze zámkové dlažby z jednoho 
konce Černilova na druhý.

Tím se dostávám k druhé největší letošní 
stavební akci, kterou byla oprava chodníků 
III. etapa, v rámci které byl zhotoven 
chodník ze zámkové dlažby od Borovice 
až k Prokšovým. Také u Ciprových máme 
novou prosklenou zastávku, která je od 
stejného výrobce jako všechny ostatní.  
V obci byl dále doplněn a sjednocen 
mobiliář, jako plakátovací plochy, vývěsní 
tabule, plastové lavičky a nerezové koše. 
Staré koše a lavičky budou přes zimu 
renovovány. 

 Ing. Stanislav Javůrek, starosta

OÚ Černilov

Zprávy z radnic4

Výročí v Černilově
svá životní jubilea slaví tito 
spoluobčané

Hana Kupková, Marie Prokšová, 
Ludmila Malá, Václav Pavlík, Marie 
Jirásková a Václav Marek

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 2017, evidovaného 
pod číslem 17RRD02-0018, a to ve výši 
36 000 Kč. Z této dotace byly stejně jako 
v minulosti pokryty poradenské služby a 
administrativní záležitosti svazku.

OBEC DIVEC
Ze zasedání ZO 4. 10. 2017

Byl projednán projek- 
tantem zpracovaný návrh 
nové trasy dešťové 
kanalizace pro ulici  
V Chatkách. Starosta bude 
kontaktovat projektanta 

pro upřesnění a případnou úpravu 
navržené trasy s využitím stávajícího 
potrubí.

Byla projednána a schválena žádost 
Ing. Martina Bezra o souhlas se skácením 
stromu, ohrožujícího novostavbu domu a 
vedení nn v obci.

Ze zasedání ZO 1. 11. 2017

Starosta informoval přítomné občany 
o plnění schváleného obecního rozpočtu 
v roce 2017 a následně byly projednány 
a stanoveny priority rozpočtu na rok 
následující. 

Byla projednána a schválena nová 
„Smlouva o přepravě osob na rok 2018“  
s Dopravním podnikem HK s navýšením 
za novou linku MHD.

Byl projednán a schválen záměr obce 
pořídit „Změnu ÚP č. 2“ včetně žádosti 
o zmíněnou změnu na Útvar hlavního 
architekta. Jedná se o lokality Poďousov, 

 

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

úřední hodiny

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

OÚ Divec

Stavoka, napojení nové komunikace 
do obytné zóny Stavoka a lokality na 
východ od obce směr Librantice.



5Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko  5|2017

OBEC LIBNÍKOVICE
Ze zasedání ZO 18. 9. 2017

OZ schvaluje nabídku 
na opravu rybníka v ceně 
68.000 Kč + DPH firmou  
V. Silný

OZ schvaluje změny  
v rozpočtu Rozpočtovým opatřením č.2

OZ schvaluje příspěvek od 
Mikroregionu Černilovsko ve výši 
7.850 Kč, který bude použit na zeleň a 
dosázení stromů v Aleji patriotů a rybníku 
Na Bělkách.

OZ schvaluje smlouvu s SP Com s.r.o.
OZ schvaluje odprodej zbytku 

palivového dřeva 1,2 m3.
OZ schvaluje smlouvu o zřízení 

věcného břemene – el .přípojky na 
pozemku obce č. k. 963 - ke stavebnímu 
pozemku p. č. 94/8 p. Hrubý pro ČEZ 
Distribuce a.s.

Změna termínu na přezkoumání 
hospodaření obce od Královéhradeckého 
kraje na 16. 11. 2017.

Návrh na vybudování nového 
chodníku od Mecnerů až pod Volfovi,  
s chodníkem vyřešit propusť a odvodnění. 

Byl zakoupen traktůrek Goliath 4x4  
v hodnotě 199.000 Kč + DPH na sekání 
trávy u rybníku Na Bělkách a V Rákosném, 
také pro údržbu travnatých ploch na 
Horním Černilově a na Borovici. Sekáním 
trávy a údržbou byl pověřen J. Šubrt

Koncem října byla dokončena cesta 
C1 a C5 U Křížku. 2. 11. 2017 proběhla 
kolaudace a předání.  

Začátkem prosince se budou vyplácet 
odměny za údržbu záhonů v obci.

Vzhledem k tomu, že toto vydání 
je poslední v letošním roce a za chvíli 
začíná adventní čas, přejeme všem 
čtenářům a hlavně občanům Libníkovic 

 

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

úřední hodiny

PO 18:00-19:00

OÚ Libníkovice

Výročí  
v Libníkovicích

V prosinci svá výročí slaví
Marie Hrubá a Ludmila Novotná

klidné a krásné vánoční svátky.
Helena Klosová

OBEC LIBŘICE

Výročí v Libřicích
Svá výročí slaví

Hojný Josef, Hynková Aloisie a 
Kumprechtová Irena

V září jsme byli 
„potěšeni“ informací od 
firmy Rereos (cukrovar 
České Meziříčí) o termínu 
ukončení kampaně 
dnem 25. ledna 2018. 

Nachystaný dětský sportovní den musel být 
pro vytrvalý déšť zrušen. Děti si soutěžení 
částečně vynahradily při sportovním chytání 
ryb na udici. Na dotaci pro opravu rybníku 
Bekovák nesplňujeme podmínky, proto jsme 
část hráze opravili svépomocí. Další větší 
opravu plánujeme na příští rok. 

V říjnu byla schválena poptávková 
komise ve složení pánové Josef Zilvar, 
Pavel Štrajt a Jiří Plhal na podání nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu týkající se 
provedení modernizace místního rozhlasu 
a výběr dodavatele akce. V současné 
době se vytipovávají možné firmy, které 
budou osloveny na podání nabídky. Akci 
zamýšlíme provést na jaře příštího roku. 
Obec schválila příspěvek ve výši 10 500,- Kč 
pro organizaci CENTRUM LIRA zajišťující 
ranou péči prostřednictvím pomoci rodinám 
při zvládání a řešení obtížné situace týkající 
se malého dítěte. Tato registrovaná služba 
přispívá odbornou konzultací v domácím 
rodinném prostředí a je přímo cílená na 
konkrétní potřeby dítěte. 

Situace okolo povolení odběru vody 
z vrtu Lipry není dosud uzavřená. Vše 
dojednané při jednáních na černilovském 
stavebním úřadu padlo (i již započaté měření 
hladiny vody ve vybraných studních, které 
se uskutečnilo v polovině srpna, atd.). Celá 

 

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

Úřední hodiny

PO 18:00-19:30

OÚ Libřice
kauza byla z Černilova direktivně přesunuta 
na krajský úřad, odbor životního prostředí. 
Nyní obecní úřad jedná s tímto odborem.  
I nadále požadujeme provést poloprovozní 
čerpací zkoušku vrtu v délce 1 roku s tím, 
že po půlroce proběhne dílčí vyhodnocení 
hladiny vody u vybraných studní. Vydání 
povolení podmiňujeme proběhnutím 
poloprovozní čerpací zkoušky, kdy by až 
teprve ze závěrů výsledků měření mělo 
být jasné, do jaké míry ovlivní nový vrt  
HL – 1 hladinu podzemních vod.            

V současné době připravujeme pokácení 
narušených stromů, je třeba připravit 
obec na zimní měsíce, uklidit listí, čekají 
nás i lednové volby prezidenta republiky, 
projednání prioritních akcí a návrh rozpočtu 
obce na rok 2018, podpora spolků v obci, 
inventarizace majetku obce, střednědobý 
výhledový plán, program obnovy venkova, 
pasport silnic, přechody přes silnice, 
termíny zasedání zastupitelstva, zajištění 
akcí na příští rok jako je údržba chodníků a 
majetku, pomoc při vylepšení venkovního 
vzhledu kostela a mnohé a mnohé další. 
Uvítáme od vás jakýkoliv námět na to, co 
by v obci bylo potřeba udělat. Pokud bude 
návrh realizovatelný, rádi ho zařadíme mezi 
vybrané priority. 

Dostali jsme informaci, že se konečně 
začne v příslušných institucích pracovat na 
Územním plánu obce Libřice. Abychom se 
ale propracovali ke konečné verzi, čekají 
nás mnohá jednání. Bude k tomu zapotřebí 
projednávání i s obyvateli Libřic. Budeme 
rádi, když se schůzek bude zúčastňovat – i 

zde platí přísloví „Více hlav, více rozumu“. 
Mějme na paměti, že schválený dokument 
bude na delší dobu ovlivňovat život v obci, 
proto je třeba, aby byl kvalitní a odpovídal 
potřebám občanů Libřic.

Nezadržitelně se k nám blíží čas 
vánočních svátků, v obcích se budou 
rozsvěcovat vánoční stromky, zpívat koledy, 
začne se s pečením cukroví, ve vanách budou 
plavat kapři a hlavně děti se budou těšit na 
to, co jim Ježíšek nadělí pod stromeček.

Přejeme vám všem, abyste si tu krásnou 
vánoční atmosféru dosyta užili a aby se vám 
alespoň část těch pohodových chvil spolu se 
zdravím podařilo přenést i do všedních dnů 
následujícího roku 2018!!!!!!! 

Eva Hynková, starostka



Zprávy z radnic6

INZERCE

OBEC LIBRANTICE
Z 20. zasedání ZO,  

konaného dne 26.10.2017

• Usnesení z 19. veřejného zasedání:  
smlouva o dílo s firmou Stavoka 
Kosice a.s. na další část rekonstrukce 
Librantického potoka byla podepsána. 
Návrh obecních symbolů byl odeslán ke 
schválení.

• Zastupitelstvo obce Librantice  schválilo 
v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů Zadání Změny č. 3 
Územního plánu obce Librantice.
Navrhovateli změny jsou A. Vaškovský 
– požadavek změny funkčního vymezení 
p.p.č.1649 v k.ú Librantice jako vodní 
rekreační plocha se zázemím a J. Duben 
a J. Holmanová p.p.č. 1574 a 528/7 v 
k.ú. Librantice jako zastavitelná plocha.

• ZO projednalo a schválilo v souladu 
s ustanovením § 47 odst. 5 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů Zadání Územního plánu 
Librantice – návrh k projednání s 
dotčenými orgány a ostatními účastníky.

• ZO schválilo Pracovišti pečovatelské 
péče, o.p.s. Hradec Králové jednorázový 

příspěvek ve výši 5.000 Kč a příspěvek 
Hospicu Červený Kostelec ve výši 
10.000 Kč. Na minulém zasedání byl 
odsouhlasen pracovišti pečovatelské 
služby měsíční příspěvek, který se tímto 
rozhodnutím ruší, protože se změnil 
rozsah služeb a požadavek pečovatelské 
služby.

• ZO projednalo a schválilo Rozpočtové 
opatření č. 3 – příloha zápisu. ZO 
projednalo a schválilo Rozpočtové 
opatření č. 4  – příloha zápisu.

• Místostarosta poděkoval p. Josefu 
Chudému za vybudování  mostku  
u Chudých a Kotlantových.

• Místostarosta seznámil přítomné  
s možností čerpání dotací na výměnu 
oken a dveří v budově obecního úřadu. 
Příjem žádostí je do 30. 11. 2017.

• M. Morávek měl dotaz, kdy se s 
rekonstrukcí Librantického potoka 
dostaneme na hořejší konec obce –  
v rekonstrukci se bude pokračovat podle 
finančních možností obce.

• J. Lukášek upozornil na stále 
vypadávající veřejné osvětlení a 
neosvětlený přechod pro chodce u MŠ 
– bude řešeno s firmou Elus, stejně tak 
osvětlení k hospodě.

• Dále upozornil na to, že na kupy hlíny, 

 

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

úřední hodiny

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

OÚ Librantice

na které se pálí čarodějnice, lidé vozí i 
shnilá jablka a jiný bioodpad – bioodpad 
je možno vozit na „hnojiště“ k Trnkám, 
kam nepatří větve a např. stavební suť, 
kterou tam také někdo navozil. Větve se 
mohou celoročně vozit na „čarodějnice“, 
kam umístíme ceduli s upozorněním, co 
je zde možno ukládat. Zároveň to bude 
také vyhlášeno v místním rozhlase.

• J. Kubec seznámil přítomné s možností 
koupení stanu k hřišti, který by zde 
byl stabilně od jara do podzimu na 
betonových patkách. Jeho cena by 
byla cca 100 000,-- a byl by využíván 
při všech akcích. Zastupitelé toto ještě 
projednají. Milada Bortlíková
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OBEC SKALICE
V měsíci listopadu 

naši dva pracovníci 
převážně uklízejí 
spadané listí na 
veřejném prostranství 
a starají se o odvoz 
bioodpadu. Do 

zelených kontejnerů občané konečně 
vhazují to, co je povoleno. Ale neodpustím 
si připomenout – co je bioodpad. Do 
kontejnerů se odkládá bioodpad jako 
je: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, 
zeleniny, zbytky rostlin, spadané ovoce, 
hlína z květináčů atd. Větve a části keřů 
mohou občané odvážet na vyhrazené 
místo do Skaličky. Přísný zákaz je 
vyvážení pařezů. Tento nešvar se zatím 
nedaří odstranit, neboť toto místo je na 
odlehlejším prostranství, které se špatně 
kontroluje. Musíme něco vymyslet, aby 
kontrola byla a viník byl odhalen. 

V průběhu října započali práce na 
opravě chodníků ve Skalici. Chodník je 
proveden ze zámkové dlažby, vjezdy k jed-
notlivým nemovitostem jsou původní ze 
žulových kostek, nově přeloženy. Každý, 
který používá vjezd ke své nemovitosti, si 
mohl říci, jak to chce udělat. V současné 
době se dokončují poslední práce.  
V plánu na příští rok je pokračování oprav 
na těchto chodnících. V prostoru dětského 
hřiště se umístily nové dva hrací prvky. 
Jedná se o pružinové houpadlo „Medvěd“ 
a řetězovou houpačku „Hnízdo“. Tato 
investice přišla na 55 tis. Kč.  

Firma IMMOTRANS, a.s., ve 
Skaličce v lokalitě A1, která je určena pro 
výstavbu 15 RD, zkolaudovala veškerou 
infrastrukturu. Majitelé jednotlivých 
stavebních pozemků mohou zahájit 
výstavbu RD. 

Začátkem jara jsme vstoupili v jednání 
se Správou silnic Královéhradeckého 
kraje ohledně opravy komunikace  
v Číbuzi. Tento záměr byl přislíben. 
Časový předpoklad oprav komunikace je 
odhadnut na polovinu roku 2019. K tomu 
předcházejí veškeré přípravné, projektové 
a schvalovací práce. Podmínkou je 
prověření ze strany obce stav kanalizace. 
S časovým předstihem provádíme čištění 
a monitorování kanalizace. Kamerová 
vizualizace nám odhalí stav potrubní 
sítě, špatné provedení přípojek, nebo 
nelegální napojení. Čištění a prověření 
stavu přijde na cca 120 tis. Kč. Již teď 
víme, že betonové potrubí vedoucí 
přes komunikaci je popraskané, vrchní 
část se prolamuje. Oprava těchto úseku 
nás čeká ještě před započetím prací na 
komunikaci. Dále se v Číbuzi na žádost 

občanů zpevňuje nástupní ostrůvek při 
autobusové zastávce „Na Drahách“. 
Římskokatolické farnosti Číbuz obec 
přispěla finančním příspěvkem 100 tis. 
Kč na pokračující opravu střechy kostela. 

Koncem měsíce října proběhla 
brigáda na výsadbu ovocných stromů 
podél polní cesty ze Skalice do Bukoviny. 
Zasadilo se celkem 60 kusů ovocných 
stromů – jabloně, višně, a slivoně. Sešlo 
se 35 občanů všech věkových skupin. 
Nejstaršímu bylo 85 let. Po vykonané 
práci si každý opekl „špekáček“ a 
občerstvil se čajem, nebo pivem. Děkuji 
všem, kteří se zúčastnili této vydařené 
akce. V příštím roce 2018 budeme nadále 
pokračovat ve výsadbě ovocných stromů 
v naší obci. 

Obec Skalice dne 2. prosince pořádá 
zájezd do Prahy na divadelní představení 
„Každý rok ve stejnou dobu“ v divadle 
Bez zábradlí. Pro velký zájem je tento 
zájezd již plně obsazen. Návštěva divadla 
bude též spojena s individuální prohlídkou 
Prahy.  Hned druhý den, v neděli 3. 
prosince od 15:00 hodin, SDH Skalička 
pořádá Vánoční besídku pro nejmenší. 
Všechny děti a jejich rodiče jsou zvány 
na tuto odpolední akci. Pro děti budou 
připraveny různé soutěže a hry. Určitě 
každý bude odcházet s Vánoční nadílkou, 
kterou si převezmou od Mikuláše, někteří 
i od Čerta.  

Dne 26.12.2017 se v kostele v Číbuzi 
uskuteční vánoční koncert, na kterém 
vystoupí žesťové kvinteto Komorní 
filharmonie Pardubice. Připravilo pro 
svůj vánoční koncert program sestavený 
z nejkrásnějších skladeb a textu, které 
jsou spojeny s vánočními svátky a 
předcházející dobou adventu. Jako host 
vystoupí houslistka Komorní filharmonie 
Lucie Benešová.

 

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

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

OÚ Skalice

Firma Marius Pedersen, a.s. nás 
seznámila s vývojem cen v odpadovém 
hospodářství. Pro rok 2018 dochází 
k navýšení ceny svozu a odstranění 
směsného komunálního odpadu o cca  
7 %. Toto navrhované zvýšení však ještě 
vychází z předpokladu úpravy některých 
svozových tras. Cílem těchto úprav je 
snaha o optimalizaci svozu odpadů, a 
tím docílit co možná nejmenší navýšení 
ceny za svozové služby. Navýšení ceny 
za svoz separovaných odpadů činí cca 
4,1 % a dále zavedení recyklačního 
poplatku u komodity plast ve výši 490 
Kč/t. U samostatné přepravy odpadů 
(kontejnerovými vozidly) dojde jen  
k mírnému zvýšení ceny za km, 
případně manipulaci. Výše uvedený 
návrh úpravy ceny nezahrnuje žádné 
případné navýšení poplatků stanovených 
zákonem. Vycházíme z výše poplatků 
dle stávajícího zákona (tj. 500,- Kč/t). 
V  případě, že uvedený zákon bude 
novelizován s účinností někdy v průběhu 
roku 2018 nebo vstoupí v platnost 
nový zákon o odpadech, bude nutné 
provést novou kalkulaci a úpravu cen za 
poskytované služby. V minulých letech 
obec našim občanům poskytla při platbě 
poplatku za komunální odpad 20% slevu. 
Věřím, že i nadále zastupitelstvo obce  
slevu odsouhlasí.  

Obec Skalice z důvodu vytvoření 
Plánu rozvoje naší obce sestavila 
Dotazník spokojenosti s životem v obci. 
Tento dotazník byl roznesen do každé 
domácnosti. Je dobrovolný a anonymní. 
Každý mohl připsat své připomínky a 
nápady. Dotazník se v současné době 
vyhodnocuje. Výsledky budou zveřejněny 
na webových stránkách obce a budou 
rovněž zapracovány do vznikajícího 
Plánu rozvoje obce Skalice. 

Závěrem bych chtěl jménem svým a 
jménem zastupitelů obce Skalice popřát 
všem našim občanům radostné a veselé 
Vánoce a do nastávajícího roku 2018 
hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů.
 Milan Karpíšek, starosta



Zprávy z radnic8

OBEC SMRŽOV
Upozorňujeme občany, že v období 

vánočních svátků bude obecní úřad od 
21.12.2017  do 1.1.2018  uzavřen.

Pozvánka na společenské 
setkání

Zveme všechny seniory ze Smržova 
a  Hubílesa  na každoroční setkání 
důchodců, které se koná 15.12.2017 od 
16:00 hodin v hospodě U Koupaliště. 
Program a občerstvení je zajištěno.

Svoz komunálního odpadu 
na počátku roku 2018

Svoz komunálního odpadu v lednu 
2018 bude probíhat na známky 2017. 
Poplatky za rok 2018 budou vybírány  
v průběhu měsíce ledna, kdy  přesný 
čas bude zveřejněn na www.smrzov.cz a 
obecním rozhlasem.

 

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
Narodil se

Filip Šmídek (Smržov)

Zemřeli

Jan Čech (Hubíles)

Obecní knihovna

Zveme všechny zájemce o čtení  
k návštěvě naší obecní knihovny, která 
je otevřena každé pondělí od 18.00 do 
19.00 hodin .

I v letošním roce jsme knižní 
fond obohatili o nové knižní tituly  a 
nadále probíhá výměna knižního fondu   
s Městskou knihovnou Hradec Králové  

Z nové vlastní  nabídky upozorňujeme 
například na: Dívka v ledu, Maminčin 
mazánek, Okamžiky štěstí, Manželé 
odvedle, Aristokratka na koni.

Rekonstrukce hasičské 
zbrojnice

Obec získala na základě žádosti  
dotaci na obnovu hasičské zbrojnice a po 
provedeném výběrovém řízení započala  
v měsíci červnu t.r. rekonstrukce.  Stavební 
úpravy spočívaly ve výměně oken a 

vrat, zateplení fasády kontaktním zateplovacím 
systémem, provedení nového dřevěného sedlového 
krovu s novou střešní krytinou, zateplení stropu, 
vybudování nového hygienického zařízení, úpravě 
elektoinstalací a výměně stávající kanalizace a 
vodovodu.

Rekonstrukce proběhla v období červen – říjen 
2017, dne 10.11. proběhla kolaudace a objekt byl 
předán Sboru dobrovolných hasičů Smržov do 
užívání.

Rozpočtovaná cena díla byla ve výši 849.500,- 
Kč, výše přiznané dotace 400.000,- Kč.

Stav obecních komunikací

Jak jsme všichni již po několik let zejména 
v podzimním období zaznamenali, zemědělskou 
činností společnosti Rolana s.r.o.  trpí obecní 
komunikace, a to jak zanesením nečistotami 
vyvezenými z polí, tak i poničením těžkou technikou. 
Přes fakt, že na žádosti ze strany obce o úklid bylo 
v některých případech znečišťovatelem reagováno, 
nečistoty odstraňují pravidelně obecní zaměstnanci 
ve Smržově, v Hubílese se starají o úklid silnice 
hasiči místního sboru.

Poničení cest je ve Smržově zejména „U křížku“ 
(sklizní v uplynulých letech), komunikace od plata 
směrem k biocentru, která se na přelomu září a října 
tohoto roku nedala po určité období lehkou technikou 
ani používat,  a komunikace okolo koupaliště a dále 
okolo nové zástavby vznikající nad koupalištěm.

Povinností uživatele komunikace je po 
poškození, znečištění apod. uvést tuto do původního 
stavu, což se přes upozorňování zástupce společnosti 
ROLANA s.r.o. nedaří, ale současný stav není vedení 
obce lhostejný a dále se budeme snažit nastalou 
situaci řešit osobním jednáním.

Ing. Jan Machát, starosta obce 

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 )

Pro Vaše zdraví i Vašich blízkých
Dárkové poukazy a permanentky do solné jeskyně

Kosmetika z Mrtvého moře KAWAR
Jedlá a koupelová sůl

Solné svícny

INZERCE
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OBEC VÝRAVA
Už se to blíží, po roce tu 

máme opět advent, s nímž 
se pojí mnoho zajímavých 
příležitostí. Rovněž to 
znamená, že zanedlouho 
budeme slavit Vánoce, ale 
ještě před nimi je nutné 

stihnout nejen pečení cukroví, ale i vánoční 
úklid nebo třeba navštívit adventní trhy.

Advent je začátkem liturgického roku a 
přípravou na Vánoce. První zmínky o něm 
se objevily již v 5. století, neměl přesně 
danou délku, ta se ustálila až v desátém 
či jedenáctém století. Jednalo se o dobu 
postní, byla zakázána jakákoliv zábava.

Datum začátku adventu není přesně 
určeno; začíná mezi 27. listopadem a 3. 
prosincem, pro každý rok je tedy jiné. Mezi 
tradiční symbol se řadí adventní věnec, 
který je ozdoben čtyřmi svíčkami. Každá 
svíčka něco z církevního hlediska značí a 
zapaluje se vždy v neděli během adventu. 
Na věnci může být ale i pátá svíčka, která se 
zapaluje na Štědrý den. Svíčky se zapalují 
proti směru ručiček. 

A kdy bude advent letos? Advent  
v roce 2017 začíná první adventní nedělí 3. 
prosince. Lidově se označuje jako železná 
neděle. V tento den začíná také všechno, 
co je s adventem spojeno. Hlavně se nesmí 
zapomenout na rozsvícení první svíčky 
na věnci - Naděje. Druhá adventní neděle 
vychází na 10. 12. 2017. Označuje se jako 
bronzová neděle. Na řadu by mělo rovněž 
přijít zapálení druhé svíčky na věnci - Mír. 
Třetí adventní neděle připadá na 17. 12. 
2017. Tato neděle je známá jako stříbrná 
neděle. Na věnci se zapálí třetí svíčka - 
Přátelství. Do Vánoc už moc času nezbývá, 
ale stále se dá napéct nebo nakupovt dárky. 
Čtvrtá adventní neděle bude 24. 12. 2017. 
Neděle je označována jako zlatá. Letos 
vychází zrovna na den, kdy je Štědrý den. 
Již by mělo být všechno připraveno, advent 
je u konce a zapálí se čtvrtá svíčka - Láska. 
V adventu se dodržují i různé tradice, 
například to je trhání větviček z třešně nebo 
višně na Barboru, aby rozkvetly do Vánoc, 
slavení Mikuláše, výzdoba a dekorace, 
pečení vánočního cukroví, zpívání koled 
nebo zdobení stromku a spousta dalších.

V rámci tohoto posledního letošního 
vydání Zpravodaje bych vám všem chtěla 
jménem celého zastupitelstva popřát 
příjemné prožití vánočních svátků a do 
roku 2018 pak zejména pevné zdraví, 
štěstí a spokojenost.

Ze zasedání zastupitelstva

Na veřejném zasedání dne 2. 10. 2017 

 

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

úřední hodiny

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

OÚ Výrava
předložil starosta obce zastupitelstvu 
výsledek výběrového řízení na provedení 
díla „Stavba VI. etapy chodníků v obci 
Výrava podél III/2992“. Formou Výzvy  
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce bylo poptáno pět 
dodavatelů. Komise pro otevírání, posouzení 
a hodnocení obálek s nabídkami se sešla 
dne 27. 9. 2017 a jednomyslně doporučila 
uzavřít Smlouvu o dílo s účastníkem, 
který podal ekonomicky nejvýhodnější 
nabídku. Jedná se o nabídku účastníka – 
STRABAG a.s., o. z. Praha, oblast Hradec 
Králové, s nabídkovou cenou 3.446.200,- 
Kč. Zastupitelstvo obce schválilo uzavření 
Smlouvy o dílo na provedení uvedeného díla 
s vybraným dodavatelem stavebních prací a 
pověřilo starostu obce uzavřením smlouvy. 

Dále pak starosta předložil výsledek 
výběrového řízení na provedení díla 
„Oprava polní cesty Kociánka, k. ú. 
Výrava“. Formou Výzvy k podání nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
stavební práce bylo poptáno pět dodavatelů. 
Otevírání, posouzení a hodnocení obálek s 
nabídkami se uskutečnilo rovněž dne 27. 
9. 2017. Komise jednomyslně doporučila 
uzavřít Smlouvu o dílo s účastníkem, který 
podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, 
a to se společností KENVI CZ s.r.o.,  
s nabídkovou cenou 1.102.386,- Kč vč. 
DPH.  Zastupitelstvo obce schválilo uzavření 
Smlouvy o dílo na provedení uvedeného 
díla s vybraným dodavatelem stavebních 
prací a pověřilo starostu obce uzavřením 
smlouvy. Jelikož ale společnost KENVI 
CZ s. r. o. neposkytla součinnost k uzavření 
smlouvy o dílo a z další účasti ve výběrovém 
řízení se omluvila, bylo následně schváleno 
uzavřít smlouvu s účastníkem umístěným 
na druhém místě, a to se společností  
M-Silnice a. s.. 

Zastupitelstvu byl rovněž předložen 
ke schválení návrh Smlouvy o právu 
provést stavbu inženýrské sítě a omezení 
užívání nemovitosti uzavírané z důvodu 
připravované realizace obnovy vodní 
nádrže před čp. 154 („koupaliště“). V rámci 
obnovy vodní nádrže dojde k rekonstrukci 
nátokového potrubí, které se bude z části 
realizovat na pozemku p. č. 1863/2 k. ú. 
Výrava, ke kterému má právo hospodaření 
Správa silnic KHK. Zastupitelstvo uzavření 
smlouvy schválilo.

Na posledním zasedání zastupitelstva 
byl mimo jiné také řešen požadavek 
společnosti Hruška s. r. o. provozující v naší 
obci maloobchodní prodejnu, na každoroční 
finanční příspěvek ve výši 100.000,- Kč na 
zmírnění finanční ztráty, kterou prodejna 
vytváří. Obec jako veřejnoprávní subjekt 

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

Výročí ve Výravě
Svá životní jubilea slaví
Olga Jágrová a Marie Konečná

Narodila se
Anděla Budínská
Zemřel

Vladimír Panenka

hospodaří s veřejnými prostředky, a proto 
je povinna při dispozicích s veřejným 
majetkem postupovat s péčí řádného 
hospodáře. Vzhledem k tomu, že společnost 
Hruška s. r.o. nebyla ochotna tato svá tvrzení 
prokázat konkrétními výsledky hospodaření 
prodejny, její žádost byla zamítnuta. Ostatně 
stejný postoj k žádosti o každoroční finanční 
příspěvek zaujalo také zastupitelstvo 
sousedních Libřic, jak jste mohli zaznamenat 
již v minulém čísle Zpravodaje.

Pravidelným návštěvníkům naší 
knihovny, ale i všem těm potenciálním 
sdělujeme, že knihovna do konce letošního 
roku rozšíří svůj knihovní fond o nové tituly.

Mikulášská besídka

Srdečně zveme rodiče s dětmi na 
tradiční „Mikulášskou besídku“, která se 
bude konat v sobotu 2. 12. 2017 od 14.00 
hod. ve společenské místnosti Obecního 
domu. O něco později, a to od 17.00 
hod. pak zveme všechny naše občany na 
slavnostní rozsvícení vánočního stromku za 
doprovodu hudebního tělesa „NABOSO“. 
Kromě hudební produkce bude připraveno 
i něco na zahřátí. 

 Jana Medková
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Základní ŠKOLA ČERNILOV
 

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

kancelar@zscernilov.cz
ms@cernilov.eu 

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

ZŠ A MŠ Černilov
Logická olympiáda

V říjnu se žáci naší školy zúčastnili 
Logické olympiády. Je to soutěž pořádaná 
Mensou ČR založená na logických úlohách, 
jejichž řešení vyžaduje samostatný a 
kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené 
znalosti, ale schopnosti samostatného 
uvažování a pohotového rozhodování.

V kategorii A1 (1. ročník ZŠ)

1. místo   Václav Nezbeda  – 1.A
    (1. –2. místo v kraji)
2. místo  Adam Kvasnička – 1. A

V kategorii A (2. – 5. ročník)

1. – 2. místo   Eliška Cholastová – 2. A
1. – 2. místo   Dominika Pejřilová – 5. tř.
3. místo          Anna Turková – 5. tř.

V kategorii B (6. – 9. ročník)r

1. místo  Vilma Čechurová – 7. B
    (zúčastnila se krajského semifinále)
2. místo  Václav Bednář – 8. tř.
3. místo   Dominik Bukovský – 7. B

Mgr. Alice Petrovická

V pondělí 18. 9. 2017 se konal 17. 
ročník Běhu pro zdraví. Tradičně se této 
akce zúčastnily děti z mateřské školy a 
žáci ze školy základní.  Soutěžilo se ve 14 
kategoriích. Všem, kteří si přišli zaběhat, 
děkujeme a přejeme mnoho pěkných 
zážitků se sportem.

Výsledky – nejlepší výkony:

I. kat. – dívky+chlapci do 5 let

1. Veselovský Čenda
2. Turková Madlenka
3. Staša Ondra

II. kat. – předškoláci – dívky

1. Kořínková Eliška
2. Cerháková Anička  
3. Munzarová Andrea  

II. kat. – předškoláci – chlapci

1. Zikmund Vojta
2. Gucký Michal
3. Briestenský Matyas
3. Svatoň Dan

III. kat. – 1. třída – dívky 

1. Turková Dora
2. Šimůnková Linda
3. Vondráčková Zuzka

III. kat. – 1. třída – chlapci

1. Potáč Michal
2. Nezbeda Václav
3. Bohata Jan

IV. kat. – 2. a 3. třída – dívky

1. Petrikovičová Adéla   
2. Šmídová Hana    
3. Lovasová Eliška

IV. kat. – 2. a 3. třída – chlapci

1. Turek Pavel
2. Vejs Jakub
3. Svoboda Ondra

V. kat. – 4. a 5. třída – dívky

1. Šimůnková Kristýna   
2. Hůlková Natálka

V. kat. – 4. a 5. třída – chlapci

1. Taclík Jan
2. Žárský Jeroným
3. Šulc David

VI. kat. – 6. a 7. třída – dívky

1. Řeháková Darina   
2. Pavlová Anna    
3. Konířová Tereza

VII. kat. – 8. a 9. třída – chlapci

1. Haft Daniel
2. Morávek Roman
3. Hroneš Dominik

Mgr. Jiří Havlas

Běh pro zdraví

Vědomostní soutěž „Den architektury a cestovního ruchu“

Kategorie A (4. – 6. ročník)

1. místo  Tereza Dohodilová – 5. r.
2. místo Vojta Bednář – 4. B
3. místo  Kuba Taclík – 4. A

Kategorie B (7. – 9. ročník)

1. místo Václav Sovák – 8. r.
2. místo Jan Řezníček – 8. r.
3. místo Kristýna Hlavsová – 9. r.

Vítězům blahopřejeme a všem ostatním 
děkujeme za účast v soutěži!

Mgr. Jana Hofmanová
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Návštěva v liberecké iQLANDII

Dne 26. 9. navštívili osmáci a deváťáci 
science centrum iQLANDIA v Liberci. 
Pro některé to bylo první seznámení  
s prostředím přímo nabitým zajímavostmi 
z vědy a techniky, někteří už tu byli 
poněkolikáté. Kromě prohlídky expozic se 
žáci dostali do laboratoří, kde se dozvěděli 
mnoho informací o  nanotechnologiích a 
biochemii a vyzkoušeli si dost zajímavých 
pokusů. iQLANDIA se s námi rozloučila 
krásnou podívanou - velkou science 
show, kde to (samozřejmě pod kontrolou 
zkušeného chemika) pořádně bouchalo a 
hořelo!  

Mgr. Alice Petrovická, Mgr. Jana 
Hofmanová, Mgr. Dana Hoffmannová

Na snímku žáci u Nanospideru - přístroje 
pro výrobu nanovlákna.

Atletický čtyřboj

V úterý 19. 9. 2017 pořádala ZŠ 
Štefcova ve spolupráci s AŠSK Hradec 
Králové závody v atletickém čtyřboji 
pro žáky a žákyně 8. a 9. tříd. Naše škola 
vyslala do boje obě družstva. Chlapci v 
malé konkurenci obsadili 3. místo. Děvčata 
statečně bojovala a nakonec to stačilo na 
5. místo. ZŠ Černilov reprezentovali: 
Dan Haft, Marek Zahradník, Matěj Urban, 
Dominik Hroneš, Eliška Marcinková, Lucka 
Herzánová, Míša Hromá, Niki Šulcová 
a Bára Michálková. Všem děkujeme za 
reprezentaci školy. Mgr. Jiří Havlas

Přírodovědný klokan

Jako každý rok se i letos v říjnu naše 
škola zúčastnila vědomostní soutěže 
Přírodovědný klokan. Mezi velkou 
konkurencí základních škol a nižších 
gymnázií okresu Hradec Králové se 
naši žáci umístili na velice pěkných 
místech. Největším úspěchem je umístění 
Matěje Urbana (9. ročník) na druhém 
místě v okrese Hradec Králové. Dalšího 
vynikajícího úspěchu dosáhl Dominik 
Hroneš (9. ročník) na 5. místě a Jan 
Řezníček (8. ročník) na 11. místě. Všem 
gratulujeme. Mgr. Dana Vaňková

Výtvarná soutěž s Charitou 
Hradec Králové

Být dobrým kamarádem, pomáhat jeden 
druhému. To bylo téma výtvarné soutěže, 
kterou vyhlašuje každý rok Charita Hradec 
Králové. Naše škola se tradičně soutěže 
účastní a vždycky s úspěchem. V letošním 
ročníku máme krásná umístění:
1. místo Amálka Pecharová
2. místo Šárka Cholastová a Josef Lukšíček
3. místo Natálka Bartošová a Jery Žárský

 Všem malým výtvarníkům děkujeme a 
těšíme se na další krásné téma.

Mgr. Dana Filipová

Staré pověsti české

V podání pánů z agentury Pernštejni se 
žáci ocitli v době pověstí o našich českých 
dějinách – putovali například s praotcem 
Čechem a hledali oblast, ve které by se mohli 
natrvalo usídlit, obdivovali Bivoje, který 
skolil obrovského kance, pomáhali Libuši  
rozsoudit spory vladyků, povolali do Prahy 
ze Stadic Přemysla Oráče, věštili s kněžnou 
Libuší a nevěřili svým očím, jak Horymír 
se Šemíkem z Vyšehradu skočili! Jako již 
tradičně zábavnou formou „Pernštejni“ 
děti poučili, tentokráte i s pomocí loutek  
v životní velikosti. Mgr. Jana Hofmanová

KAM S NÍM?

Kdyby si tuhle otázku položil Jan 
Neruda dnes, odpověď by byla jasná: 
do Rychnovku u Jaroměře. Právě tam 
navštívili žáci šestých ročníků třídicí 
linku odpadu firmy Marius Pedersen.

Nejprve zhlédli krátký film o běžném 
dni popeláře, následovalo zvážení (1480 

kg ) a pak pokračovali prohlídkou 
areálu doprovázenou vysvětlivkami, proč 
se co dělá a kam putuje odpad dál.

Všichni jsme si uvědomili, jak moc 
je důležité odpad třídit a starat se o naši 
přírodu. Mgr. Hana Šimková,  
 Mgr. Olga Stejskalová

Turnaj ve florbale

V úterý 17. 10. 2017 pořádala ZŠ 
Kukleny ve spolupráci s AŠSK Hradec 
Králové turnaj okresního kola ve 
florbalu pro žáky 8. a 9. tříd. Naše škola  
v konkurenci čtyř hradeckých škola a jedné 
mimohradecké školy obsadila 5. místo. 
ZŠ Černilov reprezentovali: Matěj Urban, 
Dominik Hroneš,  Vojtěch Hovorka, 
Michal Hovorka, Michal Jelínek, Michal 
Paríšek, David Vejs, Matyáš Štandera, 
Dominik Adamíra a Roman Morávek.
Všem děkujeme za reprezentaci školy a 
těšíme se na další dobré výsledky.

Mgr. Jiří Havlas
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V pondělí 9. října jeli šesťáci na 
exkurzi. Sešli jsme se před školou a jako 
vždy chvíli museli na někoho čekat, 
abychom mohli odjet. Když jsme dorazili 
do budovy Archeoparku, dali jsme si 
bundy a batohy na věšáky a ujala se nás 
paní průvodkyně. 

Odvedla nás do expozice Podsvětí, kde 
to vypadalo jako v jeskyni. Viděli jsme 
kly mamuta, pravěká pohřebiště, doly a 
další předměty, které dříve lidé používali, 
a teď třeba leží na dně Labe. O patro výš 
jsme vešli do expozice s názvem Život 
v pravěku. Tam byl velký model pravěké 
krajiny. Měli jsme čas si ho prohlédnout 
a pak jsme hráli hru o Richardy (pohledy 
), které paní průvodkyně rozdávala 
těm, kdo jako první řekl správnou 
odpověď na její otázku. Potom jsme se 
přesunuli do Nebe. Tam jsme viděli ten 
velký model seshora. Také tam byly ve 
vitrínách nádoby a další předměty.

Po této části prohlídky jsme se usadili 
v kinosále, kde nám paní průvodkyně 
pustila osm krátkých ukázek, jak se 
pokoušeli lidé v moderní době žít jako 
lidé v pravěku – stavěli domy, obdělávali 

pole, vyráběli keramiku apod. K tomu 
nám posílala předměty, které si k tomu 
vyrobili.

Po svačině jsme se oblékli a šli ven 
do pravěké vesnice. Tam jsme si i my 
mohli vyzkoušet broušení kamenů, hod 
oštěpem, sekání dřeva, drcení obilí, 
okopávání pole. Vypadalo to lehce, ale 
vážně to bylo těžké a jsem ráda, že žijeme 
v této době. Průvodkyně nás provedla 
po vesnici, kde jsme viděli rondel, silo, 

studnu, pohřebiště, pec a různé typy 
domů ze dřeva, mazanice a rákosu.

Na závěr jsme si mohli zakoupit 
suvenýry. Po nezbytném společném 
fotografování jsme se vydali k autobusu 
a vrátili se do školy. Myslím, že se 
všem exkurze líbila a děkujeme paním 
učitelkám Hofmanové a Šimkové, že nás 
tam vzaly.

Za 6. B Anna Hejcmanová,  
Jana Cerháková, Sabina Šulcová

Archeopark Všestary

Exkurze 8. třídy

Ve čtvrtek 19. října jsme se vydali  
na exkurzi na Kuks a do Josefova, kde už 
jsme byli mnozí mnohokrát. Přesto jsme 
slyšeli, viděli a zažili spoustu nového. 
Na Kuksu jsme si připomněli, co víme 
o baroku a které sochy Ctností a Neřestí 
vytvořil pro zdejší hospital Matyáš 
Braun. 

V Josefově nás čekal soutěžní 
program v chodbách pevnosti. Za splnění 
zajímavých úkolů jsme byli odměněni 
čokoládovými mincemi. Byl to krásný 
podzimní den.

Osmáci

I tak by se daly nazvat exkurze, které 
jsme uskutečnili v rámci výuky dějepisu.
Šesťáci se ocitli v dobách před naším 
letopočtem díky návštěvě Archeoparku ve 
Všestarech,  život v neolitu si vyzkoušeli 
na vlastní kůži.

Do období baroka jsme zavítali do 
perly barokního umění – na nedaleký Kuks 
a pevnostní systém jsme prozkoumali  
v Josefově,  kde si děti díky interaktivnímu 
programu zkusily život v pevnosti. Jak 
a co děti prožívaly se dozvíte v jejich 
článcích. Mgr. Jana Hofmanová

Zpátky do minulosti
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Deváťáci čtou prvňáčkům

Podzim pomalu končí a i prvňáčci se ve 
škole rozkoukali. Žáci devátého ročníku se 
naopak pomalu začínají rozhlížet po jiných 
působištích. V pátek 10. 11. byli pozváni 
do prvních tříd, aby ukázali pěkné čtení. 
Úkolu se zhostili poctivě. Teď je zase na 
prvňáčcích, aby přišli na konci školního 
roku ukázat do deváté třídy, jak se ve čtení 
zdokonalili oni .

Mgr. Dana Vaňková, Mgr. Hana 
Šimková, Mgr. Eva Šrámková,  

Mgr. Naďa Suntychová

Setkání žákovských parlamentů

Ve středu 25. 10. se sešli 
zástupci školních parlamentů na ZŠ  
v Třebechovicích pod Orebem.

Lektor Tomáš Hazlbauer, ředitel 
společnosti CEDU – Centrum pro 
demokratické učení, o. p. s. poutavým 
způsobem seznámil děti se základními 
principy fungování žákovského 
parlamentu. 

Žáci se aktivně zapojili do celého 
programu, seznámili ostatní se svojí 
činností, museli vyřešit některé úkoly 
a představili i své projekty. Děti 
načerpaly hodně inspirace do další 
práce, seznámily se s novými kamarády 
a podle jejich slov se už těší na další  
setkání.

 Mgr. Lenka Javůrková
 Mgr. Jana Hofmanová   

739 943 064

SPECIALISTA
PRO VAŠI LOKALITU

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

161-102

INZERCE

Návštěva v elektrárně

Ve čtvrtek 16. 11. 2017 navštívili žáci 
8. a 9. ročníku elektrárnu v Opatovicích 
nad Labem. Měli tak možnost seznámit 
se všemi procesy výroby elektrického 
napětí a tepla do domácností Hradce 
Králové, Pardubic a Chrudimi, zejména 
pak se systémem odsíření zplodin a 
následným využitím vzniklých materiálů 
ve stavebnictví.   

 Mgr. David Kubíček
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Dosázení aleje ke křížku
Vážení a milí, mám pro vás dobrou 

zprávu! V sobotu 4. 11. se dosázela alej 
stromů k černilovskému křížku. Výsadbu 
zorganizoval myslivecký spolek Černilov 
– Újezd ve spolupráci s obcí Černilov. 
Finančně k výsadbě přispěla také firma 
Solar Černilov. Jak jste mohli číst ve 
Zpravodaji č. 5/2016 bylo v první etapě 
v listopadu 2016 vysázeno 60 stromů. 
Letos se dosázelo zbylých cca 150 m 
aleje, což představovalo 40 stromů. Počasí 
bylo příjemné, a protože dorazilo velké 
množství pracantů, šla nám práce rychle 
od ruky. Pro děti i dospělé bylo připraveno 
občerstvení a došlo i na opékání buřtů, 
křoupání tatranek, teplý čaj a další zahřívací 
nápoje. Děkuji všem zúčastněným členům 
mysliveckého spolku, pracovníkům obce a 
příchozím občanům velkým i malým. 

V letošním roce nechala obec Černilov 
křížek zrestaurovat a byla zde také 
umístěna lavička pro odpočinek. Alej ke 
křížku je vysázená a to je pro nás všechny 
velmi dobrá zpráva a také tip na nedělní 
rodinnou procházku.   Jana Horáková

Děti a rodiče na výletě
Jelikož se před lety líbilo rodičům a 

dětem v areálu BOTANICUS v Ostré u Lysé 
nad Labem, tak jsme tento výlet pro ně 23. 
září zopakovali.

Za krásného slunného počasí jsme dojeli 
do Ostré. Po zakoupení vstupenek jsme 
prošli vraty a ocitli jsme se v jiném světě. 
Před námi se objevila historická vesnice. 
V každém domečku byl nějaký řemeslník 
a předváděl, co umí. Po tomto centru nás 
provázela v dobovém kostýmu průvodkyně. 
A my jsme viděli, jak se razí mince, co dělá 
kovář, jak se vyrábí ruční papír, perníčky, 
svíčky, mýdla, provaz, loutky. Navštívili 
jsme tiskárnu, drátenictví, hrnčířskou dílnu. 
Ale třeba vězení nebo rýžoviště zlata. 
Zahnat hlad jsme mohli jídly se zvláštními 
názvy ve starobylé hodovně.  Spoustu věcí 
si zde můžete sami vyrobit. Platili jsme 
groši, které jsme si vyměnili ve směnárně. 
Je zde i výstava fotografií. Ty zachycují 
výstavbu vesnice od prvního výkopu až 
po zastřešování objektů. Také jsou na nich 
zachyceny významné osobnosti, které tento 
objekt navštívili a zasadili tu stromy. Jsou 
to, Hillary Clintonová, Tomáš Baťa a princ 
Charles.

Je tu i několik zahrad. Jako například: 
Bílá zahrada, kde kvete všechno bíle, 
zeleninová, klášterní, bylinková, užitková, 
orientální. Firma Botanicus vyrábí 
kosmetiku, svíčky, džemy, čaje. A všechno 

je bio. Nachází se tu i různé sady, jako sad 
rakytníku řešetlákového nebo sad ovocných 
dřevin.  

Botanicus založili manželé Hradečtí na 
zrestituovaném statku. Pan Jan Hradecký 
se ve volném čase věnoval automobilovým 
závodům. Bohužel z Namibie přišla špatná 
zpráva. Dne 13. října 2017  se při závodě 
Classic Saffari Rally ve věku 51 let zabil. 
Jeho žena byla lehce zraněna.

Z Ostré jsme pokračovali na zámek 
Loučeň. V zahradě zámku se nachází 
Labyrintárium. To znamená, že se dostaneme 
k jedenácti bludištím a labyrintům. A tady 
už přestalo svítit sluníčko a počasí se na nás 
začalo pěkně mračit. Ale děti ani dospělé 

to neodradilo a bloudění si všichni pěkně 
užili. A kde jsme to byli? Na zámku, který 
nechal z tvrze přestavět v létech 1704-1713 
Karel Arnošt z Valdštejna. V roce 1809 se 
stává majitelem Maxmilián Thurn-Taxis. 
Zámek v minulosti navštívili významné 
osobnosti. František I. - rakouský císař, 
Alexandr I. - ruský car,  Mark Twain – 
americký spisovatel, Rainer Maria Rilke 
– německý básník, Richard Harry Fletcher 
– trojnásobný vítěz Velké pardubické, Alice 
Masaryková – dcera prvního prezidenta a 
taky Bedřich Smetana – hudební skladatel. 
Jeho zeť Josef Schwarz byl u Thurn – Taxise 
nadlesním. Domů jsme dojeli spokojeni.

Zdeňka Klimešová
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Výlet na muzikál Ferda 
Mravenec

Na neděli 12. 11. 2017 připravila 
Místní knihovna v Černilově tradiční 
podzimní zájezd pro rodiny s dětmi, 
tentokrát na muzikál Ferda Mravenec 
do divadla Hybernia v Praze. Vyrazili 
jsme autobusem v 10 hodin od budovy 
Obecního úřadu v Černilově a přes 
krátkou kávičkovou zastávku na dálnici 
jsme v pořádku a plni očekávání dorazili 
do Prahy. I přes individuální rozchod, 
který jsme si dali, jsme se nakonec téměř 
všichni sešli v novém obřím hračkářství 
Hemley´s v Praze Na Příkopech. Kolik 
nás návštěva třípatrové hračkárny stála, 
si ponechám raději pro sebe , ale 
jsem si jistá, že příště se jí obloukem 

vyhneme. Po kvapném obědě jsme 
konečně usedli na svá místa v divadle a 
s napětím očekávali začátek představení. 
Velkolepá scéna, kostýmy a hlavně hudba 
nás hned přišpendlila do sedaček. Autoři 
muzikálu nám představili nebojácného, 
chytrého a vynalézavého hrdinu FERDU 
MRAVENCE – PRÁCE VŠEHO 
DRUHU, který se v představení vydává 
vstříc různým dobrodružstvím, prožívá 
společně se svými  kamarády z hmyzí říše 
nejrůznější příhody. Na motivy pohádek 
Ondřeje Sekory připravili producenti 
a autoři muzikál plný krásné hudby, 
tanečních čísel, vizuálních efektů a 
nápadité scény. Nouze nebyla o napínavá 
dramata, milostnou zápletku se slečnou 
Beruškou, komické prvky Brouka 
Pytlíka ani akrobatická vystoupení 

úžasného skákavého Koníka. Letos 
si ve spojení s legendární kreslenou 
postavičkou připomínáme hned dvě 
výročí. V roce 1927 se Ferda Mravenec 
poprvé objevil v časopisu Pestrý týden 
a 4. července 1967, před padesáti lety, 
zemřel jeho duchovní otec, spisovatel, 
ilustrátor, novinář a karikaturista Ondřej 
Sekora. Tento vášnivý entomolog svým 
Ferdou Mravencem těšil čtenáře Pestrého 
týdnu, Lidových novin a později hlavně 
děti v celé řadě vlastních knih z hmyzí 
říše. A letos potěšil svým muzikálovým 
příběhem i nás. Dovolím si poděkovat za 
všechny zúčastněné Janě Žárské z MK, 
že pro nás vybrala a zajistila báječný 
muzikálový výlet. A za rok zase hurá do 
Prahy! 

Jana Horáková

Hurá na Ferdu!

Marika Podlucká z Černilova se  
v říjnu stala mistryní světa ve sportovním 
aerobiku trojic. Titul získala v juniorské 
kategorii spolu s Andreou Švihálkovou 
a Dominikou Herzánovou na světovém 
šampionátu, který se od 17. do 19. října 
konal v holandském Leidnu.

Zisk mistrovského titulu je pro 
trojici sportovkyň vyvrcholením 
úspěšného roku. Po celou závodní 
sezonu 2017 si dívky držely prvenství 
na všech závodech, získaly titul mistryň 
Evropy i mistryň ČR. Trénují 3-4 krát 
týdně v Praze pod vedením Mgr. Jakuba 
Strakoše v klubu Corridoor Praha. 
Dívky se scházejí z Černilova, Poděbrad 
a Kladna, takže to mají časově velice 
náročné.

Marika se aerobiku věnuje už od 
svých čtyř let, kdy trénovala v klubu 
AC Hip Hop Hradec Králové. Nejprve 
v přípravce aerobiku, poté aerobik 
tým show, master class soutěžích a 

pokračovala vyšší výkonnostní úrovní 
fitness aerobik týmů a sportovního 
aerobiku jednotlivkyň, kterému se 
věnuje dodnes. I mezi jednotlivci získala 
několik zlatých medailí na různých 
soutěžích pořádaných organizací FISAF. 
Marika je velmi pilná a cílevědomá, 
miluje aerobik a ráda by aspoň ještě 
jednou obhájila titul Mistryně světa, 
protože takový zážitek a pocit z vítězství 
je nádherný a nezapomenutelný.

Jana Podlucká
Zleva: Dominika Herzánová, Andrea 
Švihálková a Marika Podlucká.

Marika Podlucká je mistryní světa
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Hasičský výlet za taji Jižních Čech 2017
Ve dnech 16. a 17. 9. 2017 se uskutečnil 

výlet pro členy SDH Skalice a Skalička 
do jižních Čech, kterého se zúčastnilo 29 
osob.

První den byl věnován Stezce  
v Korunách stromů a přednášce o vodní 
elektrárně Lipno. Počasí nám však příliš 
nepřálo, čím jsme byli blíže městu Lipnu 
nad Vltavou, tím více sychravé počasí 
bylo. Na Stezku si každý dopravu volil 
sám. Nejrychlejší a nejzajímavější byla 
jistě cesta lanovkou. Samotná Stezka 
byla velice zajímavá, člověk se zde 
mohl dozvědět informace o výstavbě 
Stezky, nebo o okolní přírodě. Jen výhled  
z vrcholu Stezky žádný nebyl, zahalila jej 
hustá mlha. Odpoledne nás čekal přesun 
do Vodní elektrárny Lipno, kde jsme měli 

zarezervovanou přednášku o provozu 
elektrárny.

Při příjezdu na ubytování nás čekalo 
nemilé překvapení, majitel penzionu si 
špatně označil datum našeho pobytu a 
neměl pro nás volná lůžka na přespání. 
Nakonec ale vše dobře dopadlo a našel 
se pro nás útulný rodinný penzion, který 
snad naplnil očekávání všech. 

Druhý den byla na programu návštěva 
města Bechyně, odkud jsme odebrali do 
Tábora historickým vlakem Elinka, který 
jel po nejstarší elektrifikované trati u nás. 
Pro všechny to byl velký zážitek, vlak 
byl původní, vše bylo skvěle udržované, 
pasažér mohl i ke strojvůdci a vidět tak 
ovládání vlaku.

Veronika Matěnová

Podzimní výstava
Ve dnech  14. a 15. října proběhla 

v tělocvičně ZŠ Librantice podzimní 
výstava. Mezi dekoracemi se objevily 
výrobky, které se vyráběly na kurzu 
pedigu s Ajkou Petrovickou i podzimní 
dekorace zhotovené při tvoření s Terkou 
Šmatolánovou. Byly zde háčkované 
dečky, aranžmá živých i sušených květin 
a podzimní věnečky. Také děti z mateřské 
a základní školy přispěly svými výtvory. 
Výstavu provonělo cukroví a jablkové 
koláče od Pavlíny Horákové. Po oba dny 
také probíhala dílnička pro děti, které si 
svoje výtvory hrdě odnášely domů. Ještě 
v pondělí si celou výstavu prohlédly 
děti z mateřské a základní školy Nejvíce 
obdivovaly perníčky ve tvaru netopýrů 
a duchů, sněhová strašidla, v pekáčích 
naaranžované lesní houby a obří dýně.

Milada Bortlíková

V sobotu 11. listopadu se uskutečnil 
výlov rybníka „Ve Vrbičkách“. Zájemci si 

tak již mohli zakoupit třeba i vánočního 
kapříka. 

Přednáška s cestovateli

Ve středu 8. listopadu jsme 
měli možnost navštívit přednášku  
o národních parcích západní Kanady. 
Poutavé vyprávění doprovázené 
obrázky z nádherné kanadské přírody 
nám připravili manželé Hubkovi. Paní 
doktorka Hubková nás provedla cestou 
z Vancouveru do národního parku 
Červených cedrů, pak do Ledovcového 
národního parku, národního parku 
Kootenay, národního parku Banff, 
národního parku Yoho, národního parku 
Jasper a přes Whistler zase zpět do 
Vancouveru. Za příjemně strávený večer 
děkujeme. Jana Medková

Výlov rybníka „Ve Vrbičkách"
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23. 9. se návštěvníci pobavili 
při písničkách 70. a 80. let na retro 
party. Jejich stylové oblečení bylo 
krásným zpestřením celého večera. 
21. 10. se konala posvícenská zábava 
s posvícenskou kachnou a kapelou Do 
třetice. Svým vystoupením také pobavil 
DŮVTIP. 

Také folkový večer 3. 11. zaplnil 
hospodu do posledního místečka. Hrála 
skupina Mazzec a Jirka Hurych (na 
snímku). Večer zakončilo společné hraní 
a zpívání známých písniček, do kterého 
se zapojili i ostatní hosté. 

Mezi těmito většími akcemi jsme 
každý víkend mohli ochutnat nějakou 
dobrotu - grilovanou makrelu, tortillu, 
tatarák nebo humus. A čekají nás další 
dobroty: svatomartinská husa, pečená 
žebra nebo vepřové hody. Také se těšíme 
na koncert skupiny Osaka. 

26. listopadu bude slavnostní vítání 
občánků. V letošním roce se narodilo 
12 dětí, a tak se těšíme, že se se všemi 
sejdeme. 

Mikuláš se svým doprovodem přinese 
dětem nadílku 2. prosince a ještě nás 
čeká vánoční besídka dětí ZŠ a tradiční 
předvánoční zpívání. 

A jaké dobroty a další akce jsou 
pro všechny návštěvníky připraveny 
sledujte na www.librantice.cz nebo  
na facebooku.

 Milada Bortlíková

Hospůdka Na Hřišti v Libranticích hlásí...

Rybářská soutěž v libřicích
Dne 1. října 2017 přívítal náš pan 

Vodník, který bedlivě hlídá místní rybníky, 
malé i velké rybáře u rybníku Bekovák na 
dalším z rybářských závodů.

Počasí nám přálo. Ryby ze začátku 
vypadaly, že právě odpočívají po obědě, 
ale neodolaly návnadě a ochotně se začaly 
vrhat na háčky.

Po dvouhodinovém klání bylo 
rozhodnuto. Nejúspěšnější z malých 
rybářů byla Lucie Horáčková, druhé 
místo obsadila Viktorie Fejfarová a třetí 
byla Anežka Kratěnová. Mezi dospělými 
rybáři byla účast malá. Všichni tři dospělí 
si rozdělili medailové pozice.

Poté, co Vodník zkontroloval, že i 
ta nejmenší rybka byla vrácena zpět do 
rybníka, rozdal nejúspěšnějším rybářům 
věcné odměny. Všechny děti navíc získaly 
malou sladkou odměnu za účast a také 
občerstvení.

Nakonec proběhlo společné focení, 
abychom měli na tento krásný slunečný 

den památku.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se 

podíleli na průběhu akce. Panu Vodníkovi, 
že se nerozhodl obohatit svoji sbírku 

dušiček o dušičky našich účastníků a také 
dobrovolným hasičům za občerstvení. 
Budeme se těšit na příští závody. 

Petrův zdar

KADEŘNICTVÍ 
EDITA BUCHNEROVÁ – Librantice 213

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

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

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

INZERCE
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"Život na Bali nám už připadá úplně normální"
Černilovský rodák Zbyněk Malý se 

rozhodl vykročit ze své komfortní zóny.  
S přítelkyní Zuzkou požádali o pracovní 
víza a odjeli "na zkušenou" na Nový 
Zéland. Nyní žijí na Bali a do Čech 
posílají nejen pozdravy, ale i tamní 
tradiční rukodělné výrobky. O tom, jak se 
v tropickém ráji žije, se Zbyněk rozepsal 
v rozhovoru pro Zpravodaj Černilovsko.

Když jste se rozhodli, že chcete žít 
jinde než v ČR, bylo už tehdy vaším 
cílem Bali?

Bali bylo jednou z možností, kde 
bychom chtěli zkusit žít, ale primárním 
cílem to nebylo.

Proč jste chtěli odcestovat?
Jednak proto, že nám je v Čechách 

po většinu roku zima, hlavně Zuzce. Oba 
milujeme oceán a sluníčko a měli jsme 
pocit, že týdenní dovolená u moře nám 
nestačí. Druhým důležitým důvodem 
bylo, že že dle našeho názoru cestování 
a poznávání světa člověka neuvěřitelně 
obohacuje.

Jaké je vaše původní povolání?
Oba jsme těsně před odjezdem do světa 

ukončili inženýrské tituly na vysokých 
školách. Já studoval VŠ technického 
zaměření a u toho pracoval dva roky na 
plný úvazek v německé firmě na nových 
projektech pro automobilky. Zuzka je 
ekonomka a pracovala v marketingu.   

Jak těžké bylo udělat první krok a 
koupit letenky?

Prvním důležitým krokem byla žádost 
o pracovní víza na Nový Zéland. Byl to 
zvláštní pocit. Cítili jsme, že děláme velký 
krok mimo naši komfortní zónu, ale byli 
jsme přesvědčeni o správnosti tohoto 

rozhodnutí.

Co jste dělali na Novém Zélandu?
Díky pracovním vízům (Working 

Holiday) jsme mohli na Zélandu legálně 
pracovat. Vyzkoušeli jsme si sezónní 
práce jako barman, servírka, zahradník, 
pokojská, sběrač ovoce nebo pomocná 
ruka v kuchyni. Procestovali jsme Zéland 
od severu na jih a poznali tak zemi pána 
prstenů.

Jak dlouho jste tam byli a kdy jste se 
rozhodli odcestovat na Bali?

Na Novém Zélandu jsme strávili 
celkem 8 měsíců. O tom, že další destinací 
bude Bali, jsme mluvili už delší dobu a 
definitivně jsme se rozhodli až pár týdnů 
před odletem.

Uvažovali jste ještě o jiném místě?
Ano, ve hře bylo hned několik míst. 

Lákala nás například Kostarika a střední 

Amerika obecně, nebo třeba Španělsko.

Proč zrovna Bali?
Myslím, že Bali mělo plusové body  

v tom, že už jsme toto místo znali a tušili 
tak, do čeho jdeme. Byli jsme na Bali na 
třítýdenní dovolené v roce 2014 a tento 
ostrov jsme si zamilovali. Je tu celý rok 
teplo, krásné pláže, relativně levno a milí 
lidé.

Jeli jste na ostrov takříkajíc naslepo, 
nebo jste si dopředu zajistili nějaké 
ubytování?

Měli jsme koupené ubytování na 
prvních pár nocí, ale prakticky jsme 
všechno řešili až na místě. 

Předpokládám, že tam ke komunikaci 
stačí angličtina, měli jste nějaké 
jazykové problémy s místními?

Pokud se držíte osvědčených 
turistických tras, tak vám stačí angličtina. 
Zapomeňte ale na správný anglický 
přízvuk. Čím horší výslovnost, tím lépe 
vám Balijci rozumí. V případě, že chcete, 
jako my, projet ostrov na vlastní pěst, 
dostanete se i do míst, kde lidé anglicky 
neumí. Měli jsme v jedné ruce slovník,  
v druhé překladač v telefonu a snažili se  
s nimi nějak indonésky dorozumět.

Jak se vám tam podařilo najít dům?
Najít na Bali pěkný dům k pronájmu 

v dobré lokalitě za rozumné peníze se 
nejprve zdálo jako nadlidský úkol. Celé 
dny jsme jezdili po ostrově na skútru, 
hledali cedule „dům k pronájmu“ a ptali 
se místních, zda o něčem ví. Často právě 
s indonéským slovníkem v ruce. Náš dům 
nás okouzlil na první pohled. Jednak 
splňoval naše požadavky a navíc byl úplně 
nový, čerstvě dostavěný.
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Co na ostrově děláte, našli jste si tam 
nějakou práci?

Pracovat na Bali jako cizinec je velmi 
těžké, ne-li nemožné. My jsme sem za 
prací nepřijeli.

Cestujete také po ostrově nebo vyrážíte 
na nějaké výlety mimo Bali?

Hodně míst jsme procestovali během 
hledání domu k pronájmu a také když 
jsme byli na Bali na dovolené před třemi 
lety. Na výlety nyní vyrážíme hlavně  
s našimi hosty.

Nabízíte ubytování, komu a jaký je o 
něj zájem?

Naše vilka disponuje dvěma 
ložnicemi, a tak jeden pokoj nabízíme k 
pronájmu. Jezdí k nám především Češi, 
jednak naši známí, ale i lidé, kteří míří na 
Bali užít si dovolenou. Výhodou je, že jim 
můžeme předat cenné rady ze života na 
Bali, zařídit výlety a poradit se vším, co je 
potřeba. Na zájem si stěžovat nemůžeme, 
jsme víceméně plní vždy na tři měsíce 
dopředu. 

Na webu máte také eshop, jak to 
funguje? Tvoříte na Bali a posíláte do 
Evropy?

Ano, přesně tak. Zuzka vyrábí 
náramky z minerálních kamenů a jednou 
za měsíc posíláme novou kolekci do Čech 
a zákazníkům poté rozesíláme doporučeně 
českou poštou. Nově také nabízíme 
ručně vyráběné lapače snů z Bali a brzy 
chystáme další nové produkty. 

Jak jste se k této tvorbě dostali?
Zuzka: Vyrábět náramky mě bavilo 

už v Čechách a na Zélandu, ale byl to 
především můj koníček. Na Bali jsem 
měla dost volného času, abych se tvorbě 
začala věnovat více. Navíc Bali je rájem 
korálků z minerálů, které si tu můžu 
osobně nakupovat. Poslala jsem do ČR 
pár náramků a byl o ně velký zájem, tak 
tvořím dál a dál a moc mě to baví. 

Jak vycházíte s místními lidmi?
S místními vycházíme bez problému. 

Balijci jsou obecně milí, usměvaví lidé, 
kteří nic moc neřeší. Našli jsme si mezi 
místními i několik přátel.

V čem je život na Bali jiný než u nás?
Asi úplně ve všem. Většina Čechů, 

kteří dorazí na Bali, jsou z místního 
prostředí úplně paf. Z počasí, přírody, 
jídla, místních ceremonií a oslav nebo  
z rušné dopravy. Nám vše připadá už 
úplně normální. Zvykli jsme si, že se 
zde jezdí vlevo a často i po chodnících, 

INZERCE

že mají obchody často zavřeno, ceny 
musíme usmlouvat a že šest dní v týdnu 
svítí sluníčko. Obecně je tu větší pohoda 
a méně stresu.

Cítíte, že je váš život jiný než kdybyste 
byli jen turisty?

Určitě ano. Vzhledem k tomu, že jsme 
na Bali na dovolené v minulosti byli, tak 
to můžeme srovnat. Turisté jsou ze všeho 
vykulení, neznají místní ceny a zvyky a 
většinou toho chtějí za pobyt co nejvíc 
poznat a stihnout. My už jsme se hodili do 

takové pohody, že se na Bali cítíme jako 
doma. Na druhou stranu musíme řešit 
spoustu věcí, které bychom jako turisté 
řešit nemuseli.

Překvapilo vás, že tam něco je/není, 
funguje/nefunguje?

Tato otázka nás hodně pobavila. Ano, 
překvapilo nás toho spousta. To je přesně 
ten rozdíl, že když jste na Bali na dovolené, 
tak nemusíte nic moc řešit. Ale když si 
pronajmete dům a zjistíte, že neteče teplá 
voda, nefunguje internet, v kuchyni chybí 
skřínky a klimatizace nechladí, přestože 
jste se předtím s majitelem domu na všem 
domluvili, tak překvapení rozhodně jste. 
Balijci mají všechno na háku a určitě se 
kvůli vám nepřetrhnou. Naštěstí se vše 
povedlo opravit a zprovoznit, ale snadné 
to nebylo. Nebo jeden příklad za všechny 
– z prádelny nám vrátili flekaté povlečení, 
tak jsme to tam byli reklamovat a paní 
nám řekla: „to víte, nic není perfektní“. 

Jak dlouho plánujete na ostrově zůstat 
a umíte si ještě představit návrat do 
běžného života u nás?

Dům máme pronajatý na rok a pak 
uvidíme co dál. Brzy se chystáme na 
návštěvu do ČR oslavit s rodinou Vánoce, 
tak se moc těšíme. Po dvou letech zažijeme 
zimu a sníh, což bude asi celkem šok. 

Pokud byste se chtěli zase někam 
přesunout, co by vás lákalo?

Zatím vážně nevíme, jestli se za rok v 
létě vrátíme do Čech natrvalo, zůstaneme 
na Bali nebo pojedeme třeba do Španělska. 
Na nás je to moc vzdálená budoucnost. 
Máme dobrou zkušenost s tím, že když 
neplánujeme, tak vše bude dobré.

Tomáš Hejtmánek
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Dvoreček Černilov
Maminky vytvářejí 

pro děti ve Dvorečku 
pestrý program. Klubovnu 
děti vyzdobily vlastními 
výtvory. Otiskly své ručičky 

a nožičky na papír. Moc se jim to líbilo. 
Dokonce si pár dětí k nelibosti maminek 
tuto metodu vyzkoušelo i doma na zdi. 
Hrátky s barvami rozvíjí i jejich fantazii. 
Vyzkoušely si také tvoření z kaštanů, kde  
s pomocí maminek udělaly krásná zvířátka. 
Když je ve Dvorečku mela a sejde se nás 
hodně, klubovna praská ve švech. Děti 
využijí i prostory chodby, kde jezdí a 
závodí na odrážedlech. Zatímco si děti 
hrají, maminky vyrábějí věci na jarmark. 
Hlavní úlohou Dvorečku je, aby si to v něm 
děti užívaly. Některé tety hlídají a hrají si , 
další tvoří a šijí…… Dvoreček pořádá akce 
i mimo pravidelné úterý, jako například 
strašidélkovou noc. Do této akce se zapojili 
nejen maminky, ale i tatínci. Kulturní dům 
byl vyzdoben a osvícen svíčkami. Děti 
chodily po světelné stezce, kde na ně čekaly 
soutěže a po dokončení i odměna. Také  
o strašidla tu nebyla nouze . Tímto bychom 
rádi poděkovali všem, kteří nám na této akci 
pomohli, a dle ohlasů ji určitě v příštím roce 
budeme opakovat. Další akcí byla drakiáda. 
Drakiáda i přes nepřízeň počasí dopadla 
velmi dobře. Ve vzduchu se prohánělo 

dvacet draků. Děti si na dětském hřišti nejen 
pouštěly draky , ale i zaskotačily a zamlsaly. 

Takže s větrem v zádech za rok na drakiádě.
Začátkem listopadu nás navštívily dámy 

z klubu důchodců. Vyhověly naší prosbě a 
naučily nás péct báječné koláčky. Maminky 
i děti si vyzkoušely výrobu koláčků a pak 
i ochutnávaly. Je velmi dobré, když nám 
starší lidé předávají svoje zkušenosti. Tímto 
bychom chtěli poděkovat pí. Lukáškové 
a pí. Huškové za jejich návštěvu a předání 
zkušeností. 

A co nás čeká a nemine? Hraní, vyrábění, 
také nás navštíví Mikuláš, Ježíšek 

Celý klub maminek Vám přeje krásné 
prožití vánočních svátků a hodně zdraví  
v novém roce. MC Dvoreček

Vážení čtenáři Zpravodaje Mikroregionu 
Černilovsko.  I letos Vás chceme seznámit 
s činností Obce Smržov, kterou dělá pro 
důchodce obou obcí prostřednictvím 
přípravného výboru důchodců – který je 
stále ve stejném složení: Binarová Bohumila, 
Čáslavová Milada, Marek Josef, Veselý 
Miroslav a Vít Jaroslav.                                                 

Za hezkého teplého rána jsme se dne 6. 
června 2017 vydali na výlet. První zastávkou 
byla obec Poniklá, kde jsme navštívili 
Muzeum krkonošských řemesel. Zde nás 
provedla a poutavě povyprávěla  paní Jana 
Pičmanová, sběratelka exponátů a majitelka 
objektu. Několikrát jsme se snažili uhádnout, 
k čemu že který nástroj sloužil. V dobově 
vybavené svěnici nás při loučení překvapila 
pohárkem „Krakonošových bylin“. Posilněni 
jsme odešli do firmy Rautis, a.s. Tady jsme se 
podívali na ruční výrobu skleněných korálků. 
Z nich vyrábějí nádherné korálkové ozdoby.

Další zastávkou byla sklárna Novosad a 
syn Harrachov s.r.o..  Prohlédli jsme si jak se 
fouká, tvaruje a maluje nápojové a dekoratívní 
sklo. Viděli jsme i výrobu lustrů a broušení 
skla.  Sbírka práce zdejších sklářů je uchována 

v místním muzeu. Součástí areálu je i prodejna 
skla, minipivovar a hotel s pivními lázněmi.  
V restauraci hotelu jsme ochutnali harachovské 
kvasnicové pivo František.

Dobrou večeři, při které jsme výlet 
zhodnotili, pro nás připravil nájemce 
restaurace U koupaliště ve Smržově pan Jan 
Hofman. Škoda jen, že výletníků bylo málo. 
Ještě že nás posílili důchodci z Lejšovky. 
Autobus objednal pan Marek u firmy S.A.D. 
Smržov. Překvapil nás pan Martin Pařízek, 
který dopravu poskytl zdarma jako dar pro 
místní důchodce. Děkujeme.

Druhý zájezd jsme zorganizovali na den 
12. září do Nového Města nad Metují. Viděli 
jsme výrobu hodinek od plíšku až po hotový 
strojek. Pak už nádhené hodinky, které vyrábí 
akciová společnost Elton.  Vyrábějí tady i 
hodinky na zakázku v různých cenových 
relacích, co kus, to originál.

Z Eltonu jsme přešli do zámku - 
„perly kladského pomezí“. V roce 1908 
si novoměstský zámek koupil pan Josef 
Bartoň, majitel textilní továrny v Náchodě, 
pradědeček dnešního majitele. Novoměstský 
zámek dal přestavět nejlepším architektům své 

doby, Dušanu Jurkovičovi a Pavlu Janákovi. 
Bartoňovi zámek vlastnili do roku 1948, kdy 
byl znárodněn. Až do roku 1991 byl majetkem 
státu.

Ze zámku v  Novém Městě jsme se 
přesunuli do Moto muzea v Šestajovicích. 
Je tady k vidění přes 70 československých 
sportovních, motokrosových i plochodrážních 
motocyklů. Stroje jsou vystaveny v objektech 
statku a celou sbírkou nás provedl velmi 
ochotný majitel.Doporučil nám k prohlédnutí 
i expozici hraček, kočárů s panenkami, 
houpacích koní i kohoutů, které byly tak z 
dob našeho dětství. Výlet jsme ukončili večeří  
v motorestu Arkus v Černožicích.

Nyní připravujeme letošní poslední akci 
– setkání důchodců s představiteli obecního 
úřadu. Srdečně zveme 15. prosince 2017 
v 16 hodin do restaurace U koupaliště.   
Spolek Duhová hvězda nás potěší uměním 
nejmladších Smržováků, které zajistil pan 
starosta Jan Machát. K dobré pohodě zahraje 
harmonikář pan Krepindl. Těšíme se na hojnou 
účast, protože když už se něco zařizuje, tak ať 
je pro koho...                                                                                                                

Za přípravný výbor Binarová a Veselý

Důchodci ze Smržova
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Říjen byl pro nás výjimečným měsícem. 
Náš spolek, společně s MS Polabí Skalice 
a MS Okrouhlík Piletice, byl osloven 
Okresním mysliveckým spolkem Hradec 
Králové, zda bychom se nechtěli podílet 
na pořádání Podzimních zkoušek ohařů a 
ostatních loveckých plemen, který se konal 
7.10.2017. Pro každý myslivecký spolek je 
pořádání takové akce ctí, a proto jsme ihned 
souhlasili a přislíbili zapůjčení honitby 
pro průběh zkoušek a jako zázemí celé 
akce posloužila restaurace U Koupaliště. 
Do Podzimních zkoušek bylo přihlášeno 
celkem 24 psů plemene ohaři a ostatních 
loveckých plemen. Ve Smržově probíhaly 
zkoušky první skupiny ohařů v poli  
u Myslivecké chaty a ostatních plemen  
v lokalitě „Za Krejčovými“. Druhá skupina 
ohařů měla své stanoviště v honitbě MS 
Polabí Skalice a třetí skupina ohařů v MS 
Okrouhlík Piletice. Společným místem pro 
zkoušení „smržovských skupin“ z vodní 
práce byl písník Biocentrum Smiřice. 
Výkony jednotlivých psů a jejich vůdců 
posuzovali zkušení rozhodčí, mezi kterými 
byl i náš hospodář Míla Pazderka. Zkoušky 
nakonec úspěšně dokončilo 15 psů. Náš 
myslivecký spolek měl při těchto zkouškách 
své zástupce v roli zkoušených - Mirka 
Veselého a jeho ročního českého fouska 
Arga. S radostí musím konstatovat, že 

oba prošli náročnými zkouškami a máme 
tak dalšího lovecky upotřebitelného psa 
ve spolku. Všichni úspěšně dokončivší si 
odnesli hodnotné ceny a na nejúspěšnější 
tři čekaly poháry. Celou akci doprovázelo 
proměnlivé počasí, kdy chvílemi pršelo, 
chvílemi foukalo a chvílemi svítilo slunce. 
I přesto se celá akce vyvedla a užili jsme si 
jí my i naši čtyřnozí přátelé. Všem, kteří se 
na přípravě akce a jejím průběhu podíleli, 
bych chtěl jménem spolku MS Háj Smržov 
poděkovat. Poděkování patří především OÚ 
Smržov, který přispěl na zakoupení cen, 
ale i ostatním sponzorům, kteří finančně 
či materiálně přispěli. OMS Hradec 
Králové děkujeme za nabídku uspořádání 
Podzimních zkoušek, které pro nás byly ctí.

Na druhou polovinu října se těší nejeden 
myslivec napříč celou Českou republikou, 
začíná totiž období honů na drobnou zvěř. 
V našem mysliveckém spolku je pořádání 
těchto honů již dlouholetou tradicí. 
Loveckou sezonu jsme začali 22.10.2017 
prvním honem sezony a pozváno bylo 
mnoho přátel z okolních i vzdálených 
mysliveckých spolků, kteří se vždy rádi 
účastní. Na začátku proběhlo slavnostní 
nastoupení, kde byli jednotliví účastníci 
seznámeni s programem honu, zásadami 
bezpečné střelby a druhem lovené zvěře. 
V našem případě to byla kachna divoká, 

kohout bažanta obecného a ostatní zvěř 
zákonem povolená. Hon byl rozdělen na 
5 lečí (lokalit, kde se loví), mezi kterými 
jsme se pohybovali pěšky a naši kamarádi 
zejména staršího data narození. či ti línější 
se přemisťovali na voze za traktorem  Po 
každé leči se provedla tzv. „výlož“, což je 
vyřádkování ulovené zvěře v leči. Závěrem 
honu se naopak provedlo slavnostní 
nastoupení při zapálených loučích u tzv. 
„výřadu“, což je vyřádkování veškeré 
ulovené zvěře, kdy jsme zvěři věnovali 
poslední poctu. Celou atmosféru výřadu 
ještě umocnilo troubení na borlici, kdy 
nejedno srdce myslivcovo zjihlo. Svatý 
Hubert i Diana nám tentokrát přáli a na 
výřadu jsme tak měli 115ks zvěře. Úplným 
závěrem honu byla poslední leč, což je 
další tradicí našeho spolku. Jde o přátelské 
posezení u dobrého pití, kde se zhodnotí a 
znovuprožívá celý hon a vypráví příběhy 
z uplynulé lovecké sezony. Zpestřením 
poslední leče bylo vyhlášení Krále honu, 
nejlépe a nejhůře tipující co do počtu 
ulovené zvěře před samotným honem, či 
tombola o drobné ceny a živá hudba.

Díky perfektní přípravě, objednanému 
počasí a skvělé partě kamarádů se první hon 
letošní lovecké sezony vydařil a my se již 
těšíme na ten následující. LOVU ZDAR

Marián Zobina

Říjen v MS Háj Smržov

Vážení spoluobčané, rád bych Vám 
připomněl, že se blíží nebo již začala topná 
sezóna a adventní čas. Z protipožárního 
hlediska Vám chci připomenout, že 
všichni kdo topíme tuhými, kapalnými 
či plynovými spotřebiči musíme mít 
vyčištěné a zkontrolované jak spotřebiče, 
tak odtahy splodin či podobná zařízení od 
renomovaných odborníků!

Mimo jiné si též dovoluji upozornit 

na otevřený oheň! I svíčky na adventním 
věnci jsou toho součástí. Stačí chvilka 
nepozornosti, či zapomenutá hořící svíčka a 
malér je na světě. I malé dítě či zvíře dokáže 
hořící svíčku převrhnout a hoříme.NIKDY 
nenechávejte hořící svíčku bez dozoru. 
Nikdo z nás si většinou neuvědomí,že za tři 
minuty od zahoření je celý byt v plamenech! 
Oslavy Silvestra jsou z požárního hlediska 
velice rizikové. Nepořizujte si oslavnou 

pyrotechniku bez atestu od neodborných 
překupníků. Než odstartujete oslavy, 
přemýšlejte, kam až to může dojít.  
O tom to vlastně celé je. O myšlení. Nechte 
v tyto dny profesionální i dobrovolné 
hasiče slavit, ať nemají co dělat. V tomto 
případě to nikoho nic nestojí.

Děkuji a přeji všem krásné prožití 
svátků vánočních i veselého Silvestra. 
Hlavně bez požáru! M. Havlík

SDH Hubíles
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V minulém čísle Zpravodaje jsme 
informovali o činnosti kroužku do začátku 
září, teď tedy jaký byl zbytek roku.

Dne 16. září vyrazili mladí hasiči  
z Výravy a Libřic na soutěž v požárním 
útoku do Všestar, kde dvě družstva 
mladších obsadila první a čtvrté místo, 
starší s přehledem obsadili první místo. 

Na domácí soutěži v Libřicích 30. 
září naši mladí hasiči završili soutěžní 
sezónu nejlepšími výkony v tomto roce. 
V požárním útoku na sklopné terče se 
dvě družstva mladších podělila o první 
a druhé místo s těsným odstupem jediné 
desetiny sekundy s časy 23,17 sec. a 23,28 
sec., a nechala tak ostatní družstva daleko 
za sebou. Družstvo starších s dosaženým 
časem 17,47 sekund bylo také samozřejmě 
bezkonkurenčně první. Tento rok bylo 
opravdu vidět, jak se trénink po tréninku, 
soutěž po soutěži neustále zlepšují. To 
platí především pro mladší, protože starší 
obsazovali přední místa i v minulých 
letech. Letos ale byli ještě úspěšnější.

Úplně poslední soutěžní klání si ale 
užili 14. října ve Smržově. Konal se tam 
Závod požární všestrannosti, který je 
součástí okresní soutěže hry PLAMEN.  
Mladší se ho zúčastnili ve třech hlídkách, 
dvě byly plnohodnotné, pětičlenné, a 
ti úplně nejmladší si závod vyzkoušeli 
mimo soutěž v tříčlenné hlídce. Přestože 
většina absolvovala tento závod poprvé, 
umístili se dobře. 12. a 17. místo  

z celkem 23 hlídek z celého okresu není 
vůbec špatné. Starší, kteří běželi v jedné 

hlídce, se oproti minulému roku zlepšili a 
dosáhli 11. místa z 24 hlídek. Doplňkovou 
disciplínou byl také závod jednotlivců 
na 60 metrů překážek. Zde se mladší 
umístili v druhé polovině startovního 
pole, zatímco zkušenější starší v první 
polovině. Nejlepší byl výkon Matyáše 
Štandery, který obsadil pěkné páté místo. 
První čtyři místa obsadili pouze hasiči z 
Chlumce nad Cidlinou, kteří se pravidelně 
zúčastňují mistrovství republiky.

Statisticky shrnutá soutěžní sezóna 
vypadá takto: účast na celkem dvanácti 
soutěžích, tři bronzové, čtyři stříbrné a 
osm zlatých pohárů. Do konce roku již 
mladí hasiči absolvují pouze posezení po 
soutěžní sezóně a v plánu je také výlet. 
Z „nehasičských“ aktivit si letos užili 
prohlídku podzemních chodeb v Josefově 
v době zdejší soutěže a Tříkrálovou sbírku 
v Libřicích. Vzhledem k tomu, že ze 
současných pětadvaceti členů kroužku 
jsou dvě třetiny z Výravy, schůzky a 
tréninky se v tomto roce konaly ve Výravě, 
a to buď na hřišti, nebo v prostorách 
hasičské zbrojnice, či obecního úřadu. 

Závěrem je třeba především vyjádřit 
poděkování obcím Libřice a Výrava 
a i ostatním sponzorům za materiální 
a finanční podporu mladým hasičům. 
Stejné díky platí i všem rodičům a 
libřickým a výravským hasičům za čas a 
energii, kterou věnují dětem, které mají o 
„hasičinu“ zájem. Leoš Voltr

Hasičský kroužek SDH Libřice – Výrava v roce 2017 

Jednotka požární ochrany obce (JPO), 
kterou tvoří členové SDH, byla obcí na 
konci minulého roku dovybavena, a tak od 
začátku tohoto roku mohla plnohodnotně 
vykonávat svoji činnost, kterou zahájila 
kontrolou a údržbou hydrantů v obci. 
Dále se už mohla věnovat pouze cvičením 
a školením, na rozdíl od minulých dvou 
let, kdy v obci asistovala při likvidaci 
dvou požárů a věnovala se odstraňování 
jejich následků.

Sbor se v průběhu roku věnoval svým 
tradičním akcím. V lednu to byl hasičský 
bál, dále pálení čarodějnic, sběr starého 
železa a papíru, pietní akt u pomníku 
obětem válek, spojený se mší za padlé, 
dětský den pořádaný společně se Svazem 
žen, v září již sedmý ročník soutěže  
v požárním sportu o Libřický pohár a 
na začátku prosince ještě jako každý 
rok zajistí zájemcům návštěvu Mikuláše  
s doprovodem. 

V červenci proběhla za přispění 

obce, která dodala materiál a jednoho 
pracovníka, brigáda na rekonstrukci 
prostranství před hasičskou zbrojnicí. 
Je zde položena zámková dlažba, byl 
odstraněn „schod“ ve vjezdu, který 
komplikoval vjíždění vozidel, a okapový 

svod, který volně stékal na zem, je 
sveden do nově položeného potrubí.  
V rámci těchto prací byl upraven i prostor 
před přilehlým domkem v majetku obce.

Mladí aktivní členové se také  
o prázdninách pustili do výroby terčů na 

SDH Libřice v roce 2017 
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SDH Výrava jako každý rok začalo 
pořádáním tradičního Hasičského 
plesu, který se konal v únoru v hospodě  
U Špatenků v Libřicích. K poslechu a tanci 
zahrála všem přítomným kapela Hektor 
a dle toho, že někteří účastníci plesu 
odjížděli až v brzkých ranních hodinách, 
tak považujeme tuto akci za úspěšnou a již 
teď se těšíme na další ročník, který se bude 
konat v pátek dne 16. 2. 2018 tentokrát v 
sokolovně v Černilově. 

Další akcí, do které se naši členové 
společně s občany Výravy zapojili, byl 
úklid okolí obce Výravy, a to především 
příkopů u přilehlých komunikací obce, a to 
proběhlo v měsíci dubnu.

Dne 30. 4. několik našich členů, společně 
s novým zásahovým automobilem CAS 24 
Liaz Karosa, dohlíželo na tradiční pálení 
čarodějnic. Od května se pravidelně scházeli 
mladí hasiči na trénincích požárního útoku 
a ostatních disciplín požárního sportu. O 
jejích úspěších či neúspěších jste se mohli 
dočíst v minulém vydání Zpravodaje. 
V červnu jsme se podíleli na přípravě a 
realizaci již 15. ročníku Výravského Terra 
Cupu. První sobotu v  září se konal již 
tradiční dětský den tzv. Pohádkový rybník.  
Na této akci jsme měli společně s ostatními 
svoje stanoviště, kde si mohly všechny děti 
vyzkoušet stříkání z proudnice na terč nebo 
si z blízka prohlédnout naší techniku.

Dne 7. 10. se konala asi pro nás v tomto 
roce nejvýznamnější akce, a to oslavy 

135 let od založení našeho sboru. Při této 
příležitosti se sešla velká většina našich 
členů a společně jsme zavzpomínali na naši 
minulost, prohlédli historické materiály 
jako fotografie, či kroniky a všichni jsme 
se přitom společně vyfotografovali s naší 
technikou před hasičskou zbrojnicí, aby i 
po nás zůstala nějaká památka budoucím 
generacím.

Soutěžní družstvo mužů se účastnilo v 
tomto roce třech závodů. V květnu pohárové 
soutěže v Josefově, kde se umístilo v druhé 
polovině startovního pole, dále v červnu 
okrskové soutěže v Libníkovicích, kde se 
umístilo na 2. místě a v září na pohárové 
soutěži v Libřicích podařilo družstvu 

zvítězit. 
Výjezdová jednotka byla operačním 

střediskem HZS HK povolána ke dvěma 
událostem: v měsíci dubnu na požár trávy 
mezi obcemi Výravou a Libranticemi a dále 
1x jako záloha na vlastní stanici. 

V letošním roce nás ještě čeká poslední 
akce, a to Valná výroční hromada, která se 
bude konat dne 9. prosince od 14 hodin v 
Hospodě u Hrubých a tímto na ni zveme 
všechny naše členy. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem 
našim členům, kteří se jakkoli podíleli na 
výše uvedených akcích a našim sponzorům 
či podporovatelům, a to především obci 
Výrava. Jan Konečný

Činnost SDH Výrava v roce 2017

požární útok. Díky nim má sbor jednu 
sadu nástřikových terčů a jednu sadu 
terčů sklopných, což umožní zkvalitnění 
tréninků a zjednoduší přípravu soutěží. 
V říjnu se také jednotka jako již tradičně 
zúčastnila hasičské fontány ve Smržově.

Pokud se týká soutěží v požárním 
sportu, má sbor za sebou zatím 
nejúspěšnější sezónu v historii. Muži tento 
rok absolvovali celkem šestnáct soutěží, 
díky široké aktivní členské základně 
většinou ve dvou družstvech. Osmkrát 
stáli na stupních vítězů, a dovezli si dva 
zlaté, pět stříbrných a jeden bronzový 
pohár. Ve zbylých případech se většinou 
umísťovali v první polovině startovního 
pole. Největší výzvou a neocenitelnou 
zkušeností byla účast na krajském kole 
v požárním sportu, kde reprezentovali 
náš okres. Zodpovědně na něj trénovali 
především štafetu a běh na 100 metrů  
s překážkami. Obsadili sice až šesté místo, 
ale s pouze s malým odstupem a obdrželi 

za svůj výkon pochvalu od vedení 
okresního sdružení hasičů za důstojnou 
reprezentaci okresu.  Zároveň jim také 
byl vysloven dík za pomoc při organizaci 
a zabezpečení krajských kol v požárním 
sportu mládeže (hra PLAMEN), dorostu 
a dospělých. Z cenných umístění je třeba 
zmínit vítězství v soutěži O Posvícenský 
pohár v Lejšovce, kde obhájili loňské 
prvenství, a pokud se jim to podaří i  
v příštím roce, stanou se trvalými držiteli 
putovního poháru, nebo například 
dosažení 2. a 6. místa na soutěži  

v Jasenné z celkem 17 družstev.
Družstvo žen letos absolvovalo devět 

soutěží s neuvěřitelnou statistkou. Osm 
prvních míst! Tento hvězdný výkon si 
opravdu zaslouží obdiv i z toho důvodu, 
že letos v porovnání s muži ženy 
prakticky netrénovaly. 

Největšího sportovního úspěchu ale 
dosáhl člen sboru Tomáš Gajdoš, který 
zvítězil v okresním kole soutěže dorostu 
jednotlivců a postoupil tak do krajského 
kola. Zde pak, ve velmi vyrovnaném 
startovním poli, obsadil třetí místo.

Dosažení těchto výsledků by nebylo 
možné bez pravidelné a dlouhodobé 
přípravy především hasičského dorostu, 
větší část soutěžního týmu si prošla 
základy už v hasičském kroužku mládeže, 
o jehož současné činnosti pojednává 
samostatný článek. Další nezbytnou 
podmínkou je štědrá finanční a materiální 
podpora ze strany obce, za kterou tímto 
hasiči děkují. Leoš Voltr
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Z historie SK Slávie Libřice - pokračování
Dne 23. prosince 1980 se konala 

schůze výboru TJ. Hlavní bod programu 
– výstavba kabin na novém hřišti. Účast: 
Kalenda, Jedinák, Drobný, Kovačevitý, 
Budinský, Kutík Bř., Dušek, Hojný. 
Za MNV Černilov předseda Kutík, 
Pavlík a Havelka. Jednání proběhlo  
v konstruktivním a přátelském ovzduší!

Následující Vánoce byly na blátě, 
teplo až plus 8 stupňů.

12. ledna byla na OV ČSTV v HK 
zaslána Zpráva o plnění záměrů plánu 
rozvoje TJ za období 1976-78. Hlavní 
akce – nové hřiště v hodnotě 150 000 Kčs. 
Ve dnech 29. až 31. ledna se uskutečnilo 
zimní soustředění v Deštném, na chatě 
Sokola Černilov. Účast 15 dospělých a 22 
dětí. 14. února se konala výroční členská 
schůze TJ za účasti 44 členů a 5 hostů. 
Zprávu o činnosti přednesl J. Jedinák. 
Závěrem svého vystoupení poděkoval mj. 
i vedení JZD Smržov a MNV Černilov 
za hmotnou pomoc a objektivní přístup k 
řešení výstavby nových kabin. Zvolen byl 
nový výbor TJ: předseda J. Kalenda, dále 
J. Jedinák, Dušek, Drobný, Kovačevitý, 
Budinský, Pavlát, Vyhlíd, Gajdoš A.

Po skončení jarních mistrovských 
zápasů skončili muži v tabulce IV. třídy na 
předposledním místě s devíti body, žáci 
na místě třetím. V letní přestávce jsme 
se zúčastnili tradičního turnaje v Kocbeři 
a sehráli jsme v Černilově „pouťák“  
s výsledkem 2:2! V prvním podzimním 
mistráku muži prohráli s béčkem Libčan 
3:1, dále se Svinary 1:4, s Jeníkovicemi 
0:6. Žáci měli impozantní vstup do 
soutěže: v Malšově Lhotě výhra 9:0, doma 
deklasovali Černilov 16:0! Pro tehdejší 
aktéry utkání, dnešní „tatíky“ uvádím 
sestavy: Libřice: Šimek P., Hofman M., 
Pavlát J., Štefan J., Dendiš V., Jedinák 
J., Ondry P., Forst P., Hloušek R., Hrubý 
P., Panenka Vl. Černilov: Cibulka P., 
Bečka J., Herzok J., Hofman J., Černý V., 
Hočman M., Packo J., Prokeš, Hušek P., 
Kotlant J., Brom L., Slezák J., Malý Z. 
Góly: Hrubý 5, Pavlát 2, Forst 2, Hušej R. 
2, Jedinák 2, Štefan 2, Panenka 1.

1. listopadu poslední mistrovská 
utkání: žáci vítězí v Dohalicích 5:3, muži 
prohráli ve Smiřicích 4:2, když obě naše 
branky vsítil Mirek Kudyvejs, který tímto 
ukončil svoji fotbalovou kariéru. Žáci 
jsou v tabulce zatím na 2. místě, muži 
poslední s dvěma body! Kronikář Dušek 
zaznamenává: „V roce 1981 se muži 
Slávie ve sk. A IV. třídy po podzimu krčí 
na posledním místě v tabulce. Zdůvodnit 
se to dá tím, že většina hráčů dosáhla 
už vyššího věku, takže nemůže podávat 

výkony závodní, ale jen rekreační. Hráči 
během roku vůbec netrénují, neboť mnozí 
bydlí mimo naši obec. Sjíždějí se vždy až 
před zápasem, takže nemají natrénován 
žádný styl hry. Doplnění mužstva 

mladšími hráči jde pomalu. Zato žáci si 
vedli velmi dobře, na čemž má zásluhu 
i jejich trenér Jiří Budinský!“ Za své 
výkony a vzorné chování byli někteří žáci 
odměněni knihami: J. Pavlát – Sloužím 
vlasti, R. Hušek – Bican a 5000 gólů, P. 
Hrubý – Deset zlatých míčů, J. Budinský 
– Klabzubova jedenáctka, J. Jedinák – V 
první boj.

5. března 1982 odjezd do Deštného 
na další víkendové soustředění. Účast 7 
dospělých, 23 dětí. Příklad denního menu: 
sobota k obědu – gulášová polévka, nudle 
s mákem, večeře – párek s hořčicí, pečivo. 
Neděle oběd: slepičí polévka, uzené  
s knedlíkem a zelím. K dispozici bylo 
stále pečivo a pomazánky.

Mistrovské jaro začali muži prohrou 
ve Svinarech 1:4, žáci vítězstvím v 
Černilově 4:0. Konečný jarní účet: muži 
předposlední, žáci na 2. místě měli 26 
bodů, stejně jako první Stěžery, ale horší 
skóre. 3. července turnaj v Kocbeři, 
prohry s Miletínem 0:3, s Kocbeří 0:2, 
s Černilovem 0:1. Také začaly práce 
na stavbě kabin u nového hřiště. Další 
sezonu ve IV. třídě začali muži 14. srpna 
doma remízou s Montasem Kukleny 1:1, 
za týden pak zvítězili v Jeníkovicích 5:0!

Stávající žákovský tým byl převeden do 

dorostu a začal prohrou se Smiřicemi 1:4, 
ve druhém utkání v Předměřicích to bylo 
dokonce 0:9! Muži pak v tradičním derby 
porazili doma Černilov 5:3. Dále dorost: 
s Praskačkou 1:1, vítězství ve Lhotě pod 
Libčany 2:1, prohra doma s Dobřenicemi 
2:7, prohra v Hořiněvsi 1:1, prohra doma  
s Novým HK B 0:2, s Třebší 1:2, se Lhotou 
pod Libčany 0:2, vítězství nad Smiřicemi 
B 2:0, remíza v Předměřicích 1:1, nad 
Libčany B 5:4 a v Probluzi vítězství 3:0.

Po podzimu je dorost v soutěži na 
pátém místě, muži ve třetí třídě rovněž 
na pátém. Od začátku výstavby kabin 
do této doby podílelo se na pracech 46 
brigádníků, kteří odpracovali 1929 hodin. 
Zmíním jen „stovkaře“: Kalenda J. 224 
h, Pavlát J. st. 155, ing. Svoboda V. 143, 
Rajnoha J. 115, Budinský J. st. 111, Dušek 
J. 104, Drobný M. 101.

S hlubokou úctou a vděčností 
blahopřáli zástupci Slávie panu Josefu 
Duškovi, našemu obětavému funkcionáři 
a vynikajícímu kronikáři, a jeho manželce  
k významnému jubileu, padesátileté 
společné cestě životem.

Po odehrání mistrovských zápasů  
v jarní části se v konečné tabulce umístili 
muži na 10. místě ze čtrnácti mužstev, 
dorost na pátém ze sedmi. Tradiční 
turnaj v Kocbeři vyhrál Černilov, Slávie 
byla třetí, když jsme souboj o 2. místo s 
domácími prohráli 1:2. V srpnu přijely 
Kocbeře k nám na přátelák a prohrály 7:1!

Další část libřické fotbalové historie 
tímto končí. V současnosti fotbalisté 
Slávie Libřice jsou bez prohry na špici IV. 
třídy sk. A, takže se můžeme těšit na jarní 
část.

Váženým čtenářům pak přejeme 
„šťastné a veselé“ a osobní spokojenost 
v roce příštím! Sportu zdar a fotbalu  
zvláště!

pokračování příště
Josef Jedinák, kronikář Slávie Libřice

776 676 866

"většina hráčů 
dosáhla už vyššího 
věku, takže nemůže 
podávat výkony 
závodní, ale jen 
rekreační."
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Pozvánky26

 „Bolí Vás záda, krční nebo bederní páteř? Máte špatné držení těla, zkrácené svaly, ochablé 
svalstvo? Potřebujete zpevnit a posílit některé nebo všechny svalové skupiny? Chcete zlepšit 

náladu, zbavit se stresu a naučit se správně dýchat? 

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

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

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

Těšíme se na Vás! 

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

YOGA – PILATES – FITNESS 

Šárka, Vlasta a Aneta

13.01.2018 – Pránájáma - Dechové techniky při 
Yoze - základní

27.01.2018 – Pránájáma - Dechové techniky při 
Yoze - pokračování/rozšíření

10.02.2018 – Léčivé zvuky Yogy propojené s 
dechem

03.03.2018 – Yoga pro zdravá záda 

17.03.2018 – Yoga a jaro

31.03.2018 – Bojovníci  - stabilita, pohodlí a 
řízení toku energie v bojovníkovi (sthira, 
sukham, pránájáma)

14.04.2018 – Yogové sobotní ráno s bolstery

28.04.2018 – Párová Yoga s konečnou masáží 
těla (oblečeného) - :o))

12.05.2018 – Pozdrav měsíci

26.05.2018 – Vinyasa Yoga

09.06.2018 – Yogové sobotní ráno na posílení 
středu 

23.06.2018 – Nácvik stoje na hlavě se 
speciální židličkou

9. ročník černilovského 
adventního trhu se blíží

Zveme vás na rodinný, sousedský, 
vesnický, přátelský...adventní trh v 
Kulturním a spolkovém domě v Černilově, 
na adrese Černilov 215, v pátek 1.12. 
2017 mezi 10. a 19. hod.

Letos se můžeme těšit na

• tradiční bezlepkové francouzské 
makronky s láskou pečené

• drobné vánoční plastiky z pálené 
hlíny, barvené

• přírodní mýdla a bylinky
• výrobky z přírodního proutí
• vánoční hvězdy, bramboříky, pedig, 

découpage a keramiku
• bylino-ovocné sirupy
• malované perníčky
• výrobky z fima a korálků
• kosmetiku z Mrtvého moře, 

koupelové a kuchyňské soli, solné 
svícny

• výrobky klientek MammaHelp
• patchwork
• paličkovanou krajku
• kabelky z papíru
• vánoční cukroví

• malované ozdoby
• textilní hračky
• originální šitý textil
• medovou kosmetiku
• cínové šperky
• bylinné čaje a bylinná kosmetika
• sirob, domácí bramborové placky
• trdelník
• výrobky dětí z Masarykovy jubilejní 

základní školy v Černilově

• pěvecké vystoupení dětí ze školy v 17 
hod. na dvoře

• vyráběcí dílničky pro příchozí
• a další a další...

Protože nevíme, zda se kvůli jarní vlně 
EET dožijeme i jubilejního 10.ročníku, 
velmi srdečně zveme!!!

Vstupné dobrovolné
Jana Žárská

INZERCE
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www.elektrowin.cz

seznam sběrných dvorů a míst 
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou 
vyhlášeny i termíny mobilních svozů), 
nebo na webu www.elektrowin.cz

ZDARMA 
je můžete 
odevzdat do 
sběrného dvora

ZDARMA 
je můžete odevzdat 
v prodejně elektra

...za odložení elektrospotřebiče 
do kontejneru nebo na černou 
skládku vám hrozí pokuta 
až do výše 20 000 Kč?

Víte že...

...některé běžné domácí 
elektrospotřebiče mohou obsahovat 
látky vážně poškozující zdraví 
a životní prostředí!

...pokud chcete předejít 
ekologickému nebezpečí, 
nepouštějte se do demontáže 
žádného z elektrospotřebičů!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme 
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech. 

DODRŽUJTE 
PRAVIDLA 
příroda vám to vrátí

vysloužilé elektrospotřebiče 
NEPATŘÍ do komunálního 
odpadu

Římskokatolická farnost Číbuz Vás zve na

VÁNOČNÍ KONCERT
v úterý 26. prosince 2017 od 17.00 hodin  

v kostele sv. Václava v Číbuzi

Účinkují:
Žesťové kvinteto Komorní filharmonie Pardubice.
Jako host vystoupi houslistka Lucie Benešová.

Program:
Vánoční koncert je sestavený z nejkrásnějších skladeb 
a textů, které jsou spojeny s vánočními svátky a 
předcházející dobou adventu.

Vstupné dobrovolné. Koncerty finančně podporují obce 
Skalice a Smržov, kterým tímto děkujeme.

Český rozhlas Hradec Králové už 
dvaadvacet let vyhlašuje pravidelně v 
tomto čase celostátní rozhlasovou anketu  
Šarmantní osobnost roku. Až do 31. 
prosince můžete posílat tipy na známé 
i méně známé charismatické osobnosti, 
které vás v roce 2017 zaujaly. Všechny 
nominované osobnosti představíme v 
rozhlasovém magazínu Šarm a pro deset 
nejúspěšnějších budete moci hlasovat v 
příštím roce. Za zaslané tipy jsou vás  i  
tentokrát  připraveny hodnotné ceny, hlavní 
cenou je televizor a pozvání na galavečer 
Šarmantní osobnost roku. 

Minulý rok nejvíc sympatií posluchačů 
a čtenářů Deníku získala herečka Simona 

Stašová. Co pro ní ocenění znamená?
"Je to krásný. Moc děkuju všem, 

kterým stálo za to poslat mi hlas. Budu 
se snažit nezklamat. Cítím to trošku jako 
závazek. Jezdím po vlastech českých se 

svými představeními a to určitě mezi mnou 
a diváky a samozřejmě i posluchači udělalo 
ten přátelský vztah. Vždycky hraju jakoby 
to bylo poprvé, nebo naposledy a vždycky 
především myslím na diváky. Děkuju vám, 
přátelé, budu se dál snažit," řekla Českému 
rozhlasu Simona Stašová. 

 KYTAROVÁ DÍLNA
vystoupení žáků Hany Medkové

Kdy: 26. ledna 2018 v 17:00 hodin
Kde: KSD Černilov, velký sál
Těšíme se na Vás!

Základní organice Černilov si Vás dovoluje pozvat na

CHOVATELSKÝ PLES
9. února 2018 od 20 hod., sokolovna Černilov
K tanci a poslechu zahraje skupina DYNAMIC        

Informace a prodej vstupenek u Ladislava Hofmana, tel. č. 777336611

INZERCE

Šarmantní osobnost roku  opět na startu !
Na vaše tipy čekáme na adresách: 
Český rozhlas Hradec Králové, 
Havlíčkova 292, 501 01 Hr. Králové
a sarm@rozhlas.cz. 

Tipy můžete posílat i formou sms  
ve tvaru: sarm - jméno a příjmení 
vámi vybrané osobnosti na číslo  
726 304 030.
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Pěvecký sbor ZŠ Černilov  

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

na tradiční 

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

výstava výrobků našich žáků. 

Těšíme se na společné předvánoční setkání! 

Mateřská škola Číbuz 
přijme do pracovního poměru:

vedoucí školní jídelny  
(40% úvazku)  

a kuchařku (60% úvazku) 

Nástup možný od 1. 1. 2018
Informace na tel.: 731 716 582 
e-mail: ms.cibuz@seznam.cz
Kontaktní osoba: Lenka Kerhartová, ředitelka
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Sbor dobrovolných hasičů Libníkovice 
Vás srdečně zve na

Libníkovické zpívání  
pod rozhlednou

17. prosince od 16:30 hodin

Sraz u vánočního stromu před OÚ. 
Děti mohou přijít v 16:00 do zasedací 
místnosti v obchodě, aby si na cestu 
vyrobily lucerničku.

Co s sebou? 
Dobrou náladu, malou ochutnávku 
vánočního cukroví, děti zavařovací 
sklenici.

Na co se můžete těšit? 
Na dobrou společnost, vánoční průvod 
Libníkovicemi k nasvícené rozhledně, 
vánoční písně a malé občerstvení.

PLESOVÁ SEZONA  

V SOKOLOVNĚ ČERNILOV
5. ledna (pá)  Myslivecký ples
13. ledna (so)  Sokolský ples
19. ledna (pá)  Hasičský ples
2. února (pá)  Ples Ulita Černilov
9. února (pá)  Chovatelský ples
16. února (pá)  Hasiči - Výrava
2. března (pá)  KMS Slatina
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Podzimní výstava v Libranticích

Rybářská soutěž v Libřicích

Beseda o Marii Terezii se spisovatelkou 
Danou Šimkovou k 300letému výročí

Beseda o makronkách s Radkou 
Luňákovou při týdnu knihoven

Beseda o bylinkách s Hanou Adamcovou v KSD Černilov



Dvoreček Černilov

SDH Libřice

Mladí hasiči z Výravy a Libřic


