
Vydává Obecní úřad v Černilově pro členské obce Mikroregionu a jejich místní části: 

Černilov, Bukovina, Újezd, Divec, Lejšovka, Libníkovice, Borovice, Horní Černilov,  
Librantice, Libřice, Skalice, Číbuz, Skalička, Smržov, Hubíles, Výrava a Dolní Černilov.

   5|2018

ZPRAVODAJ
obcí Mikroregionu  

Černilovsko



fotostřípky2

SáZení PAMátnýcH LiP V ČeRniLOVĚ

SáZení PAMátnÉ LíPY V ÚJeZDĚ VýROČí RePuBLikY V LiBRAnticícH

VýROČí RePuBLikY V LeJšOVce                   VýROČí V LiBníkOVicícH



 
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

Je dobojováno. Více než měsíc 
po volbách mají obce v našem 
mikroregionu nová vedení. Ve 
většině z nich se obměnilo jen pár 
jmen v zastupitelstvu. Někde však 
došlo k razantnějším změnám. Novou 
starostku mají třeba ve Výravě a 
vedení obce se změnilo také ve 
Skalici, kde do volebního výsledku 
výrazně promluvila odlišná strategie 
kandidátů. Ještě ani nezaschl inkoust 
na arších s volebními výsledky, a 
noví zastupitelé před sebou měli 
první úkol, oslavit 100 let republiky. 
V řadě obcí se tak v závěru října 
sázely památeční lípy. 

Nejde jen o samotný úkon, 
uložení stromu do země. Letošní 
sázení se od běžné výsadby výrazně 
liší. Lípy odkazují na českou státnost, 
nabytou svobodu a demokracii. Tedy 
na hodnoty, které si v posledních 
měsících lidé připomínají důrazněji 
než jindy. Nyní zasazené lípy tu navíc 
budou pro další generace. I proto 
jim věnujeme prostor na předních 
stranách Zpravodaje. Na titulní 
straně je snímek ze sázení lípy ve 
Výravě, stranu dvě pak tvoří soubor 
fotografií z Černilova, Újezda, 
Lejšovky, Librantic a Libníkovic. 
Tam všude vzdali hold republice 
zasazením památeční lípy. O tom, 
proč zrovna lípa je českým národním 
stromem, se dočtete na straně 19. 

Na různých místech Zpravodaje pak 
najdete zprávy ze slavnostních sázení 
památečních lip v členských obcích 
mikroregionu.

Že je lípa v zemi však ještě 
neznamená, že tu s námi a našimi 
potomky zůstane dlouhá desetiletí či 
dokonce staletí. Stejně jako o svobodu 
a demokracii, i o lípu se musíme 
starat. Ohrozit ji mohou vandalové 
i sucho, s nímž v posledních letech 
bojujeme. Zkušenosti s tím mají 
v Černilově, kde museli letos na 
podzim nahradit celou řadu uschlých 
stromů a další "náhradníky" budou 
vysazovat na jaře. Více o tom v 
článku z černilovské radnice.

Poslední vydání Zpravodaje 
v kalendářním roce je tradičně 
příležitostí k bilancování, proto i na 
následujících stranách najdete shrnutí 
celoroční práce řady spolků. V závěru 
nechybí ani pozvánky na adventní či 
vánoční akce. V našich obcích bude 
i letos velmi pestrá nabídka, z níž si 
jistě vyberete. A pokud náhodou ne, 
jistě vám večer zpříjemní i listování 
v našem Zpravodaji.

Ještě než vám popřeji požehnané 
Vánoce, dovolte mi poděkovat všem, 
kteří se na tvorbě Zpravodaje podílí. 
Zejména vám, autorům. V průběhu 
roku to jsou desítky jmen, která se 
pod texty objevují. A věřím, že další 
jména i příští rok přibudou.

Tomáš Hejtmánek

eDitORiAL

Redakční rada:

J. Kudrnáč, P. Kavalír, Vl. Prokeš, 
Mgr. J. Hofmanová, T. Hejtmánek

Redakční rada neodpovídá za stylizaci 
příspěvků a případné tiskové chyby.

 Uzávěrka příštího čísla: 10. 2. 2019.

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

Příspěvky odevzdávejte a inzerci  
objednávejte na OÚ v Černilově  

nebo na e-mailu:  
zpravodaj@cernilov.eu

Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
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Archiv Zpravodaje Černilovsko

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



OBec ČeRniLOV
 

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

úřední hodiny

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

Vážení čtenáři,
první zasedání nového 

OZ se uskutečnilo dne 
5.11.2018. Hlavním 
bodem programu bylo 

ustavení nových orgánů. Nejprve bylo 
rozhodnuto, že i v tomto volebním 
období budeme mít model s uvolněným 
starostou i místostarostou bez tajemníka. 
Personální obsazení těchto funkcí je 
beze změny, starostou byl zvolen Ing. 
Stanislav Javůrek a místostarostkou paní 
Pavlína Hofmanová. V radě pokračují 
Ing. Miroslav Krsek a Vladimír Svíčka, 
nově zvoleným radním je pan Jaroslav 
Kudrnáč, který vedle starosty byl 
ustanoven do funkce oddávajícího.

Předsedkyní finančního výboru 
zastupitelé zvolili Ing. Evu Stolínovou, 
pomáhat jí budou MUDr. Jan Doskočil 
a MDDr. Ondřej Šrámek. Kontrolní 
výbor v tomto období povede Mgr. 
Petra Kubařová, dalšími členy jsou paní 
Kateřina Šimková a pan Jiří Prokeš.

Zastupitelé rozhodli, aby pořizovaný 
územní plán obsahoval prvky regulačního 
plánu, jinými slovy, aby obec měla svá 
pravidla pro novou zástavbu. Proto také 
rada na svém prvním zasedání zřídila 
své pomocné orgány - komise. Pro 
řešení otázek spojených s výstavbou 
ať veřejných či soukromých staveb 
byla zřízena stavební komise. Jejím 
předsedou je Ing. Miroslav Krsek a členy 
Ing. Vladislav Král, Ing. Petr Staša, 
Jiří Štěnička, Zdeněk Vachek, Pavlína 

Hofmanová a Ing. Stanislav Javůrek. Aby 
měla rada blíže k záležitostem místních 
částí, k tomu budou sloužit komise místní 
samosprávy. V Bukovině ve složení Jana 
Svobodová, Jiří Láník a Marek Moliš, v 
Újezdu potom Vladimír Svíčka, Miroslav 
Švestka, Ladislav Hájek a František 
Hušek. 

Informace k letošním akcím. 
Dokončena je rekonstrukce chodníků 
IV. etapa od sokolovny ke Špačkovým 
a Librantická, tím máme kompletně 
zrekonstruované chodníky podél hlavní 
silnice z jednoho konce Černilova na 
druhý. Workoutové hřiště – pořízené 
jako následné opatření na místě demolice 
domu čp. 183 –-  je také dokončené. 
Dočkali jsme se i nástupu firmy JIH, pana 
Huptycha a za vydatné pomoci pracovníků 
vlastní údržby bylo dokončeno a předáno 
do užívání hřiště s umělým povrchem 
ve sportovním areálu. V posledních 
dnech také pracovníci obecní údržby 
vyměnili některé uschlé stromy, které se 
nepodařilo udržet při životě. Jedná se o 
prakticky celou alej třešní u záhumenní 
cesty, dále sakury u Bety, duby v aleji Ke 
křížku a další stromy v Mokřadu Číbr. 
V této činnosti budeme pokračovat i na 
jaře.  Sázení stromů v posledních letech 
velmi nepřeje sucho, ale setkáváme se 
i se záměrným poškozením výsadeb, 
především ničením ochranného pletiva. 
Vím, že Vám tato situace není lhostejná, 
svědčí o tom účast veřejnosti při sázení, 
proto mějme oči otevřené.

OÚ Černilov

Zprávy z radnic4

Výročí v Černilově
svá výročí oslavili
Věra Svobodová, Miroslav Hodek, 
Miloslava Dvořáková, Hana Kupková a 
Irena Hájková

Úkolem pro nové zastupitele a 
finanční výbor je v současné době 
příprava finančního plánu na rok 2019 a 
finančního výhledu do roku 2022. Tyto 
záležitosti bude OZ projednávat na svém 
příštím zasedání dne 13.12.2018

Poznámka: Pokud jste si sami nevšimli, 
na webu obce máme nově umístěnu 
virtuální prohlídku pořízenou z dronu i s 
jednotlivými detaily. Snad jedinou vadou 
na kráse je skutečnost, že byla pořízena ve 
vyprahlých letních dnech, proto prakticky 
schází zeleň.

 Ing. Stanislav Javůrek, starosta



5Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko  5|2018

OBec LeJšOVkA
Ze zasedání ZO 2. 11. 2018

Nově zvolení zastupitelé obdrželi 
a zkontrolovali osvědčení o zvolení. 
Starosta obce přečetl slib, který  členové 
zastupitelstva složili a potvrdili svým 
podpisem.

Do funkce starosty obce byl navržen 
stávající starosta Martin Jílek. Do funkce 
místostarosty obce byl navržen Ivo 
Kovačevity. 

Byl podán návrh na zřízení zákonem 
předepsaných výborů: výbor kontrolní, 
finanční a dalším výborem je výbor pro 
kulturu, sport a veřejné záležitosti. Výbory 
budou složeny z předsedy a členů výboru. 
Za předsedu kontrolního výboru byl 
navržen Josef Fabián, za členy výboru byli 
navrženi Jiří Němeček a Martin Tláskal. Za 
předsedu finančního výboru byl navržen 
Adam Košťál, za členy výboru byli 
navrženi Lucie Vargová a Marie Jezberová. 
Za předsedu výboru pro kulturu, sport a 
veřejné záležitosti byl navržen Boleslav 
Niedoba st., za členy výboru byli navrženi 
Karolina Petrová, Veronika Niedobová, 
Ludmila Součková, Lucie Vargová.

Účetní a starosta obce seznámili 
zastupitele s Rozpočtovými opatřeními 
č. – 6. a 7. Zastupitelstvo následně vzalo 

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

Schválení smlouvy o prodeji pozemku 
v rybníku p.č. 1195 v k.ú. Libřice. Záměr 
č.3/2017 o prodeji byl schválen 21.12. 
2017. Zastupitelé a starosta se shodli na 
prodeji tohoto pozemku za dohodnutou 
cenu 50 tis. Kč. Pozemek je pro obec 
nepotřebný.

Starosta a zastupitelé obce se shodli na 
odkupu 6 ks LED světel, které měla obec 
na zkušební dobu. Cena za 6 ks světel je 
54 426 Kč. LED osvětlení bude zajišťovat 
pouze střed naší obce. Ostatní osvětlení 
zůstane stejné.

Dle vyjádření životního prostředí, 
kterým bylo provedeno měření zápachu 
v obci Libřice z libřické Lipry, bylo vše 
podle normy. Měření bylo provedeno 
letos v únoru. V diskusi se spoluobčané 
vyjadřovali nesouhlasně k vyjádření ŽP. 
Diskutovalo se o dalších možnostech jak 
zápach v obci z Lipry omezit. Starosta 
přislíbil další jednání. Dále se řešilo 
využití budovy bývalé prodejny. Starosta 
navrhoval využít budovu jako dětský 

 

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

úřední hodiny

ST 19:00-20:00

OÚ Lejšovka

koutek pro maminky s dětmi.
Workoutové hřiště bude nakonec 

vybudováno u obecního úřadu namísto u 
kurtů. A to z technických důvodů.

Pan Niedoba upozornil na volně 
pobíhající psy. Prosí tímto majitelé psů, 
aby si své psí miláčky lépe zabezpečili.

Paní Paríšková nejdříve poděkovala 
obci za pomoc při likvidaci jejího domku 
po požáru a zároveň navrhla řešit rychle 
jedoucí auta přes naší obec. Zpomalovací 
pruhy nainstalovat nelze, ale nakreslené 
pruhy s 3D efektem na silnici by bylo snad 
možno využít. Návrh padl i na měřiče 
rychlostí. Starosta přislíbil vyřešení. 

Starosta informoval o vyhotovení 
kreslených map pro občany Lejšovky. 
Mapy budou rozneseny do schránek všech 
občanů.

inzerce



Zprávy z radnic6

OBec DiVec
Ze zasedání ZO 3. 10. 2018

ZO dle předloženého 
návrhu schválilo záměr 
směny pozemku pod 
chodník, který bude sloužit 
pro obsluhu lokality 
Poďousov. Starosta zajistí 

zveřejnění záměru, geometrické oddělení 
pozemků a směnnou smlouvu.

ZO projednalo a schválilo zpracování 
návrhu na směnu obecního pozemku s 
částí pozemku soukromého vlastníka pro 
pokračování dešťové kanalizace z ulice 
V Chatkách. Starosta zajistí doplnění 
projektové dokumentace a projednání s 
vlastníkem, který předběžně souhlasí.

ZO vzalo na vědomí a schválilo 
provedenou Rozpočtovou změnu 4/2018 v 
souvislosti s přijetím financí na komunální 
a senátní volby.

Ze zasedání ZO 7. 11. 2018

Odstupující starosta přivítal přítomné 
občany obce a nové zastupitele, po 

kontrole osvědčení o zvolení zastupitelé 
složili slavnostní slib.

Volba starosty a místostarosty byla 
schválena jako veřejná. Za nového starostu 
obce Divec byl navržen a následně zvolen 
Ing. Roman Hrnčíř, za místostarostku byla 
navržena a následně zvolena Kateřina 
Medková. Předsedou finančního výboru 
byla navržena a následně zvolena Marta 
Grandová, předsedou kontrolního výboru 
byl navržen a následně zvolen Pavel 
Tojnar, za členy finančního výboru byli 
navrženi a zvoleni M.Beran a P.Tojnar, za 
členy kontrolního výboru Z.Medek a Ing.
Líbal.

Všichni zastupitelé budou svou funkci 
vykonávat jako neuvolnění, pro výpočet 
jejich odměn se vycházelo z NV č.318/2017. 
Harmonogram veřejných zasedání bude 
zachován, veřejná zasedání budou každou 
první středu v měsíci od 18.00 v budově 
OÚ Divec, pro úřední hodiny platí stejný 
režim jako dosud, „letní režim“ od 1.6. do 
31.12. budou úřední hodiny od 17 do 18, 
po zbytek roku v „zimním režimu“, tedy od 
1.1.do 31.5. budou od 17 do 19 hod.

 

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

Byl diskutován výhled a priority 
nového zastupitelstva. V následujícím roce 
2019 by mělo být započato s opravou ulice 
V Chatkách, pokračování úprav okraje 
silnice směrem od Slatiny do obce.

ZO po projednání schvaluje navržený 
přesun 4 stavebních parcel, schválených 
ÚP v rámci změny ÚP na pozemky dle 
předloženého návrhu. Dále schvaluje 
v rámci této změny zúžení navržené 
příjezdové komunikace p.č.112/4 do areálu 
společnosti SV Metal na stávající šíři 
zmíněného pozemku.

Prosincové zasedání se z důvodu 
konání Mikulášské posunuje na 12.12.

OBec LiBníkOVice

Ze zasedání ZO 28. 11. 2018

Tímto ustanovujícím 
zasedáním byl zvolen 
starostou Ing. Miloš Čistý, 
místostarostkou Helena 
Klosová. Proběhla kontrola 

Osvědčení nových členů OZ. Starosta 
přednesl slib a členové OZ svými podpisy 
ztvrdili slib nově zvoleného zastupitelstva. 

Proběhla volba finanční komise, 
předsedou byl zvolen Ing. V. Vavřinka a 
členové jsou Zd. Janda a J. Chudý. Volba 
kontrolní komise, předsedou byl zvolen 
Ing. P. Horák a členové jsou R. Hatina 
a M. Absolon. Zástupcem do Správní 
rady a Valné hromady DSO Mikroregion 
Černilovsko byl zvolen Ing. Miloš Čistý. 
Zástupcem do MAS nad Orlicí byl zvolen 
Miloslav Absolon.

Výše odměn členů OZ a za práci 
pro obec na dohodu zůstávají stejné 
jako v minulém volebním období. Bylo 
schváleno navýšení odměny za údržbu 
záhonů o 10 Kč/m od příštího roku. 

Bylo schváleno Rozpočtové opatření 
č.3. Starosta byl pověřen úpravou rozpočtu 
k 31. 12. 2018.

Starosta informoval o lesíku v topolech, 
kde již došlo k vyznačení stromů, které 
jsou určeny ke kácení a stromů, u kterých 

dojde ke zdravotnímu řezu. Vyznačení 
zajistil A. Přibyl, dendrologické služby. 
Nyní čekáme na doručení cenových 
nabídek oslovených firem k realizaci. 

Proběhla diskuse na téma rozbité 
cesty, návrh zakoupit směs KATEBIT od 
Parama Pardubice, zakoupit štěrk a sami 
vyzkoušet opravit nejhorší místa.

22. 9. 2018 se uskutečnil v letošním 
roce již druhý výlet, tentokrát na zámek 
Konopiště. Bylo přihlášeno 36 osob a 
nakonec nás jelo pouze 20. Bylo krásné 
slunečné počasí a myslím si, že si to 
všichni moc užili. Někteří si zaplatili i 
prohlídku dvou okruhů. Ale ani malá 
účast výletníků nás neodradí od konání 
dalšího výletu v příštím roce.

 

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 oslavila
Eva Herzogová

V říjnu jsme také oslavili výročí 100 
let vzniku Československa. V sobotu 27. 
10. 2018 jsme na cestě mezi Borovicí a 
Horním Černilovem v místě bývalého 
letiště, kde nyní ústí nová cesta od 
Libníkovic, zasadily „Národní lípu“. 
Za velké účasti občanů pan starosta 
přednesl něco z historie, přihodil hlínu 
k lípě. Na závěr nám zazpívala skupinka 
žen Důvtip z Librantic, kterým touto 
cestou ještě jednou děkujeme. Každý 
občan na památku dostal Pamětní list a 
podepsal se na listinu, kterou uložíme 
do schránky, ještě s několika dokumenty 
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OBec LiBŘice

Výročí v Libřicích
Svá výročí slaví

Hojný Josef, Hojná Jana, 
Hynková Aloisie a Hojná Miloslava

Činnost zastupitelstva ve 
volebním období 2014-2018

Je po volbách. V 1. 
kole volby do Senátu 
se ze zapsaných 243 
voličů zúčastnilo pouze 
91 osob. Platných hlasů 
bylo 83, z nich obdrželi 

jednotliví kandidáti hlasů: P. Bělobrádek 
32, P. Koleta 17, M. Červíček 16, S. 
Marková 12, M. Brát 8 a A. Pajgerová 
3. Ve 2. kole volilo pouze 49 občanů, 
kteří dali P. Bělobrádkovi 29 hlasů a M. 
Červíčkovi 20 hlasů. V rámci senátního 
obvodu Náchod byl senátorem zvolen 
Martin Červíček.

V naší obci se pro volby do 
zastupitelstva podařila sestavit pouze 
jedna kandidátka, a to ze členů bývalého 
zastupitelstva doplněná o 2 nové mladé 
tváře. Žádní další kandidáti nebyli, protože 
nikdo jiný – a mohl to být kdokoliv z 
občanů Libřic starší 18 let nebo každá 
společenská organizace mohla samostatně 
sestavit svoji kandidátku, případně mohlo 
vzniknout i sdružení občanů - se do voleb 
nepřihlásil. 

K volbám přišlo z 243 zapsaných 
osob volit 122 voličů. Platných hlasů bylo 
113. Jednotliví kandidáti získali hlasů: 
Eva Hynková 98, Josef Zilvar 87, Jolana 
Voltrová 86, Kristýna Doležalová 84, Filip 
Dugas 83, Jaroslav Pánik 78, Jiří Plhal 76. 

Po volbách se 1. 11. uskutečnila 
ustavující schůze zastupitelstva obce 
Libřice. Všichni byli do svých funkcí 
zvoleni jednohlasně. Starostkou bude dále 
Bc. Eva Hynková, místostarostou pan Josef 

 

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
Zilvar. Byly zřízeny 4 výbory. Finanční 
výbor opět povede Ing. Jolana Voltrová, 
jeho členy jsou Ing. Jana Rašková a Yweta 
Mrázová, kontrolní pak nově povede 
budoucí právnička Kristýna Doležalová, 
členy jsou paní Alena Horčičková a Ing. 
Jaroslav Doležal. Stavební výbor má 
rovněž nového předsedu. Stal se jím pan 
Jiří Plhal, členy jsou pan Jiří Budinský 
a pan Pavel Štrajt. Změna nastala i v 
kulturním výboru – novému předsedovi 
panu Jaroslavu Pánikovi budou pomáhat 
členky výboru paní Hana Budinská a paní 
Markéta Štefanová.

Před novým zastupitelstvem stojí 
celá řada úkolů, např. pasport kanalizací 
potřebný pro schválení vypouštění 
odpadních vod z obce, celková 
rekonstrukce 50 let staré budovy obecního 
úřadu, posouzení stavu zeleně v obci 
s návrhem na výsadbu nových dřevin, 
úprava středu obce, řešení rozdělaných 
úkolů z minulého období, atd. To byl 
pouze nástin činnosti. V současné době 
se zastupitelstvo zamýšlí nad konkrétními 
úkoly pro příští rok, ze kterých vyplyne i 
návrh rozpočtu hospodaření obce pro rok 
2019. Na vás, občany Libřic, se obracíme s 
prosbou o podání jakýchkoliv návrhů, které 
by mohly zlepšit život v obci. Netvrdíme, 
že vše z nich bude uskutečněno, ale vaše 
názory nám pomohou stanovit priority 
nebo přemýšlet nad náměty novým úhlem 
pohledu. Děkujeme za vaše příspěvky, 
které můžete zasílat buď přes webové 
stránky obce, nebo je donést na obecní 
úřad, případně dát na poště paní Markétě 
Štefanové. 

Blíží se nejkrásnější doba roku, jsou 

před námi VÁNOCE. Čeká nás doba 
shánění dárků, úklidu, pečení vánočního 
cukroví a mnohé další povinnosti. I v této 
době je ale třeba se na chvilku zastavit, 
zapomenout na ruch a shon, prostě si 
hezky užít i předvánoční doby. A abychom 
vás vtáhli do té správné atmosféry Vánoc, 
obecní úřad připravuje na pátek 21. 
prosince za účasti kapely a dětského sboru 
vánoční koncert v kostele sv. Michaela 
Archanděla v Libřicích. Čas zahájení 
bude upřesněn – pravděpodobně to bude 
v 18,00 hod.   

Vážení spoluobčané a obyvatelé celého 
Mikroregionu Černilovsko. Přejeme vám 
všem nádherné prožití svátků vánočních 
a do nového roku 2019 hodně zdraví, 
pohody a ať máte plno důvodů po celý rok 
zářit štěstím!

Eva Hynková, starostka

z dnešní doby a zakopeme k lípě. Potom 
jsme se přesunuli k budově obchodu a od 
17 hodiny za obchodem proběhla ukázka 
výcviku, poslušnosti a obrany psů pod 
vedením p. Balcara ze Psí školy v Hradci 

Králové. Na občerstvení byly připraveny 
chlebíčky, cukroví, buřty k opékání, pivo, 
víno, káva, čaj, …. K této příležitosti jsme 
vysadili ještě jednu lípu v parku před 
lesíkem v topolech. 

Vzhledem k tomu, že se nám opět blíží 
čas nejkrásnějších svátků v roce, přeji 
všem čtenářům klidné prožití adventního 
času a vánočních svátků.  Helena Klosová
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OBec LiBRAntice
Ze ustavujícícho zasedání  

ZO, 30.10.2018

Všichni členové nového zastupitelstva: 
Alena Hladíková, Jaroslav Volenec, Petr 
Lukášek, Milada Bortlíková, Tomáš 
Lukášek, Miroslav Machač a Helena 
Nováková složili slib členů zastupitelstva 
obce.

Poté následovala tajná volba starosty. 6 
hlasy ze 7 byla zvolena Alena Hladíková. 
Tuto pozici bude paní Hladíková 
vykonávat jako dlouhodobě uvolněný člen 
zastupitelstva. V tajné volbě místostarosty 
byl 6 hlasy ze 7 zvolen Jaroslav Volenec.

Následovalo zřízení finančního, 
kontrolního a stavebního výboru. 
Předsedou finančního výboru byla 
zvolena Milada Bortlíková, výbor bude 
tříčlenný. Předsedou kontrolního výboru 
byl zvolen Petr Lukášek, výbor bude 
tříčlenný. Předsedou stavebního výboru 
bude Tomáš Lukášek, výbor bude 
pětičlenný. Je v kompetenci předsedů 
výborů do 2. veřejného zasedání oslovit 
členovy výborů, nemusí se jednat o členy 
zastupitelstva.

Dále zastupitelstvo schválilo odměny 
neuvolněným členům: za výkon funkce 
místostarosty jako neuvolněného člena 
zastupitelstva obce ve výši 7.509 
Kč hrubého měsíčně.  Odměna bude 
poskytována ode dne zvolení do funkce 
místostarosty, tj. od 30.10.2018 a za výkon 
funkce předsedy výboru zastupitelstva 
ve výši 2.459 Kč měsíčně, člena výboru 
ve výši 2.049 Kč měsíčně a člena 
zastupitelstva ve výši 1.230 Kč měsíčně. 

Ze zasedání ZO, 30.10.2018

ZO projednalo prodej pozemku st. č. 
153 (pod čističkou) a odhlasovalo prodej 
za odhadní cenu 41.500 Kč.

Byla schválena žádost o finanční 
výpomoc na úhradu neinvestičních 
nákladů pro Danetu HK ve výši 10 000 
Kč. 

Byla odsouhlasena nová výzva na akci 
„Zpracování nového Územního plánu 
obce Librantice“, termín přihlášek do 5. 
11. 2018. Původní výběrové řízení bylo 
zrušeno z důvodu nedostatečného počtu 
uchazečů. 

ZO projednalo zadání projektové 
dokumentace na úpravy budovy obecního 
úřadu. Bude se jednat o projektovou 
dokumentaci na stavební povolení pro 
nové sociální zařízení, rozšíření úřadu, 
provedení topení, elektriky, zdravotní 
techniky, nové odkanalizování celého 

 

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

úřední hodiny

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

OÚ Librantice

požádal o cenovou nabídku firmy, která 
opravu potoka realizuje. Odpověď Alena 
Hladíková: Ano, bahno je vyváženo na 
kupu, nechali jsme si udělat rozbor bahna, 
čekáme na výsledky. Budeme informovat. 
Ohledně cenové nabídky provádějící firmy 
– starostka doporučila panu Pavlátovi 
poslat svoji žádost písemně dle zákona. 
Informace pak OU poskytne.

Paní Volencová má dotaz: Asi před 
třemi roky se rozjela akce „Zasaď si svůj 
strom“. Je tato akce stále běžící nebo jak to 
skončilo? Odpověď Jaroslav Volenec. Akce 
sázení proběhla ve spolupráci se školou 
a se školkou a poté se již nepokračovalo, 
nebyl zaznamenám větší zájem. 

Pan Šolc nabídnul obci vytisknutí map 
obce s popisnými čísly pro účely lepší 
orientace hasičů a na obec. Dále má dotaz: 
Na rohu u Šolcových je hodně proschlý 
jasan. Obava z ohrožení u silnice. Šlo by 
prořezat nebo skácet? Odpověď Jaroslav 
Volenec: Tisk map vítáme. Ohledně 
prořezání jasanu ZO zjistí aktuální stav a 
poté se domluvíme, jestli bude pokračovat 
skácením nebo jenom prořezáním. 

Pan Josef Lukášek žádá o zprovoznění 
rozhlasu za občany, kteří nemají přístup 
na internet nebo nepoužívají telefon s 
možností přijímání zpráv. Odpověď: ZO 
bere jako připomínku a zajistí opravu.

Pan Lukášek reklamuje, že hodiny na 
škole „bijí a nebijí“. Bouchají, ale někdy 
ne dle času. Odpověď: ZO prověří a zajistí 
opravu. 

Došlo ke změně emailových kontaktů 
na zastupitele a na obecní úřad: ou@
librantice.cz Helena Nováková

objektu vlastní ČOV, výměna oken, 
fasáda. Cenová nabídka na vypracování 
nové dokumentace je 49.500 Kč. Vedlejší 
cíl je mít tento projekt připravený i z 
důvodu žádosti o dotace. Současně se 
stavebními úpravami obecního úřadu 
bude realizován chodník a přístupová 
cesta k úřadu v souladu s projektem na 
cestu a parkoviště u obecního úřadu, 
včetně mostu, kde zažádáme znovu o 
stavební povolení. Na tuto část oprav také 
bude žádáno o dotaci.

ZO schválilo rozpočtové provizorium 
na rok 2019. Starostka seznámila přítomné 
s podmínkami tohoto provizoria. Jedná se 
o dobu provizoria maximálně do 03/2019. 
Měsíční výdaje nesmí překročit 1/12 
výdajů schváleného rozpočtu na rok 2018. 
Výdaje = souhrnná částka z rozpočtu roku 
2018 - 329.450 Kč. Příjmy = poplatky za 
psy, odpad, dotace - 329.450 Kč.

Byla jmenována inventarizační 
komise ve složení: Milada Bortlíková, 
Věra Vachková, Pavel Kubíček.

Obec zakoupila pro své občany drtič a 
moštovač. Zodpovědný za výpůjčky bude 
Patrik Šmatolán. Objednávat vypůjčení 
si můžou občané na emailové adrese: 
mostování@librantice.cz nebo na telefonu 
777 651 245 za poplatek 100 Kč.

Obec zakoupí kalové čerpadlo pro 
hasiče. Dopravní automobil pro hasiče 
(žádost o dotaci) jsme nezískali. Jaroslav 
Volenec seznámil s výsledky zamítnutí 
žádosti. Nákup nebude realizován.

Plánované akce: 

1.12.2018 – zájezd do divadla na muzikál 
Doktor Ox
2.12.2018 – Mikulášská nadílka 
15.12.2018 – první ročník vánočního 
trhu ve škole, výtěžek bude věnován na 
dobročinné účely
20.12.2018 – Vánoční zpívání

Diskuze:

Pan Pavlát má dotaz, co bude s 
bahnem vytěženým z potoka. Upozornil, 
že v zadávacích podmínkách výběrového 
řízení bylo, že firma, která zeminu vytěží, 
si odveze bahno na skládku. A dále 
upozornil, že bahno je nadále vyváženo 
na místní kupu za hřištěm. Pan Pavlát 

Alena Hladíková - starostka alena.hladikova@librantice.cz
Jaroslav Volenec - místostarosta jaroslav.volenec@librantice.cz 
Petr Lukášek    petr.lukasek@librantice.cz 
Milada Bortlíková   milada.bortlikova@librantice.cz 
Tomáš Lukášek   tomas.lukasek@librantice.cz 
Miroslav Machač   miroslav.machac@librantice.cz 
Helena Nováková   helena.novakova@librantice.cz
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OBec SkALice
Dne 30. října 

proběhlo ustavující 
zasedání zastupitelstva 
obce Skalice, tedy první 
zasedání po letošních 
komunálních volbách. 
Již samotný výsledek 
voleb naznačil, že 

zasedání se neobejde bez velkého zájmu 
občanů, proto jej dosavadní starosta svolal 
do hasičské zbrojnice ve Skaličce. 

Nejdůležitějšímu bodu programu 
- tedy volbě starosty a místostarosty - 
předcházela živá diskuze občanů. Byla 
zde představena i podpisová listina na 
podporu znovuzvolení M. Karpíška 
starostou obce (188 podpisů). Noví 
zastupitelé však, s poukazem na tzv. 
volný mandát, kdy jsou při hlasování 
vázáni pouze svým svědomím, zvolili 
starostou pro mnohé snad novou tvář - 
moji maličkost. Poté, co M. Karpíšek 
odmítl přijmout funkci místostarosty, byla 
v druhém kole zvolena místostarostkou 
paní Kateřina Faltová. Nově byly 
obsazeny i výbory zastupitelstva, které 
jsou ze zákona poradními, kontrolními 
a iniciativními orgány. Jejich počet 
byl navýšen o jeden nový - Výbor pro 
investice a rozvoj obce. Jde totiž o oblast, 
ve které občané podle dotazníkového 
šetření vidí největší nedostatky. Tento 
výbor bude mít bezesporu plné ruce práce, 
což lze odvodit i od dalšího důležitého 
bodu programu ustavujícího zasedání 
- schválení smlouvy o spolupráci mezi 
Královéhradeckým krajem a obcí Skalice 
na realizaci veřejné zakázky „Křižovatka 
silnic III/3086 a III/3087 v obci Číbuz“. 

Pokud vše půjde, jak se momentálně 
jeví, v létě 2019 se číbuzská náves začne 
výrazně proměňovat - vznikne nový 
chodník směrem k hřbitovu, upraví se 
parametry křižovatky a vznikne zde 
nový přechod pro chodce (což by mělo 
zvýšit bezpečnost pro pěší i motoristy), 
parkoviště nabídne větší komfort 
parkování pro osobní vozy a autobusy 
budou směrem na Skalici zajíždět do 
nově vytvořeného zastávkového zálivu, 
což zlepší průjezd i přehlednost provozu. 
Součinnost s krajem zajistí výhodnější 
podmínky pro obec - zakázka by mohla 
být vysoutěžena levněji a kraj navíc na 
své náklady opraví vozovku v křižovatce. 
Projekt je aktuálně ve stavu podané 
žádosti o stavební povolení a pracuje se 
na dokumentaci pro provedení stavby. 

Dále plánují zastupitelé intenzivně 
pokračovat v přípravách výstavby nového 
obecního domu, který by měl vzniknout 

 

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

nám bude dobře žít a kam se budeme s 
hrdostí vracet ze svých cest. Ještě jednou 
velký dík těm, kteří prošli kus cesty před 
námi a správě věcí veřejných obětovali 
své pohodlí i soukromí - předchozím 
zastupitelům i panu starostovi Karpíškovi. 
Vánoce jsou dobou smíření (jak by mohl 
poutník pokleknout před betlémským 
dítětem obtěžkán hněvem!), tak ať je 
prožijeme v pokoji uprostřed svých rodin 
a příští rok kéž každému přinese jen to 
dobré! 

Krásné Vánoce a šťastný nový rok 
přeje Pavel Kavalír, starosta    

Starosta Mgr. Pavel Kavalír

Místostarostka a předsedkyně výboru pro kulturu, 
školství, sport a sociální věci

Ing. Kateřina Faltová

Členka zastupitelstva a předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Lenka Lankašová

Členka zastupitelstva a předsedkyně finančního výboru Zuzana Kejřová

Člen zastupitelstva a předseda výboru pro investice a 
rozvoj obce

Ing. Miroslav Stehno

Člen zastupitelstva PhDr. Martin Jílek, Ph.D.

Člen zastupitelstva Milan Karpíšek

na místě bývalé Holečkovy usedlosti 
ve Skalici č. p. 2. Pokud se vše podaří, 
vzniknou tu nejen důstojné prostory 
pro obecní úřad, ale i zasedací místnost 
zastupitelstva, multifunkční sál, klubovna 
či technické zázemí a venkovní areál pro 
obecní akce. 

Musím zde ještě vyvrátit obavy 
některých občanů o rušení dosavadních 
kulturních akcí. Naopak, bude-li zájem 
a dostatek aktivních lidí, rádi bychom 
výčet akcí i rozšířili. Mimochodem 
příprava Obecního plesu (9. 2. 2019) i 
Pivních slavností (25. 5. 2019) je již v 
plném proudu! Abychom přispěli k lepší 
komunikaci, jak jsme si již před volbami 
předsevzali, pracujeme na přípravě 
rekonstrukce internetových stránek obce 
a je toho ještě mnoho, ale o tom budeme 
mít čas si ještě povědět. 

Milí spoluobčané, přijměte, prosím, 
změnu ve složení zastupitelstva i ve 
vedení obce s nadějí a důvěrou. Přejme si 
štěstí a úspěch, aby se nám společně s vámi 
dařilo z našich tří vesnic utvářet místo, 
které bude skutečným domovem, kde se 

inzerce

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

ROMAN VAŇÁSEK
+420 732 720 514

Libníkovice - Borovice 5
R.Vanasek@seznam.cz

web: borovicky-dvur.webnode.cz/elektrosluzby



Zprávy z radnic10

OBec SMRŽOV

Z jednání ZO dne 15.2.2018:

Ustavující schůze obecního 
zastupitelstva obce Smržov se konala 
1.11.2018. Starostou obce byl zvolen Ing. 
Jan Machát, místostarostou  obce Bc. 
Jaromír Hejl. 

Finanční výbor bude pracovat ve 
složení:  p.Vladimír Šuhajda (předseda), 
členové:  p. Zdeněk Sedláček, paní Jana 
Kotalová. Kontrolní výbor bude pracovat 
ve složení:  p. Zdeněk Kunc (předseda), 
členové: Ing. Dalibor Bek, Mgr. Ladislava 
Pozdílková. Kulturní výbor bude pracovat 
ve složení: p. Alena Šubrtová (předseda), 
členové: Bc. Jaromír Hejl a Ing. Jan 
Machát. Přijímat prohlášení snoubenců 
o projevení vůle vstoupit do manželství  
bude v souladu se zákonem starosta obce 
či místostarosta. Na veřejných občanských 
obřadech bude obec zastupovat dále  
Mgr. Ladislava Pozdílková a  paní Alena 
Šubrtová.

kanalizace

V říjnu 2018 byly zahájeny stavební 
práce na výstavbě kanalizace a ČOV.  

 

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
Zemřela

Zdeňka Kadečková (Smržov)

Stěžejní práce  (hlavní řád a přípojky) 
jsou plánovány na 2019.

Na stránkách obce je založena nová 
sekce: Kanalizace a ČOV, kde  bude 
možno sledovat aktuální informace této 
akce včetně harmonogramu práce. 

Pozvání na setkání seniorů

Obecní úřad si dovoluje pozvat 
seniory z Hubílesa a Smržova na tradiční 
předvánoční setkání, které se bude konat v 
pátek  14.prosince od 16 hodin v hospodě U 
Koupaliště. Všichni jste srdečně zváni.

Obecní úřad v období 
vánočních svátků  

Ve dnech 24.12.2018 – 1.1.2019 bude 
obecní  úřad uzavřen. V případě potřeby 
je možné kontaktovat starostu obce či 
místostarostu na telefonech či e-mailech 
uvedených na webových stránkách obce. 

Poplatky za odpad 

Poplatky za svoz komunálního 

OBec VýRAVA
Výrava: Jak jsme slavili 

výročí republiky…

Stejně jako mnohé 
další obce oslavila 
i Výrava sté výročí 
založení samostatného 
Československého státu 
zasazením pamětní lípy. 
Desítky občanů se sešly 

v sobotu 27. října 2018 v 15 hodin před 
budovou „staré školy“, aby si připomněli 
důležité jubileum oslavující samostatnost 
republiky a demokracii. 

Za doprovodu zpěvu 14 dětí z 
pěveckého sboru Mezissimo z nedalekého 
Českého Meziříčí a za účasti členů 
místního sboru hasičů a myslivců, přivítal 
starosta obce Michal Konečný občany 
Výravy. V krátkém proslovu připomenul 
nejen důležité milníky naší republiky v 
uplynulých sto letech, ale i důležitost 
zachování svobody a demokracie v Česku. 
Po zasazení symbolu české státnosti 
vyzval všechny přítomné, aby přispěli 
svými vzkazy nebo drobnými dárky do 
časové schránky, která bude v nejbližších 
dnech umístěna v okolí lípy jako vzkaz 

 

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
budoucím generacím. 

Součástí oslav bylo i kladení věnce a 
květin k pomníku občanů Výravy padlých 
v obou světových válkách v doprovodu 
čestné stráže členů hasičského sboru 
a za zvuku slavnostních salv místních 
myslivců.

Na závěr pozval starosta všechny 
přítomné na pohoštění do společenského 
centra v budově „staré školy“, kde si 
při poslechu prvorepublikové hudby 
pochutnali na vynikajícím gulášku z 
hospody U Hrubých a bavili se až do 
večerních hodin. 

nové zastupitelstvo  
ve Výravě

Říjnové komunální volby přinesly 
změny i do obecního zastupitelstva 
ve Výravě. Na ustavujícím zasedání v 
pondělí 5. listopadu byla starostkou obce 
zvolena Eva Nepokojová a místostarostou 
Michal Konečný. Zastupitelstvo obce 
dále tvoří Jitka Hrubá, Jaroslav Hejcman, 
Vladimír Panenka, Pavel Vejman a nově 
Lenka Valentová.

Eva Nepokojová, starostka

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

Výročí ve Výravě
Svá životní jubilea slaví
Marta Konečná, Marie Špačková, Jiří 
Havel, Marie Hlavsová, Václav Treksa, 
Marie Kotlantová, Marie Hojná a Josef 
Havel

odpadu pro rok 2019 se budou vybírat  
od  14. ledna 2019. Termín možnosti 
platby v Hubílese bude dodatečně sdělen 
(ozámením na webových stránkách obce, 
informační tabuli a obecním rozhlasem).  
V měsíci leden  bude svoz probíhat ještě 
na známky 2018. 

 Dagmar Klásková
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OPTICKÁ SÍŤ V černilově
NEJRYCHLEJŠÍ 

internet

30/30 Mbps

BASIC 

356,-
100/100 Mbps

Prima

500,- 

Profi

749,-

www.spcom.cz

internet + 43 TV kanálů

30/30 Mbps

BASIC

449,-

Prima

569,- 

Profi

799,- 

Výhodné balíčky internet s televizí

nejmodernější digitální TV u Vás doma 

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

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

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

300/300 Mbps

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

Gočárova třída 227
500 02 Hradec Královéinfo@spcom.cz

 491 0
40 040

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

KUKI VelkýTV 60
Vyber si 60 kanálů ze 120 za 400,-
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Máme za sebou první měsíce nového 
školního roku spojené s nejdůležitějším 
a nenáročnějším obdobím v docházce 
dítěte do MŠ – obdobím adaptace. Do 
třídy Kapiček od září nastoupily děti ve 
věku od 2 do 3 let. Snažili jsme se dětem 
usnadnit odloučení od rodičů a zpříjemnit 
jim pobyt ve školce. 

Po nástupu do školky se děti učí 
základní sebeobslužné činnosti. Mezi 
tyto činnosti patří základy hygieny, 
svlékání a oblékání, převracení oblečení, 
zouvání a obouvání bot nebo bačkor, 
základy společného stolování. Děti si 
připravují talířky a hrnečky na svačinu, 
před obědem si chystají lžíce a špinavé 
nádobí si sami odnášejí. Děti se rychle 

zapojily do těchto činností a jsou již 
samostatnější.

S dětmi jsme hráli jednoduché hry 
na seznámení, postupně jsme poznávali 
třídu a hračky. Společně jsme vytvořili 
pravidla, která se děti učí dodržovat. 
Dětem jsme znázornili denní režim 
pomocí obrázků, na kterých vidí 
posloupnost činností celého dne. Pod 
stejné obrázky si každé ráno připínají 
kolíčky se svou značkou podle toho, zda 
jdou po obědě nebo budou odpočívat. 
Díky tomuto systému děti vědí, co 
bude následovat a kdy půjdou domů.  
Adaptace dětí probíhala v průběhu 
celého měsíce v závislosti na potřebách 
dětí a možnostech rodičů. Děti si zvykly 

První krůčky do školky

Mateřská škola Černilov
 

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

www.zscernilov.cz

Zš A Mš Černilov

na režim školky a postupně navazují 
nová přátelství. Učíme se navzájem si 
pomáhat a respektovat přání a potřeby 
ostatních dětí. Naším cílem je, aby děti 
byly šťastné a spokojené, do školky 
chodily rády a cítily se zde dobře.

Michaela Čechurová

Na přelomu září a října děti každoročně 
seznamujeme s okolním prostředím a se 
životem na vesnici a ve městě. Aby lépe 
a názorně pochopily rozdíly, vydáváme se 
na výlet linkovým autobusem do Hradce 
Králové. Procházka po městě je pro 
děti opravdu poučná. Projdeme si staré 
město, náměstí, všímáme si významných 
staveb, budov, detailů, vysvětlujeme 
si zajímavosti. Děti se seznamují s 
některými názvy a pojmy, se kterými se 
už běžně nesetkají. 

Cestu si vždy zpříjemníme procházkou 
po Jiráskových sadech, kde se děti nasvačí, 
mohou se proběhnout, pozorovat veverky 
či nutrie. Zde si také vysvětlíme, jak to 
vypadá, když se dvě řeky spojují a vlévají 
se do sebe. V loňském roce si dokonce 
předškoláci prohlédli Hradec Králové z 

výšky Bílé věže. A to byl teprve zážitek. 
Jeden z nejhezčích a nejoblíbenějších 

výletů v roce je výlet na Biřičku. Do lesa 
se těší i ti nejmenší, a tak jedeme všichni. 
Pokaždé s napětím očekáváme, jaké bude 
počasí, protože autobusy jsou objednané 
více něž měsíc před výletem. Letos nám 
počasí opravdu přálo. Les byl rozzářen 
slunečními paprsky, které prosvěcovaly 
barevné listí a všude to vonělo.

Na lesní cestě se starší děti seznamovaly 
s ptačími obyvateli, kteří jsou v lese 
vyobrazeni na informační tabuli. Některé z 
nich děti znaly a pojmenovávaly je. Vždyť 
sýkorku, vrabce, kosa můžeme spatřit i v 
okolí školky, když létají přímo do našich 
budek a krmítek na zahradě. Dále děti 
hledaly stromy jehličnaté a listnaté, učily 
se některé poznávat, všímaly si rozdílnosti 

Podzimní výlety 

kůry stromů, sbíraly přírodniny do košíků. 
V lese si pak postavily krásné chaloupky 
pro lesní obyvatele nebo pro skřítky. 

Mladší děti se do lesa vydaly po 
pohádkové cestě, na které je čekali skřítci, 
víly, ohnivý mužík, příběhy vodníků a 
mluvících rybek. Pozorovaly stromy, 
barvy listů, drobný hmyz a ptáky. 

Všechny děti sbíraly v lese přírodniny, 
s nimiž si pak v mateřské škole 
hrály, třídily je, učily se je poznávat, 
pojmenovat, počítat, pozorovaly je 
lupami a dětskými mikroskopy, nebo z 
nich vyráběly různé výrobky a koláže. 
Ve třídách si děti postavily na koberci 
malý les, který sloužil k výzdobě, hrám 
i dalšímu učení.  

 Petra Moravcová

18. 9. jsme v MŠ oslavili tak trošku 
s předstihem „Posvícení“.  Dopoledne 
bylo provoněno pečením posvícenských 
koláčků. V každé třídě si děti připravily 
koláčky, které nám paní kuchařky ve 
školní jídelně upekly. Některé maminky 
přinesly těsto, některé potřebné náplně a 
drobenku. Uvítali jsme nabídnutou pomoc 
maminek a babiček s vlastním tvořením 
koláčků. Protože, když začne 25 dětí ve 
třídě pracovat na koláčcích, mají plné ruce 
práce všichni . Touto cestou děkujeme 
všem za ochotu a příjemnou atmosféru 
při práci. Odpoledne jsme strávili s dětmi 
a jejich rodiči. Děti si nejprve zasoutěžily 
a na závěr si pochutnaly na vlastnoručně 
připravených koláčcích originálních tvarů 
a výborné chuti. Jana Maršíková

POSVícení V Mš
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 Žáci 8. ročníku za krásného 
slunečného počasí odjeli za poznáním 
baroka do nedalekého Kuksu. Krásné 
sochy M. B. Brauna, hospital, druhá 
nejstarší lékárna v Evropě, bílý ďábel v 
kapli, vonící bylinková zahrada a poutavý 
výklad paní průvodkyně!

  Další zastávkou byla pevnost 
v Josefově s výukovým programem 

"Obyvatelem pevnosti".Z dětí se stali 
generálové, dělostřelecký, minéři, 
řemeslníci a hostinští.Během prohlídky 
žáci plnili úkoly, za které dostaly i 
odměnu - zlaté dukáty!!! V podzemních 
chodbách se nikdo neztratil ani v úplné 
tmě a v pořádku jsme se vrátili zpět do 
současnosti.

Mgr. Jana Hofmanová

Poznávání historie

naše děti v Praze

Děti ze 2. A, B a 3. A se vydaly po 
stopách historie Karlova mostu, projely 
se Pražskými Benátkami na historických 
lodičkách, prošly Muzeum Karlova 
mostu a podívaly se na krásně opravený 
Staroměstský orloj. Exkurze do staré Prahy 
se všem moc líbila. Mgr. Dana Filipová

Běh pro zdraví

V pondělí 24. 9. se konal 18. ročník Běhu 
pro zdraví. Tradičně se ho zúčastnili děti z 
mateřské školy a žáci ze školy základní. I 
když počasí nebylo ideální, soutěžilo se ve 
všech 14 kategoriích. Každý z účastníků 
si odnesl malinkatou pozornost a ti, kteří 
se umístili, i medaili s diplomem. Všem, 
kteří si přišli zaběhat, děkujeme a přejeme 
mnoho pěkných zážitků se sportem.

Mgr. Jiří Havlas

V měsíci říjnu navštívili žáci čtvrtých 
tříd pana starostu Javůrka ve svém úřadě. 
Pan starosta nás provedl úřadem a sdělil 
dětem co obnáší funkce starosty, celého 
úřadu. Nakonec zodpověděl i všetečné 
otázky našich dětí. např.: Váš největší 
trapas? Jaký sport máte nejraději? Kdy 
bude postavená nová tělocvična či 
cyklostezka? 

 Ke sto letům založení Československé 
republiky jsme s dětmi navštívili výstavu 
ve spolkovém domě. Výstavou nás 
provázel místní kronikář pan  Jaroslav 
Kudrnáč a Jana Žárská.  Pan Kudrnáč 

děti seznámil s historií kronik, dal nám 
nahlédnout i do kronik Černilova. Paní 
Žárská připravila promítání dobových 
fotografií a přinesla pár starých  oblečení , 
které děti velmi zaujalo. Z historie sklidila 
největší aplaus u dětí  informace o zřízení 
internetu v Černilově. Víte kdy to bylo? 
Děkujeme  panu Kudrnáčovi za jeho čas, 
který nám věnoval v době své dovolené.   
Děkuji také  paní Žárské, která navázala 
a v dalším týdnu připravila pro naši třídu 
test ve své knihovně. 

Za čtvrté třídy Mgr. Pavla Lochmanová

Čtvrťáci v akci

Základní škola Černilov
 

Školská 380
503 43 Černilov
tel.: 495 431 118
kancelar@zscernilov.cz

http://www.zscernilov.cz

Zš A Mš Černilov
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Pondělní exkurze (1. 10.) do Všestar 
nám zpestřila výuku dějepisu. Nejdříve 
jsme byli v kinosále, kde jsme zhlédli 
videa experimentální archeologie. Líbila 
se nám jeskyně s malbami. Zajímavý byl 
i model pravěké krajiny. Nejvíce se nám 
všem líbilo, e jsme si mohli "pravěké 
činnosti vyzkoušet - drcení obilí, broušení 
kamenů, kopání dřevěnou motykou, 
sekání sekerou a hod oštěpem.

Zaujala nás i venkovní expozice - areál 
pravěkých obydlí.

Exkurze do pravěku se nám moc líbila.
Šesťáci

Archeopark Všestary

V říjnových dnech se žáci naší školy 
zapojili do Logické olympiády pořádané 
Mensou České republiky. Soutěž je 
založena na logických úlohách, jejichž 
řešení vyžaduje samostatný a kreativní 
přístup. 

V kategorii A1 

(1. ročník ZŠ) se zapojilo 1840 
řešitelů, z toho v našem kraji 67. Nejlepší 
řešitelé naší školy:

1.-2. Jaroslav Hanslík  1.A
1.-2. Olga Hudcová  1.B
3.   Jan Prokeš  1.B
4.  Vendula Vachová  1.B
5.  Michal Gucký  1.B

V kategorii A2 

(2. ročník ZŠ) se zapojilo 2614 řešitelů, 
z toho v našem kraji 143. Nejlepší řešitelé 
naší školy:

1.  Václav Nezbeda  2.A

V kategorii A 

(3. – 5. ročník ZŠ) se zapojilo 11 616 
řešitelů, z toho v našem kraji 629. Nejlepší 
řešitelé naší školy:

1.-2. Ondřej Grošek   5.A 
 (v kraji 150.- 161. místo)

1.-2. Eliška Cholastová  3.A
3.  Šárka Cholastová  3.A
4.  Alfréd Černý  5.A
5. Michaela Táborská 5.A

V kategorii B 

(2. stupeň ZŠ a nižší gymnázia) se 
zapojilo 17 156 řešitelů, v našem kraji 
938. Nejlepší řešitelé naší školy:

1.  Jan Doubrava  7.B  
 (v kraji 82. – 86. místo)

2. Šárka Prokešová  8.tř.
3.     Vilma Čechurová  8.tř.
4.-5. Nikola Jirků  7.A
4.-5. Adam Svoboda  6.tř.

Mgr. A. Petrovická, Mgr. D. Hoffmannová

Logická olympiáda 2018Běžecký závod

Ve čtvrtek 18. 10. využili prvňáčci 
jednoho z posledních teplých dnů a 
změřili si své síly v běžeckém závodu 
okolo fotbalového hřiště. Všichni šli 
do boje s velkým odhodláním a nikdo 
závod nevzdal. Všem běžcům patřila 
za statečnost malá odměna a vítězové 
byli odměněni diplomem a samozřejmě 
potleskem svých soupeřů.

Vítězové:

Děvčata: 
1. - 2.  místo Kořínková Eliška, 
  Cerháková Anička
3. místo   Hušková Adélka
4. místo   Albertová Agátka
5. místo   Smolíková Deniska
 
Chlapci: 
1. - 2. místo Zikmund Vojta, 
  Šulc Sebastian
3. místo   Prejs Tomáš
4. místo  Špitálský Lukáš
5. místo  Popelák Lukáš

Mgr. Lenka Javůrková

Halloween

25. října připravili kluci a holky z 
8. a 9. třídy pro své mladší spolužáky 
halloweenské odpoledne. Děti si 
zasoutěžily, trochu se bály na stezce 
odvahy a odměnou jim byla sladkost od 
podivných strašidelných stvoření.

Mgr. Lenka Altmannová

100. výročí vzniku republiky vybízelo 
k nejrůznějším oslavám a aktivitám v 
celém Česku, a proto i my jsme připravili 
projektový den na toto téma.

Děti ze 6. – 9. tříd se asi 3 týdny 
dopředu dozvěděly jaká témata se budou 
v jednotlivých třídách zpracovávat a 
mohly se na projektový den připravit: T. 
G. Masaryk, českoslovenští prezidenti, 
územní vývoj českého státu, vládní 
budovy, státní symboly, tradice a svátky, 
vývoj bankovek a co dalo Česko světu.

Projektový den začal kulturním 
vystoupením „Z deníku pradědečka“ a pak 
se rozjela naplno práce na jednotlivých 
projektech.

V průběhu dne jsme ve spolupráci s 
OÚ připravili a zúčastnili se sázení lip v 
rámci projektu „Stromy republiky“. Po 

tomto slavnostním aktu žáci v hale školy 
prezentovali své projekty, sestavili jsme 
výstavu, která byla ke zhlédnutí i pro 
veřejnost.

Mgr. Jana Hofmanová

Projektový den „Staleté kořeny“
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31. 10. 2018 se v našem Kulturním 
a spolkovém domě v Černilově konalo, 
dovolujeme si říci již tradiční, setkání 
žákovských parlamentů z Třebechovic 
pod Orebem, Častolovic, Borohrádku, 
Kostelce nad Orlicí a naší školy v 
Černilově. Tato setkání se konají již 
druhým rokem a děti se vždy velmi těší. 

Spolu se svými pedagogy – 
koordinátory žákovských parlamentů 
– si vyměňují zkušenosti ze svých 
akcí a činností, motivují se do dalších 
aktivit. Tato setkání organizuje 
MAS NAD ORLICÍ a lektorem 
nejpovolanějším je pan Tomáš Hazlbauer 
ze Školy pro demokracii, který se touto 

problematikou již dlouhodobě zabývá. 
Vždy se mu podaří svými metodami 
zaujmout a alespoň trochu nás všechny  

Žákovské parlamenty

Dne 1. 11. 2018 odjelo reprezentovat 
naši školu na florbalový turnaj deset žáků 
prvního stupně. Tento turnaj se odehrával 
ve sportovní hale v Předměřicích nad 
Labem a pořádala ho Česká florbalová 
federace pod názvem ČEPS Cup. V turnaji 
nás čekalo pět zápasů, ve kterých jsme 
dominovali a toto okresní kolo ovládli! 
Za odměnu jsme postoupili do krajského 
finále. Za celý turnaj jsme soupeřům 
nastříleli 25 gólů, na kterých se podíleli 
všichni hráči kromě našeho brankaře, 
kterým byl Adam Scheuer. Ten během pěti 
zápasů lovil míček ze své sítě jen dvakrát. 
Dále naši školu reprezentovali: Dvořák 
Jiří, Dvořák Petr, Turek Pavel, Vejs Jakub, 
Petrikovič Adam, Zikmund Tomáš, Matěj 
Petrovický, Václav Hojný. Všem žákům 
za vzornou reprezentaci školy děkujeme! 

Mgr. Jiří Havlas

Florbalový turnaj pro žáky i. stupně

inzerce

KOMINICTVÍ
DVOŘÁK a SYN

E. BENEŠE 1524
HR. KRÁLOVÉ

 tel. 602 412 350

Provádíme čištění komínů 
a vystavování kontrolních 

protokolů.

posunout o kousek dál.
Mgr. Jana Hofmanová,  
Mgr. Lenka Javůrková

  Kategorie A ( 4. - 6. ročník )

1.místo - Ondra Grošek
2. místo - Jakub Taclík

     Kategorie B ( 7. - 9. ročník )

1.místo - Štěpán Přichystal
2.místo - Míša Zemánková
3.místo - Bára Ježková 
        Simona Lorencová

Mgr. Jana Hofmanová

Vědomostní Soutěž Den architektury a cestovního ruchu
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Pomník vojákům, kteří zahynuli v 1.světové válce 
11.11. 1918 byla podpisem míru ve 

francouzském Compiegne ukončena 
1.světová válka. Tento válečný konflikt 
postihl 38 států a padlo v něm 10 miliónů 
vojáků a 8,5 milionů vojáků civilistů. V 
1.světové válce padlo také 66 mužů z 
Černilova, z toho bylo 20 legionářů. Na 
jejich počest byl vedle budovy obecního 
úřadu postaven z iniciativy místní 
Jednoty družiny černilovských legionářů 
pomník padlým. Autorem pomníku je 
Josef Škoda, sochař a mistr kamenický, 
který pocházel z České Skalice a svou 
kamenickou dílnu měl v Hradci Králové.  
Na pomníku je nápis: „Našim druhům, 
kteří se nedožili“. Pomník byl odhalen 
28. 10. 1921. V pátek 9.11. 2018 položili 
pracovníci Obecního úřadu v Černilově k 
pomníku věnec k uctění památky padlých 
a jako vzpomínku na toto významné 
stoleté výročí. 

V první světové válce zahynuli 
tito muži z Černilova: 

• Václav Adamíra čp. 126 + 17. 6. 1919 
na následky zranění u Michalan na 
Slovensku, 

• František Bednář čp. 160 + 11. 7. 1916, 
• Jaroslav Bělský čp. 124 + 10. 10. 1917 

St. Vito, 
• Václav Bohuslav čp. 181 + 16. 6. 1918 

Josefov, 
• František Černý čp. 153 + 21. 8. 1917 

Sv. Kateřina, 
• Václav Česák čp. 155 + 13. 6. 1915 

Chotinice, 
• Josef David čp. 143 + 22. 5. 1918 

Josefov, 
• Josef Dudek čp. 130 + 2. 9. 1915 

Vojnice, 
• Václav Dušek čp. 238 + 27. 9. 1918 u 

Kyunu na Urale, 
• Josef Dušek čp. 238, 
• Jaroslav Etrich čp. 253 + 11. 7. 1916, 
• Václav Franc čp. 114, 
• Jaroslav Falta čp. 232, 
• Gustav Ferbas čp. 226 + 13. 6. 1915 

Sienava, 
• Josef Ferbas čp. 171 + 15. 6. 1918 Coch 

del Rosso, 
• Josef Hájek čp. 158, 
• Emil Havlas čp. 104 + 21. 6. 1915 

Chmelík, 
• Václav Hejcman čp. 4, 
• Jan Hejcman čp. 111 + 2. 7. 1917 

Zborov, 
• Jaroslav Holeček čp. 246, 
• Jaroslav Hubáček čp. 268, 
• Václav Jakl čp. 11, 
• František Jakl čp. 11, 
• Jaroslav Jedlička čp. 222, 

• Jan Jindra čp. 26, 
• Josef Jošt čp. 238 + 24. 10. 1917 Mrzli 

Vich, 
• Josef Kadeřávek čp. 304 + 19. 5. 1916 

Tyskovec, 
• Alois Kareš čp. 296 + 14. 10. 1915 

Origno-Brdo, 
• Antonín Kašpar čp. 134, 
• Adolf Kňourek čp. 103, 
• Bedřich Kopecký čp. 45 + 18. 1. 1916, 
• Jan Kotlant čp. 277, 
• Jaroslav Kotlant čp. 277 + 25. 8. 1917 

Kovel, 
• Václav Kotlant čp. 277, 
• Václav Kubšík čp. 88, 
• Jan Kutík čp. 208, 

• Jaroslav Kutík čp. 150 + nezvěstný od 
ústupu z Ukrajiny (1919 prohlášen za 
mrtvého), 

• Jan Langr čp. 251 + 28. 10. 1915 Slem 
– Itálie, 

• Josef Lédr čp. 245, 
• František Lukášek čp. 179 + 21. 6. 1915 

Chmelík, 
• Ladislav Lukášek čp. 108, 
• Jan Marek čp. 146 + 3. 11. 1915 

Panasóvka, 
• Václav Mencl čp. 289 + 4. 6. 1915 Most, 
• Josef Michálek čp. 248, 
• Petr Matoušek čp. 45, 
• Josef Novotný čp. 263, 
• Josef Pavlík čp. 295 
• + 18. 7. 1915 Volovka, 
• Ladislav Pavlík čp. 164 + 17. 12. 1916 

Itálie (zasypán lavinou), 
• Václav Podstata čp. 113 + 23. 5. 1917 

Klosterneuburg, 
• Josef Prokeš čp. 55 + 21. 6. 1915 

Chmelík, 
• Václav Prokeš čp. 78, 
• Václav Rezek čp. 247 + 22. 8. 1915 

Lubzová, 
• Čestmír Rychetský čp. 131, 
• Jan Rychetský čp. 131 + 26. 8. 1918, 
• Jaroslav Skalický čp. 31 + 19. 11. 1918 

Rotheman, 
• Josef Skalický čp. 31 + 16. 6. 1915 

Sienava, 
• Stanislav Sláma čp. 203 + 2. 9. 1915 

Vojnice, 
• František Střelka čp. 282 + 6. 6. 1915, 
• František Šindelář čp. 263, 
• Václav Šitina čp. 110 + 26. 12. 1917, 
• Josef Špaček čp. 88, 
• Václav Špaček čp. 132, 
• Josef Štěnička čp. 287, 
• Josef Škop čp. 263, 
• Josef Štrégl čp. 147, 
• Josef Tačík čp. 80, 
• Jaroslav Tvrz čp. 81 + 10. 3. 1915 Wels, 
• Günther Toman čp. 147 + 22. 12. 1915, 
• Jan Uhlíř čp. 242 + 7. 9. 1916 Orydova, 
• Václav Vachek čp. ? + 3. 9. 1915 Koryta, 
• Jan Vach čp. 260, 
• Josef Vachek čp. 119, 
• Václav Vachek čp. 119, 
• Emil Vávra čp. 180 + 31. 10. ?, 
• Emil Veselý čp. 240, 
• Bedřich Veselý čp. 240 + po 27. 9. 1918 

při ústupu od Alexandrovky, 
• Josef Veselý čp. 240, 
• Alois Veselý čp. 174 + 2. 5. 1915 

Rzepinka, 
• Václav Veselovský čp. ?, 
• Karel Voltr čp. 27 + 21. 10. ? Itálie, Josef 

Zilvar čp. 134 + 23. 8. 1916 Topoly. 
Jana Žárská



17Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko  5|2018

Výstava Černilov a okolí v době vzniku republiky
Na začátku byla myšlenka uspořádat 

některý víkend v říjnu odpoledne, při 
kterém by zájemci mohli nahlédnout do 
kronik uložených na Obecním úřadě v 
Černilově. Pak přišla knihovnice paní 
Jana Žárská s nápadem vytvořit výstavu z 
dokumentů souvisejících se vznikem naší 
republiky a stanovilo se datum.

Dne 1. října byla v prostorách 
Kulturního a spolkového domu vernisáž 
výstavy, na kterou přišlo přes šedesát 
občanů Černilova i zájemců z okolních 
obcí. Po vernisáži byla výstava otevřena 
v době voleb do obecního zastupitelstva 
a do třetice ji navštívili žáci čtvrtých 
tříd v rámci hodiny vlastivědy, kdy jsme 
besedovali nejen o historii obce, ale také 
o obecní kronice a o historii kronikářství v 
Černilově. Ta je sama o sobě také zajímavá. 

Zastupitelstvo obce rozhodovalo 
o založení kroniky hned několikrát. 
Poprvé se tak stalo v červnu 1903, kdy se 
zastupitelstvo usneslo, aby byla založena 
pamětní kniha, ale jak napsal pozdější 
kronikář: „ … neudělalo se vůbec nic…“. 
Trvalo to dvanáct let a obecní výbor se 
usnesl v červenci 1915, že bude založena 
kronika podruhé. Pamětní kniha byla sice 
pořízena i s předtištěnou stránkou, kronikář 
pan Václav Skalický do ní začal skutečně 
psát, ale až o dalších sedm let později po 
dalším usnesení zástupců obce v prosinci 
1921. Podnětem byl tentokrát zákon č. 80 
ze dne 30. ledna 1920. Pan Skalický napsal 
celkem čtyři pamětní knihy. Poslední zápis 
je z roku 1941. 

Po II. světové válce byl vedením 
kroniky pověřen ředitel základní školy pan 
Miroslav Kudyvejs. Kronikářem byl až do 
roku 2008.

Ale vraťme se k výstavě. Při jejím 
zahájení jsme si poslechli hymnu Rakouska 
- Uherska: Zachovej nám, Hospodine, 
Modlitbu pro Martu a zazpívali si s 

Radimem a Bárou Žárskými oblíbenou 
písničku prezidenta Masaryka Ach synku, 
synku a československou hymnu.

Musím také zmínit vstřícnost 
pracovníků Okresního archivu v Hradci 
Králové, kteří nám přivezli na otevření 
výstavy nejen Pamětní knihy obce a 
Kroniku Masarykovy jubilejní školy v 
Černilově, ale také Děkanskou kroniku. 
Ta je ještě o téměř sto let starší než knihy 
pamětní. Farář Jan Kurka ji začal psát 
koncem roku 1835.

Na vernisáži výstavy k výročí vzniku 
republiky mohli vedle již zmiňovaných 
kronik návštěvníci zhlédnout alba 
rodinných fotografií, různé doklady, osobní 
věcí a dobové oblečení, které z velké 
části zapůjčili černilovští občané. Také 
sbírku starých pohlednic pana Davida 
Horáka a sokolskou dobovou kroniku, 
s originálem novin z 29. října 1918, kde 
je podrobně popsán vznik samostatného 
československého státu.

Na výstavě bylo také několik knih, které 
se podařilo zachránit před skartací panu 

učiteli Bohuslavu Křížovi, knihovníkovi v 
Černilově mezi lety 1951 a 1968, protože 
byly v té době pro okresního knihovnického 
inspektora politicky problematické. 
Uchoval je u sebe doma a v roce 1993 je 
Místní (tehdy ještě lidové) knihovně v 
Černilově opět, v uvozovkách, vrátil.

Děkuji tímto všem, kdo jakýmkoli 
způsobem přispěli k této velmi zdařilé akci,

Jaroslav Kudrnáč, kronikář obce

Výsadba památné lípy v Újezdě
V sobotu 27. října v 15 hodin se 

Újezďáci sešli před obecním domem, aby 
společně zasadili památnou lípu. Obecní 
úřad už dopředu dal vyhloubit jámu, takže 
sázení lípy značně ulehčil a vše proběhlo 
velmi hladce.

Všechny přítomné přivítala jménem 
celé obce paní Jindra Kubátová, která  
následně  zazpívala společně s dětským 
sborem státní hymnu. Potom jsme si jako 
připomínku na vznik republiky přečetli 
jména všech újezdských legionářů.

Ještě se u zasazené lípy všichni 

vyfotili. Nejdřív děti, které jsou vlastně 
naše budoucnost a budou se o lípu starat 
v dalších letech. Nakonec se všichni 
společně odebrali do klubovny, kde bylo 
připravené bohaté pohoštění.

Děti si odpoledne zpestřily 
vyřezáváním dýní, takže se zabavili 
všichni, děti i dospělí, a zábava 
pokračovala až do večerních hodin.

Myslím, že to bylo velmi zdařilé 
odpoledne a nezbývá, než popřát naší 
republice dalších 100 spokojených let, 
hlavně prožitých v míru.

Ještě jen takovou perličku na závěr, 
druhý den po zasazení lípy se na ní 
objevila pověšená trikolora, kterou tam 
anonymně někdo umístil. M.Landová
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Výročí vzniku republiky
V pátek 28. září se konala v 

Libranticích malá slavnost, kterou před 
místní školou zahájila proslovem paní 
starostka. Následovalo žehnání nového 
obecního praporu a znaku. Zároveň 
byl také požehnán nový zvon, ulitý na 
památku 100. výročí  republiky. Tohoto 
úkolu se ujal pan děkan Stanislav Jílek 
z  Černilova. V naší obci naposledy 
zazněl hlas zvonu asi v r. 1942, když 
byly sbírány zvony pro válečné účely. 
Za 1. světové války byl zrekvírovaný 
zvon  ulitý  královéhradeckým zvonařem 
Ignatiem Drackem v roce 1772. Roku 
1919 byl koupen nový zvonek od zvonaře 
Jan Bělohoubka z Pražského Předměstí. 
Po tomto druhém zvonku zbyly pouze 
fotografie.   Náš nový zvon, který 
bude umístěn (doufáme, že příští rok) v 
lokalitě Zvonička, nese letopočet 1918 - 
2018 a nápis - přání do dalších let: Ať mír 
dál zůstává s touto krajinou.

Po slavnostním žehnání jsme se v 
průvodu přesunuli k pomníku padlým, kde 
jsme vyslechli projev paní Rut Brodské, 
farářky Českobratrské církve evangelické 
z Černilova. Byli jsme přítomni položení 
kytice a slavnost byla zakončena českou a 
slovenskou hymnou.

Dalším bodem programu slavnostního 
odpoledne bylo sázení památeční lípy na 
Zvoničce. K jejím kořenům byla vložena 

schránka s podpisy účastníků, 
kteří při jejím sázení také 
přiložili ruku k dílu. Zde se o 
kulturní vložku postaral klub 
Důvtip a místní Librabanda.

Po celé odpoledne byla 
otevřena ve škole výstava 
k výročí republiky, která ve 
fotografiích, dokumentech 
i předmětech mapovala 
uplynulých 100 let.

Pěknou tečkou za celou 
slavností byl koncert skupiny 
Kantoři a večerní posezení s 
Librabandou.

Fotografie naleznete na 
www.librantice.cz

Milada Bortlíková

nové sportovní hřiště v Černilově
náROD SOBĚ,  

aneb nepatříme  
do starého železa.

Když mi otec s dědou vyprávěli, jak 
občanské hnutí Sokol dokázalo stavět 
sokolovny, sbírkami financovat činnost a 
riskovat kritiku okolí, myslel jsem, že pro 
toto chování již dnes není prostor. 

Mýlil jsem se. Projekt fotbalového 
hřiště mi prokázal, že i dnes existuje.

To totiž obec uvěřila, že parta chlapů 
ze staré gardy to dokáže a poskytla peníze, 
trpělivost, důvěru, podporu technickou 
i lidskou – a chlapi se pustili do boje s 
nízkým rozpočtem, časem i nepřízní trhu 
(kdy o stavební materiál se prosí, kdy 
pracovníci se přemlouvají) a - všichni na 
nejlepší svědomí, vždyť to dělají pro sebe, 
pro děti a další aktivní fotbalovou obec. 

A tak pan Miloš Motyčka se Zdeňkem 
Kupkou vymysleli a zrealizovali 
osvětlení, pan Jiří Patočka vymyslel a 
zrealizoval oplocení. Pan Jiří Štěnička 
našel odvahu risknout finanční ztrátu 
a stal se generálním dodavatelem díla 

a myšlenkovým otcem zemního tělesa 
a drenáží a zároveň garantem toho 
nejlepšího a nejpreciznějšího provedení 
celého díla. 

Musím také vzpomenout starostlivost 
paní místostarostky a lehce mručivou 
trvalou podporu nepsané hlavy staré gardy 
pana Josefa Šolce, stejně jako podporu ze 
strany činovníků FK Černilov, především 

ve fázi zrodu této myšlenky. A to nemluvím 
o pánech Volencovi a Dědkovi, kteří se 
díky svému nasazení stali odborníky na 
sportovní povrchy. 

Ano, teď již vím, že myšlenka 
společného díla neumřela, a tak u nás ožil 
projekt, který si zaslouží na oponě nápis 
NÁROD SOBĚ. Díky pánové (a dámo), 
bylo mi ctí. Jaroslav Dolejší



19Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko  5|2018

100. výročí vzniku republiky v Lejšovce
Tak, jako na mnoha místech naší 

republiky, se k oslavám stého výročí 
republiky 28. října 2018 připojila i naše 
malá obec Lejšovka.

Každá domácnost v Lejšovce 
obdržela přímo do poštovní schránky 
pěknou pozvánku s programem oslavy. 
Pan starosta obce Lejšovky pozval 
obyvatele co nejsrdečněji ke vzpomínce 
na toto významné výročí Československé 
republiky. Při příležitosti 100. výročí 
vzniku republiky rozhodli zastupitelé 
Lejšovky, že v přítomnosti Lejšováků 
společně zasadíme památný strom – Lípu 
svobody.

Ve dvě hodiny odpoledne 28. října 
se shromáždili obyvatelé obce na hrázi 
Náveského rybníka u staré hospody. Poté 
měl starosta obce, pan Martin Jílek, krátký 
projev. V něm připomněl, že před lety, na 
počátku minulého století, vysázeli naši 
předkové lipové stromořadí podél rybníka 

a další lípu vysadili u obecního úřadu. 
Dnešní akcí navazujeme na tuto tradici.

Následovalo sázení památného stromu. 
Většina přítomných občanů se prostřídala 
při přihazování zeminy ke kořenům lipky 
a následně strom zalili, aby se dobře 
„uchytil“. Někteří přítomní na akci si 
oslavu u lípy zdokumentovali. Na závěr 

jsme měli možnost malého občerstvení v 
„boudě“ u kurtů.

Přestože bylo nevlídné počasí, pršelo, 
byla zima a foukal studený vítr, účast 
občanů Lejšovky byla poměrně hojná. 
Bylo to důstojné připomenutí významného 
výročí.

 Mgr. Ludmila Součková

6. libřické dýňování 

Halloween u nás nemá dlouholetou 
tradici, na vyřezávané dýně si však děti 
rychle zvykly a tvoření dýňových svícnů 
baví čím dál tím víc i dospělé. A tak jsme 
pro ně i my v Libřicích uspořádali další 
ročník oblíbeného dýňování. Navíc jsme 
měli díky velkorysému daru pana Tomáše 
Zilvara dostatek materiálu na tvoření.

Poslední říjnové sobotní odpoledne 
nás zaskočilo nevlídným počasím, ale to k 
podzimu patří. Kromě vytváření různých 
dýňových příšerek si děti mohly vymalovat 
halloweenské obrázky, ty odvážnější si 
nechaly pomalovat tváře či ruce motivy 
kostlivců, čarodějnic, pavouků a netopýrů. 
Občerstvení v podobě horkého čaje a 
dýňových buchet je už samozřejmostí.

A kde se vzala ona halloweenská 
tradice? Irská legenda praví, že žil jeden 
opilec jménem Jack, kterému se podařilo 
ošálit ďábla, a oddálit si vlastní smrt. Když 
nakonec zemřel, do nebe hříšníka nepustili. 
Nechtěli ho však ani v pekle, protože si čert 
pamatoval, kdo ho podvedl. Od té doby 
Jackova duše bloudí světem a temnotu si 
ozařuje žhavým uhlíkem, který mu ďábel 
ponechal. Aby uhlík déle vydržel, vkládá si 
ho Jack do vydlabané dýně. Jana Rašková

Památné lípy
Napadlo vás někdy, proč je lípa český 

národní strom? Lípa se stala pro svou vůni, 
korunu a stín symbolem ochrany, pomoci 
a lásky. Lidé věřili, že dokáže odehnat 
zlé duchy a zbaví člověka chmurných 
myšlenek. Lípa patřila mezi dva uctívané 
stromy - druhým byl dub. V době národního 
obrozená byl dub spojován s německým 
národem, zatímco lípa se slovanským. 
V roce 1848 na Všeslovanském sjezdu 
v Praze se lípa stala stromem Slovanů a 
národním stromem Čechů.

Lípy republiky jsou stromy, které 
byly vysazeny na počest vzniku 
Československé republiky. I v Černilově, 
jako i v okolních obcích, byly dvě tyto 
lípy vysazeny u křižovatky na horním 
konci obce. Sázení proběhlo ve spolupráci 
Obecního úřadu Černilov a Masarykovy 
jubilejní základní školy a mateřské školy 
Černilov.

Slavnost se uskutečnila za krásného 
slunečného počasí 2. listopadu 2018, 
vybraní "siláci" z dětských řad se pod 
odborným vedením úkolu zhostili na 
výbornou! Ke kořenům lípy byla vložena 

časová schránka, ve 
které byly uloženy 
letošní výtisky 
Zpravodaje. Během 
této slavnosti byla 
oceněna Anička 
Pavlová, která se 
zúčastnila soutěže 
mladých krajkářek 

Muzea krajky v Prachaticích - "Květina 
k výročí/svátku". Její paličkovaná květina 
byla vystavena celé léto v muzeu a získala 
v diváckém hlasování 3. místo. Odměnu jí 
předala skautka Žofinka, poslechli jsme si 
píseň Ach synku, synku v podání Jeryho 
a nakonec jsme si zazpívali naši hymnu.

Jana Hofmanová

Informace z databáze  
Stromysvobody.cz:

Pořádá: Obec Černilov
Místo: Černilov, Královéhradecký kraj
GPS: N 50,2628687, E 15,9293348
Datum výsadby: 02. 11. 2018
Počet vysázených stromů: 2
Odhadovaný počet účastníků: 120
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Zájezd do divadla
Když vloni před Vánocemi obec Skalice uskutečnila 

zájezd do Prahy do Divadla Bez zábradlí na hru Každý 
rok ve stejnou dobu, kterou napsal Bernard Slade, věděli 
jsme, že existuje pokračování tohoto příběhu. Proto jsme se 
rozhodli, že na něj letos v neděli 4. listopadu pojedeme. 

Už v autobusu jsme se domlouvali, že bychom mohli 
ještě před představením, navštívit nově zrekonstruované 
Národní muzeum. Jaké bylo naše rozčarování, když jsme 
viděli nekončící frontu čekajících lidí, kteří měli ten samý 
nápad jako my. Tak jsme to vzdali. Prostě jsme se po Praze 
rozešli. Už na Václavském náměstí jsme si všimli, že je 
tam nezvyklé množství policejních vozů. Později jsme 
byli svědky, jak těžkooděnci doprovázejí průvod fanoušků 
Slavie. Zrovna tento den bylo v Praze fotbalové utkání 
pražských es Sparty a Slavie.   

Představení bylo od 15.00 hodin. Po roce jsme se sešli 
s herci Veronikou Freimanovou a Zdeňkem Žákem, ti se v 
příběhu potkali v roce 1976 po pětadvaceti letech. Zůstali 
věrni své tradici a scházeli se dál každý rok v malém hotýlku. 
Ovdovělý George (Zdeněk Žák) se zamiluje do mladé dívky, 
ta otěhotní, po porodu uteče a zanechá mu malé miminko. 
Doris (Veronika Freimanová) o tomto jejich každoročním 
extempore napíše knihu, netušíc, že si ji manžel  přečte. Tak 
se rozvedou.

Ale Doris se s Georgem dále scházejí, až se v roce 1993 
vezmou. A to už bylo jejich poslední 42. setkání. Mezitím, 
co se herci převlékali, jsme poslouchali úryvky největších 
hitů, které v tom konkrétním období se  hrály, jako písně od 
Chrise Normana a Suzi Quatro, Michaela Jacksona, Celin 
Dion, Whitney Houston a dalších. Představení jsme se užili 
a do večera jsme byli doma. Zdeňka Klimešová

Důchodci na výletě
19. září obec Skalice uspořádala pro 

důchodce výlet. Nejdříve jsme jeli do 
Národního hřebčína v Kladrubech nad 
Labem. Je jedním z nejstarších hřebčínů 
na světě a zároveň domovem nejstaršího 
původního českého plemene, koně 
starokladrubského. Tradice chovu (většinou 
kočárových koní) sahá minimálně do 
poloviny 14. století. V roce 1579 císař 
Rudolf II. Habsburský povýšil hřebčín na 
Císařský dvorní a tím zůstal až do roku 
1918. Nyní se tam chová 250 běloušů a o 
250 vraníků se starají v někdejších stájích 
knížecího rodu Auerspergů ve Slatiňanech.

Procházeli jsme stájemi a dozvěděli se, 
že bělouš se narodí černý a do šesti let by se 
měl přebarvit. Zastavili jsme se u krásného 
koně jménem Favory Alfa XXI., svatebním 
darem pro prince Williama a vévodkyní 
Kate. Ale zrovna se pěkně zmazal, tak byl 
odveden do sprchy. Dozvěděli jsme se 
také, že tam všichni koně nejsou, poněvadž 
odletěli do Mill Springu na Světové jezdecké 
dny v Severní Karolině. Kočáry, drezurový 
a maratonový byly dopravovány takto: 
nejprve na vlakové překladiště do Uhříněvsi, 

potom do německého přístavu Bremehaven 
a odtud do amerického přístavu v Jižní 
Karolíně. Koně byli přepraveni letecky, 
cesta lodí by byla pro ně příliš dlouhá. Jiří 
Nesvačil ml., který 21. září soutěžil ve 
čtyřspřeží, obsadil 14. příčku, celkově byl 
18. Některé disciplíny na této soutěži byly 
zrušeny, poněvadž Severní Karolínu zasáhl 
hurikán Florence.

Potom jsme jeli do Kutné Hory, 
abychom navštívili Měšťanský pivovar. Ten 
se nachází na místě tvrzi Lorec, založené 
kolem r. 1418. Už v polovině 16. století je 
na tomto místě doložena činnost pivovaru. 

776 676 866

V roce 1559 koupil tvrz Ondřej Dačický, 
jeho syn Václav (bratr bouřliváka Mikuláše 
Dačického z Heslova), zde nechal v roce 
1573 postavit pivovar. Od roku 1589 byl 
v majetku města. Po roce 1949 přešel do 
majetku Sdruženého komunálního podniku 
a v roce 1953 byl znárodněn. Po roce 
1989 měl pivovar několik vlastníků, ale 
německá společnost Heinkenen ukončila 
svoji činnost v roce 2010. Výroba piva byla 
znovu započata 12. 4. 2017, po rozsáhlé 
rekonstrukci, kdy německá firma všechno 
zařízení odřezala a odvezla do šrotu. Musela 
se vyčistit okujemi ucpaná kanalizace a 
kvůli silným spodním proudům zesílit zdi. 
Pivovarem nás provázela bývalá sládková 
se svým přítelem.

Pak jsme dojeli do Poděbrad, kde jsme 
se nalodili na výletní loď Král Jiří. Dříve 
plula v Děčíně pod názvem Kamenice a 
byla součástí Československé plavby labsko 
– oderské. V Poděbradech je od roku 1996.

Večeři jsme měli v restauraci Bílá růže. 
Počasí bylo celý den velmi pěkné, domů 
jsme dojeli spokojeni. Výletu se zúčastnilo 
nezvyklé množství lidí. Zdeňka Klimešová

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 )

A dále u nás můžete zakoupit :
Dárkové poukazy a permanentky s vánoční slevou  10%
Kosmetiku z Mrtvého moře
Jedlou a koupelovou sůl
Solné lampy

inzerce
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Ze života spolků22

SDH Libřice - soutěž o Libřický potok
Dne 29. září 2018 se konal již osmý 

ročník soutěže v požárním útoku o Libřický 
pohár. Na start se dostavili soutěžící v 
celkem pěti kategoriích: muži, ženy, 
mladí hasiči starší, mladí hasiči mladší a 
přípravka. Účast byla oproti předchozím 
ročníkům poněkud nižší, patrně kvůli 
termínu uprostřed prodlouženého 
víkendu, a ne zrovna nejlepší předpovědi 
počasí. Ta se ale naštěstí nenaplnila a 
téměř celou soutěž doprovázelo sluníčko 
podobně jako v minulých sedmi letech. 
Účastníci z celkem 23 družstev si tak 
soutěž pěkně užili, k čemuž napomohlo 

i bohaté občerstvení poskytnuté místním 
sborem.

Požární útoky dětí a dospělých 
probíhaly souběžně na dvou drahách, 
přičemž dospělí si užívali místní specialitu, 
dráhu do vrchu.

V kategorii přípravka se zúčastnilo 
jedno družstvo, v kategoriích mladí 
hasiči mladší a starší startovalo po 
čtyřech družstvech, kde se naši mladí 
hasiči z Výravy a Libřic umístili v obou 
kategoriích na prvních a druhých místech. 
Ze tří družstev žen obsadily ty místní 2. 
místo. V kategorii mužů soutěžilo celkem 

jedenáct družstev, přičemž libřický „A“ 
tým obsadil 5. a „béčko“ 4. místo. 

Vpodvečer na soutěžní den navázalo 
posvícenské posezení při reprodukované 
hudbě. Před soutěží byla pořízena 
skupinová fotografie všech aktivních 
členů SDH Libřice v roce 140. výročí 
založení sboru.    

Za vydařený a důstojný průběh 
soutěže patří dík jak organizátorům, tak 
i štědrým sponzorům: Obecnímu úřadu 
Libřice za příspěvek na ceny (krásné 
poháry a medaile) a SK Slavia Libřice za 
poskytnutí prostor.  Leoš Voltr

Dvoreček Černilov
Oslabeni o nejstarší děti, 

které nám v září odešly do 
školky, jsme skočili do další 
dvorečkové sezóny. Na zemi 
se nám to zase hemží lezoucí 

drobotinou a čerstvými chodci.
To přišly nové maminky do Dvorečku. 

Vítáme je mezi námi!
Na podzim jsme tradičně pořádali 

drakiádu na letišti a navštívili jsme také 
místní knihovnu. Při milém posezení s 
paní Žárskou, kde jsme nejprve navzájem 

představili sebe i své děti, jsme se dozvěděli 
spoustu novinek, povídali jsme si o projektu 
S knížkou do života (Bookstart), o historii 
knihovny, o prospěšnosti čtení malým 
dětem.

Poslední říjnový Dvoreček jsme zdobili 
lucerničky, lepili obřího pavouka z plastových 
pytlíků a dlabali dýně. To vše proto, 
abychom následující sobotu ve strašidelně 
vyzdobeném Kulturním a spolkovém domě 
uspořádali „Strašidýlkovou noc“. 

V každém sále čekal na děti úkol: 

malování na mandarinku, zdobení mufínů, 
opičí dráha, poznávání předmětů ve 
strašidelné láhvi a další. Na nejstatečnější, 
kteří došli až do horního patra, čekala 
odměna. Velký dík při organizaci akcí patří 
stávajícím dvorečkovým maminkám, ale i 
těm z předchozích let.

Máme nově vymalovanou a uklizenou 
klubovnu. Budeme ji nejen zdobit, ale 
i tvořit na vánoční jarmark. Budeme se 
také účastnit „smrčkování“ a „průvodu 
světýlek“. A protože naše malé děti nezlobí 
(to jen ty velké), budeme doufat, že nás 
navštíví Mikuláš a snad i Ježíšek. Těšíme se 
s dětmi na nejkrásnější svátky v roce. 

Jana Slavíková
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SDH Černilov
Vážení čtenáři Zpravodaje,
opět mám před sebou termín uzávěrky 

pro odevzdání příspěvku za naši jednotku 
sboru dobrovolných hasičů. Vzhledem k 
tomu, že se jedná o poslední letošní číslo, 
hluboce jsem se zamyslel nad tím, o čem 
vás, čtenáře Zpravodaje, informovat. 
Pravidelně je vám prostřednictvím 
Zpravodaje referováno o činnosti naší 
jednotky, výjezdech, doporučeních či 
doprovodných akcích. Věřím, že na 
základě těchto informací jste schopni si 
udělat konkrétní představu o naší práci. 
Vzhledem k tomu, že se blíží vánoční čas, 
nechal jsem se inspirovat heslem: „nejen 
prací živ je člověk“ a vezmu to za opačný 
konec. 

Dnes mám pro vás pouze jedno 
sdělení, ale o to důležitější je. Doporučuji 
si vzít do ruky kalendář a u data 18. ledna 
2019, v čase od 20:00 hodin v něm učinit 
poznámku, neboť si vás tímto dovoluji, 
jménem Sboru dobrovolných hasičů v 
Černilově, srdečně pozvat na tradiční 
Hasičský společenský ples. Konat se bude 
v sokolovně Černilov. Pokud již máte v 
kalendáři zaznamenáno, požádám vás 
ještě o doplnění poznámky k dané události. 
Inspirací pro volbu vhodného šatníku vám 
mohou být dvacátá léta minulého století, 
neboť dress code plesu pro rok 2019 byl 
inspirován právě tímto obdobím. Pokud 
se však ve vašem šatníku nenachází 
společenský oděv právě z tohoto období, 

nezoufejte, i tak vás rádi na našem plese 
uvítáme. Předprodej vstupenek bude 
možný od 7. 1. 2019 u paní Bezděkové, 
Černilov č.p. 622, tel. 737 068 050.

Dovolte mi, abych vám jménem naší 
jednotky popřál klidné a pohodové Vánoce 
a do nového roku 2019 hodně zdraví, štěstí 
a pracovních úspěchů. Pozor na svíčky a 
prskavky, ať není nutno našeho zásahu.

A nemějte obavy, naše jednotka se 
heslem, které jsem si pro dnešní článek 
vybral, řídit nebude a ujišťuji vás, že je a 
bude vždy připravena vám pomoci, když 
ji budete potřebovat. A v dalších číslech 
Zpravodaje vás budu opět informovat o 
naší činnosti.

starosta SDH Černilov Michal Potáč

Podzimní akce spolku Duhová hvězda Smržov
OLYMPiáDA 

Příjemné slunečné počasí přivítalo 
malé sportovce na naší tradiční 
zářijové olympiádě. Tentokrát jsme se 
při organizaci zaměřili na vymýšlení 
obzvlášť kuriózních, až záludných 
disciplín. Pro zpestření jsme také vyhlásili 
kategorii dospělých a dospělí šli do 
toho! Tímto jim děkuji za jejich odvahu 
a dětským rozhodčím za jejich fair play 
přístup a shovívavost s námi, mnohdy 
nemotornými přerostlými sportovci ( 
jejich komentáře cílené na vlastní rodiče 
byly mnohdy velmi kritické:-)). Takže 
jsme si nakonec naše záludné disciplíny 
vyzkoušeli na vlastní kůži. Mimo jiné 
jsme museli ujet dráhu na skateboardu a 
odrážet se při tom gumovými zvony na 
WC, funěli jsme do kopce a snažili se při 
tom kopat míč před sebou, věšeli jsme 
ponožky na čas (v této disciplíně se muži 
snažili, příliš se neosvědčit:-)), skákali 
jsme do dálky (tady se vymstily všechny 
dobroty uložené v tukových zásobách na 
horší časy:-)), v běhu jsme zachraňovali 

plyšáky, snažili jsme se kopnout míč do 
otvorů v tréninkové brance (zde byl vidět 
výcvik rodičů vlastnících malé synky:-)) 
a další šílenosti. Po spočítání výsledků 
se rozdaly medaile a diplomy a zlatým 
hřebem akce se staly úžasné muffinky 
nazdobené vlajkami různých států od naší 
báječné Aničky. Moc děkujeme! A jelikož 
všichni, včetně dospělých, přežili akci v 
psychickém i fyzickém zdraví, prohlašuji 
olympiádu za vydařenou!

ukLíZíMe SMRŽOV 

Na sobotu 15. 9. připadl celosvětový 
den úklidu naší planety, do kterého se 
zapojila i naše obec. Jelikož vesnici 
máme čistou, dali jsme si za cíl projít a 
vyčistit část lesa. Úklidu se zúčastnili 
nejen dospělí, ale i děti a tři psi! Nakonec 
jsme vytřídili téměř 40 kg odpadu. 
Všem uklízečům děkujeme za jejich 
čas a nadšení a představitelům obce za 
poskytnutí úklidových pytlů a pomůcek.

VeLká RODinná keškiáDA  
k OSLAVáM 28. 10. 

Letošní osmičkový rok přinesl mnohá 
výročí, z nichž asi nejvýznamnější jsou 

sté narozeniny naší republiky (tedy té 
československé). K této příležitosti náš 
spolek uspořádal rodinnou keškiádu. Na 
trase cca 4 km dlouhé, lesy,trním a jiným 
terénem vedoucí (což asi příliš neocenili 
kešky hledající cyklisté), byly rozmístěny 
cedulky s hesly. Hesla měla souvislost 
se vznikem ČSR (Masaryk, 1. světová 
válka, legie…). Soutěžící si tyto indicie 
zapisovali a hledali výsledné heslo. Trasu 
bylo možné absolvovat s mobilní aplikací, 
nebo podle mapy. Nutno podotknout, že 
technika zde příliš úspěch neslavila, a 
naopak, v oblíbenosti jasně zvítězila stará 
dobrá mapa:-). V cíli jsme si popovídali 
o vzniku republiky, ukázali fotky, mapy, 
obrázky k roku 1918 a odměnili unavené 
hledače výbornými buřtíky, limčou, nebo 
čajem. Děkujeme tímto smržovským 
myslivcům za pomoc při organizaci akce, 
zejména za propůjčení chaty a za přípravu 
dřeva na opékání.

Laďka Pozdílková
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Činnost SDH Výrava v roce 2018
SDH Výrava začala svou činnost, 

jako každý rok, pořádáním tradičního 
hasičského plesu. Ples se tentokrát konal 
v černilovské sokolovně v pátek 16. 
února. K poslechu a tanci zahrála všem 
přítomným kapela Hektor a dle toho, 
že někteří účastníci plesu odjížděli až v 
brzkých  ranních hodinách,  považujeme 
tuto akci za úspěšnou. Již nyní se těšíme na 
další náš ples, který se bude konat v pátek 
15.2.2019, a to v Libřicích v hospodě u 
Špatenků.

Dne 18.3.  naše SDH společně s obcí 
pořádalo představení pro děti v podobě 
loutkového divadla Kozlík, které zahrálo 
pohádku O třech kůzlátkách. 

Další akcí, která se konala dne 14. 
dubna, byl úklid okolí obce Výravy, 
a to především příkopů u přilehlých 
komunikací obce. Do této akce se zapojili 
členové SDH včetně mladých hasičů, 
společně s občany Výravy. Ve stejný den 
proběhl v obci sběr starého železného 
šrotu a papíru. 

Dne 30.4. několik našich členů 
společně se zásahových automobilem 
CAS 24 Liaz Karosa dohlíželo na tradiční 
pálení čarodějnic.

Od dubna se pravidelně, každou 
středu, scházeli mladí hasiči na trénincích 
požárního útoku a ostatních disciplín 
požárního sportu. 

První sobotu v červnu se konal již 
tradiční dětský den tzv. Pohádkový 
rybník. Na této akci jsme měli společně 
s ostatními svoje stanoviště, kde si mohly 
děti vyzkoušet stříkání z proudnice na terč 
a z blízka si prohlédnout naší techniku.

V pátek 6. července se několik členů 
společně s naší historickou technikou 
a to Tatrou 805 a požární motorovou 
stříkačkou D16, zúčastnilo oslav 140. let 
od založení SDH v Jasenné.

Akce byla velmi povedená. K vidění 
byla spousta historické i současné 
techniky.

Dalších obdobných oslav se stejnou 
technikou jsme se zúčastnili ještě v sobotu 
8. září v obci Holohlavy, kde probíhaly 
oslavy 135. let od založení SDH Holohlavy 
a 700 let od první písemné zmínky o obci 
Holohlavy. 

Předposlední víkend v září nás čekala 
účast, opět s naší historickou technikou, 
na již tradičním tzv. Retroměstečku v 
Pardubicích. Na této akci jsme byli již 
potřetí a každý rok je tam co obdivovat 
co se týká nejen hasičské techniky ale i 
techniky policie a armády ČR. 

Soutěžní družstvo mužů se zúčastnilo 
v letošním roce celkem pěti závodů v 
Požárním sportu.

Konkrétně se jednalo o tyto závody: 
9.6. Libřice - okrsková soutěž  2 
.místo,16.6. Jílovice-noční pohárová 
soutěž  8. místo, 30.6. Čánka - pohárová 
soutěž 2. místo, 25.8. Jásenná - pohárová 
soutěž 1.místo, 29.9. Libřice - Libřický 
pohár 2.místo. Kromě jedné soutěže se 
tedy družstvo mužů umístilo vždy tzv. na 
"bedně" za což jim patří velké poděkování 
a gratulace.

Mladí hasiči, které vedeme společně 
s SDH Libřice, se zúčastnili celkem 
21 soutěží, které se konaly po celém 
Královehradeckém kraji. O konkrétních 
umístěních jste se mohli dočíst v minulém 
vydání Zpravodaje.

Za zmínku stojí jedny z posledních 
soutěží, a to téměř domácí soutěž v 
Libřicích dne 29.9.,  kde  obě družstva jak 
mladších tak starších žáků obsadila 1. a 
2. místa. Dokonce družstvo starších žáků 
dokončilo požární útok na sklopné terče 
s novým osobním rekordem, a to časem 
15,42 v.

Další velice úspěšná soutěž pro 
naše mladé hasiče byla v sobotu 13.10. 
v Malšově Lhotě. Jednalo se o závod 
požární všestrannosti (dále již jen ZPV) a 

běh na 60 m s překážkami.
Při tomto závodě děti střílí ze 

vzduchovky na terč, vážou uzle, ošetřují 
zraněné, orientují se pomocí buzoly, 
poznávají topografické značky aj. 

V  ZPV se naše družstvo starších 
umístilo na krásném 2. místě a mladší 
na 3. místě z celkového počtu třiceti 
družstev z celého okresu Hradec Králové. 
Následovala soutěž jednotlivců v ZPV kde 
se děti umístili takto: Matyáš Štandera 
3.místo, Václav Bednář 4.místo, Anna 
Hejcmanová 3.místo, Jana Cerháková 
5.místo .

Disciplínu 60 m s překážkami ovládl 
v kategorii ml. chlapci náš Jan Feifer 1. 
místem a na krásném 5. místě se umístil 
Vojta Bednář, následoval Václav Konečný 
13. místo, Vojtěch Feifer 18. místo a Jakub 
Mazura 24. místo z celkového počtu více 
jak 30 závodníku. V kategorii st. chlapci 
se umístili v první desítce tito chlapci: 
Matyáš Štandera 6. místo, Michal Hejcman 
9. místo, Václav Bednář 10. místo. Ostatní 
se umístili mezi prvními 20ti  závodníky. 
V kategorii st. dívky obsadila Anna 
Hejcmanová úžasné 2. místo z celkového 
počtu více jak 20 závodnic. 

Výjezdová jednotka byla operačním 
střediskem HZSHK povolána ke třem 
událostem a všechny se odehrály během 
měsíce srpna. 2x se jednalo o záchranu 
tonoucího se zvířete v požární nádrži a 
1x požár koruny stromu. Nadále členové 
jednotky dělali na několika akcích požární 
asistenci na místním letním parketě a 
absolvovali školení řidičů. 

V letošním roce nás ještě čeká poslední 
akce, a to Valná výroční hromada, která 
se bude konat již v pátek 30. listopadu 
od 17:30 hodin v Hospodě u Hrubých a 
tímto na ni zveme všechny naše členy a 
příznivce našeho sboru. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat 
všem našim členům, kteří se jakýmkoliv 
způsobem podíleli na výše uvedených 
akcích a našim sponzorům či 
podporovatelům, a to především obci 
Výrava. Jan Konečný

jednatel SDH Výrava
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co se děje v klubovně Číbuz
Provoz Klubovny v Číbuzi nadále 

pokračuje i v podzimních měsících. 
Po letních pátečních „Sousedských 
posezeních“, které se staly oblíbenou 
měsíční tradicí a měly i bohatou 
návštěvnost, i v létě je pokaždé 
navštěvovalo okolo 20 dětí a 30 
dospělých, se provoz z venku pouze 
přesunul do vnitřních prostor. Nadále 
pokračují i pravidelná „Mezigenerační 
setkání“, a to každé úterý od 8:30 do 11:00 
hod., kam dosud docházejí jen maminky 
na mateřské s dětmi. Vítáni jsou však i 
muži a všechny věkové kategorie občanů, 
včetně „budoucích maminek“ i starších 
„zkušených maminek či babiček“.  V 

polovině měsíce října měly jeden večer 
pro sebe vyhrazeny všechny slečny, ženy 
i dámy z vesnice, návštěvnost byla opět 
nečekaně vysoká (sešlo se 21 žen z obce). 
Na další „Dámskou jízdu“ jste zvány 
7. prosince. Děti si v Klubovně užily 
„Halloweenské odpoledne“ dlabáním 
dýní a naplnily bříška dýňovou polévkou. 
Začátkem listopadu se k upomínce Dne 
zesnulých konala „Cesta světel“. Děti 
po výrobě krásných efektivních svícínků 
zhlédly krátké pohádky z diapozitivů a poté 
se svými rodiči pokračovaly v průvodu na 
místní hřbitov, kde u sochy Panny Marie 
zapálily svíčku. Další akcí bude 23. 11. 
„Zimní dílna“, kam opět zveme nejen 

všechny místní rodiny s dětmi, ale i ostatní 
nadšené zájemce. Děti se mohou těšit na 
výrobu různorodé adventní výzdoby, která 
bude přizpůsobena věku dětí, takže si jistě 
každý z připravené nabídky vybere dle 
libosti. Završením tohoto večera bude v 
18:30 hod. rozsvícení obecního vánočního 
stromečku na zahradě Klubovny za 
doprovodu společného zpěvu koled. V 
Klubovně se také 5. 12. od 17:00 hod. 
uskuteční „Mikulášská nadílka“ a 31. 12. 
od 16:00 vás srdečně zveme na společnou 
„Silvestrovskou oslavu“ – bližší informace 
viz veřejné letáky na obecních vývěskách 
a na webových stránkách Klubovny.

Mgr. Zuzana Samková

Marika Podlucká letos závodí ve 
sportovním aerobiku a fitness týmu v juniorské 
kategorii.Trénuje v klubu Fitness Center Báry 
a Hanky Šulcové v Praze. Na tréninky jezdí 
4x v týdnu a trénuje pod vedením Mgr. Báry 
Šulcové. Letošní sezona pro ní byla opět 
úspěšná. Na soutěžích pořádaných organizací 
FISAF získala titul Mistryně ČR, titul Mistryně 
Evropy a titul Mistryně světa ve fitness týmu. 
Zároveň získala stříbro a titul Vícemistryně 
světa ve sportovním aerobiku v kategorii Duo, 
kde závodila s Veronikou Vítkovou z Prahy.

I jako jednotlivkyně ve sportovním 
aerobiku je Marika úspěšná závodnice a drží si 
pozici na prvních příčkách v ČR.

Marika se aerobiku věnuje už od čtyř let, 
kdy trénovala v klubu AC Hip Hop Hradec 
Králové. Svou vytrvalou pílí, náročnými 
tréninky a láskou k aerobiku se vypracovala 
až na nejvyšší výkonnostní úroveň ve 
sportovním aerobiku a fitness týmu.Stala 
se reprezentantkou ČR. Je studentkou 
Prvního soukromého jazykového gymnázia  
v Hradci Králové a je velice náročné 
skloubit studium, dojíždění a intenzivní 
tréninky a za to ji patří veliké poděkování.
Marika je velmi cílevědomá a díky tomu 
si splnila loňské přání a obhájila všechny 
své tituly. Motivací k takovým výkonům 
je pro Mariku hlavně láska k aerobiku a 

nezapomenutelný, nádherný  zážitek a pocit  
z vítězství. Jana Podlucká

Po suverénním postupu Slávie ze IV. 
třídy do kvalitnější III. třídy se naskytla 
otázka, jak se realizačnímu týmu Pavel 
Štrajt – předseda klubu, Jiří Budinský ml. 
a Leoš Hartman podaří posílit a připravit 
mužstvo na náročnější soutěž. Už přípravné 
zápasy v Deštném (5:4) a s Dolany (8:1) 
naznačily, že můžeme ve vyšší soutěži hrát 
důstojnou roli. 

A jak se to dařilo, ukazuje následný 
přehled (pro čtenáře, kteří nečtou HD) 
utkání III. třídy: Kosičky B – Slávie 0:0, 
Slávie – Klamoš 5:1, Neděliště – Slávie 
0:5, Libčany B – Slávie 2:6, Slávie – 
Vysoká B 2:2, Dobřenice – Slávie 0:5, 
Slávie – Nový Bydžov B 4:2, Kunčice B – 
Slávie 2:2, Slávie – Ohnišťany 1:1, Slávie 
– Prasek 0:1, LOKO HK – Slávie 1:3, 
Slávie – Nový HK B 4:1, Slávie – Kosičky 
B 5:2 (předehrávané utkání prvního jarního 
kola).

S Vysokou doma jsme vedli 2:1, 
nepovedená "malá domů" nás stála dva 
body, rovněž tak s Ohnišťany, kdy si jinak 
dobrý stoper pohrával s míčem tak dlouho, 
až o něj přišel a dovolil soupeři srovnat. 
Nebýt těchto dvou zaváhání, měli bychom 
s vedoucím Praskem stejně bodů. Ale což, 
stává se to i ve vyšších soutěžích!

Čelo tabulky: Prasek 32 bodů, Nový 
Bydžov B 30 b., Neděliště 29 b., Libřice 28 
b., Ohnišťany 25 b.

V kádru Slávie jsou tito hráči (počet 
odehraných zápasů / vstřelené góly):

Brankáři: Šlor (13/0), Adamovič (i 
stoper, 12/3), Kosina (2/0). Dále: Ličman 
(15/0) Raich (14/1), Macháček (15/0), 
Volter (16/10), Machát (13/9), Fof (13/4), 
Hejzlar (15/9), Jelen (14/4), Benák (15/3), 
Niedoba (4/0), Brendl (6/1), Štefan (7/1), 
Hrubý (3/0), J. Štrajt (6/0), Hlaváč (8/0), 
Sapižák (3/0), Voltr (3/0), Plíva (6/3), 

Králik (3/0), Souček (hraje jen jaro), 
Mildner (hostuje v Jeníkovicích). 

Všem hráčům patří uznání a poděkování 
za reprezentaci naší obce, která se i jejich 
zásluhou dostává do podvědomí sportovní 
veřejnosti v našem okrese! Mimořádné 
zásluhy na chodu klubu má jeho předseda 
Pavel Štrajt, který mimo vedení příslušné 
agendy připravuje hřiště na zápasy trenérovi 
Budinskému, který vyznává taktiku 
„začneme naplno a postupně budeme 
přidávat“, a jeho asistentovi Hartmanovi. 
Po celou sezonu udržoval trávník na hrací 
ploše zavlažováním Jarda Rulf.

Poděkování patří o sponzorům: Obec 
Libřice, Jan Špatenka a syn, Stanislav 
Špatenka, Petr Hrubý, PROWELD, Česká 
podnikatelská pojišťovna. Uznání patří i 
manželům Pánikovým, kteří se v kiosku 
starají o občerstvení při zápasech.

Josef Jedinák, kronikář Slávie Libřice 

Ohlédnutí za fotbalovým podzimem Slávie Libřice

Marika Podlucká je mistryní evropy i světa



Oprášeno z kronik26

Z historie Sk Slávie Libřice - pokračování
Rok 1987 

Muži Slávie vstupují do sezony 
1987-88 s těmito hráči: Bastl – Vyhlíd 
Jan, Samek, Rulf, Kovačevitý, Stojka, 
ing. Malík, Malý, Dvořák, Budinský 
ml., Mates, Forst, Desenský, Záhorský, 
Saučuk, Lakosil, Fajčík, Komínek, 
Sehnal, Uher, Mejtský, Svíčka, Csereš.

Žáci Slávie: Dostál – Jílek, Křeček, 
Slánský, Přichystal, Formánek, Štrajt J., 
Gajdoš, Honsnejman, Kvíčera, Ličman, 
Hejcman, Konečný, Forst J., Šik, Kašpar, 
Hrnčíř, Šimek, Šrajt P., Štandera, Vyhlíd 
D., Hojný.

Zápasy mužů: Slávie – Čechie HK 2:2, 
Třebeš – Slávie 4:2, Dobřenice – Slávie 
2:1, Slávie – Jeníkovice 2:1, Smiřice – 
Slávie 3:1, Slávie – JZD Předměřice 8:1, 
Libčany – Slávie 3:0, Slávie – Syrovátka 
2:4, Roudnice – Slávie 4:1.

Tímto zápasem skončil mistrovský 
fotbalový podzim. Nutno konstatovat, 
že mužstvo dospělých trpce zklamalo, a 
to tím spíše, že je v něm řada dobrých, 
mladých hráčů i zkušených borců. Ale 
herní nekázeň, slabší fyzička i časté 
absence vykonaly své! Věřme, že trenér 

Budinský st. A metodik Jedinák mužstvo 
na jaro tak dobře připraví, že bude hrát 
důstojnější roli.

Zápasy žáků: Slávie – Smiřice 3:3, 
Slávie – Černilov 1:1 – oba zápasy 
byly přátelské. Zápasy soutěžní: Slávie 
– Smiřice 0:4, Loko HK – Slávie 1:0, 
Slávie – Malšova Lhota 5:0 (Ličman 4, 
Formánek), Dohalice – Slávie 0:6 (Ličman 
2, Formánek M. 2, Kvíčera, Štandera), 
Slávie – Černilov 2:5, Slávie – Nový HK 
3:0 (Ličman 3). Muži v podzimní tabulce 
IV. Třídy sk. A skončili na devátém, 
předposledním místě s pěti body.

15. října 1987 jsme se v obřadní síni 
v Týništi nad Orlicí rozloučili s prvním 
předsedou TJ Slávie Družstevník Libřice 
panem Antonínem Holubem. Odešel 
velký člověk! Sportovec tělem i duší, 
velký přítel mladých lidí. Zapálený 
funkcionář, neúnavný sportovní diplomat 
– v republikovém výboru pro organizování 
Zlatého poháru Zemědělských novin. 
Člověk, který měl u sportovců přirozenou 
autoritu. Byl to „pravý táta“ svých 
fotbalistů. Čest jeho památce. Posledního 
rozloučení se za Slávii zúčastnili J. 

Kalenda, J. Špatenka, J. Budinský st., V. 
Balický aj. Jedinák.

Rok 1988 začal výborovou schůzí 
dne 7. ledna, kde se zapracovávala 
hlášení sportovním orgánům, soupis 
inventáře, ekonomický plán, jednalo se i 
o nadcházejícím víkendovém soustředění 
dětí v Orlických horách na chatě Sokola 
Černilov. 29. ledna odjíždíme na hory. V 
Libřicích ani stopa po sněhu. Doufáme, že 
v Deštném sníh bude. Na cestu se vydalo 
14 dospělých a 29 dětí! Po příjezdu do 
Deštného jsme zklamáni – sněhu málo 
a ještě tál! Děti si po příchodu na chatu 
zalyžovaly na zbytcích sněhu, dospělí 
si „strčili“ fotbálek. V chatě jsou v 
každé místnosti kamínka, v kuchyňce 
pak čtyřplotýnkový sporák a dva 
dvouplotýnkové vařiče. Uvařit v těchto 
podmínkách pro tolik lidí je docela kumšt, 
ale nám se vždy daří!

K páteční večeři jsme uvařili gulášovou 
polévku, k tomu výborný deštenský 
chléb a škvarková pomazánka od paní 
Drobné. K pití čaj pro děti, pro dospělé 
pivo. Ráno, když jsme se probudili, padal 
mokrý sníh – za sobotu jej napadlo 30 
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Římskokatolická farnost Číbuz  
Vás zve

Přijďte s námi společně  
u Betléma oslavit vánoční svátky!

VÁNOČNÍ KONCERT
v pátek 28. prosince

od 18.00 hodin 
v kostele sv. Václava v Číbuzi

Účinkují:
Karel Houdek – trubka
Václav Uhlíř – varhany

Program:
Georg Friedrich Händel, Jeremiah 
Clarke, Johann Sebastian Bach a 

další.

Všichni jste srdečně zváni.

Koncerty finančně podporují obce 
Skalice a Smržov, kterým tímto 

děkujeme.

Dobrovolné příspěvky návštěvníků 
budou použity na další opravy 

číbuzského kostela.

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

drobné občerstvení
S sebou: lampión nebo světýlko, teplé 

oblečení a dobrou náladu

PRŮVOD SVĚTÝLEK
ve středu 28.11.2018 v 17.15 hodin

Klub maminek Dvoreček Vás zve na

Vstupné: 
dobrovolné

Vánoční mše 2018
24. 12. 

(Štědrý den)
25. 12. 

(Boží hod vánoční)
26. 12. 

(Svátek sv. Štěpána)
Černilov 22:00 8:30 8:30

Číbuz 16:00 10:00 10:00*
Libřice – 14:00 –

    * bude upřesněno

centimetrů! Děti si tuto hmotu ujezdily, 
takže lyžařský výtah byl po celý den v 
permanenci. Sobotní snídaně: čaj, chléb, 
čerstvé rohlíky, pomazánka škvarková, 
křenová a tvarohová, byla i tlačenka. K 
obědu kroupová polévka z uzeného masa, 
bramborové špalíčky s uzeným a zelím. 
Povedlo se ke všeobecné spokojenosti, 
akorát někteří dospělí remcali, že takový 
oběd musí zapíjet čajem nebo rumem, 
protože druhý sud piva jsme si šetřili 
k večernímu posezení. K večeři jsem 
připravil hovězí guláš s výborným lečem, 
takže „dospělá žízeň“ byla veliká! Ráno 
po snídani děti vyrazily na lyže, dospělí 
hráli „sněžný“ fotbálek, stolní tenis, karty. 
K obědu hrachová polévka, bramborová 
kaše a sekaná. V nedělním odpoledni 
jsme z deštenského náměstíčka odjeli 
autobusem JZD Smržov do Libřic. S 
víkendovou akcí byli všichni spokojeni!

17. února zahájili muži přípravu na 
jaro. Trénovali v hale Rudé Hvězdy v HK 
společně s jejím týmem. Tuto možnost 
zajistili J. Desenský a V. Svíčka, naši 
členové, ale současně i trenéři tamního 

dorostu.
27. února 1988 se konala v Hradci 

Králové, v domě ROH, konference 
fotbalového svazu, které se zúčastnil 
za Slávii J. Jedinák. 5. března se hrál 
přípravný zápas v HK s Rudou Hvězdou. 
Hrálo se na těžkém, rozbahněném, 
škvárovém terénu. Vyhráli jsme 5:2 
brankami Vláška (3) a Dvořáka (2). 
Překvapivé, ale zasloužené vítězství 
nad soupeřem z vyšší třídy. 7. března 
výborová schůze, kde byly rozděleny 
funkce v TJ. Předseda J. Kalenda, 
místopředseda J. Pavlát st., jednatel J. 
Budinský st., pokladník M. Drobný, 
hospodář J. Vyhlíd, zdravotník J. Rulf, 
metodik a kronikář J. Jedinák, členové 
výboru J. Budinský ml. a ing. V. Svoboda 
– na starost dostal výstavbu tenisového 
kurtu.

Jarní výsledky mužů: Slávie – Třebeš 
0:3, Slávie – Dobřenice 2:3, Jeníkovice 
– Slávie 0:7, Slávie – Smiřice B 6:0 
(Vlášek 3, Budinský ml. 2, Komínek), 
JZD Předměřice – Slávie 0:5 (Budinský 
3, Mates, Komínek), Slávie – Libčany 

0:1 (Budla nedal penaltu), Syrovátka 
– Slávie 4:2, Slávie – Roudnice 1:1. V 
koneční tabulce IV. Třídy sk. A skončila 
Slávie na 7. místě.

Žáci: přátelsky 10. dubna Slávie – 
Černilov 9:0 (Ličman 4, Štandera 2, 
Formánek, Kašpar, Kvíčera). Mistráky: 
Slávie – Loko HK 2:0, Slávie – Dohalice 
5:0 (Ličman 4, Formánek), Černilov – 
Slávie 2:3 (Ličman 2, Formánek), Nový 
HK – Slávie 9:0! Žáci v tabulce pátí, 
Černilov šestý.

15. května se na našem hřišti 
uskutečnila skupina fotbalového turnaje 
zemědělských novin. Pořadatelem 
bylo JZD Pouchov. Startovaly týmy: 
JZD Opočnice, JZD Skalsko, ZNZ 
Olomouc a domácí JZD Pouchov, jimž 
vypomáhal Jirka Budinský, který v duelu 
s Olomoucí (2:2) vystřelil obě branky. 
Ve finále podlehl Pouchov Opočnici 0:2. 
Pořadatelsky vypomáhali členové Slávie 
J. Kalenda, J. Budinský st., J. Jedinák – 
hlasatel.

pokračování příště
Josef Jedinák, kronikář Slávie Libřice



TANEČNÍ
PRO MANŽELSKÉ  
A JINÉ DVOJICE

(tance standardní, latinsko-americké, 
dobové, moderní, country a jiné)

v neděli 
od 27.1.2019 do 3.3.2019 
od 15.30 do 18.30 hodin
v Sokolovně v Černilově

Vyučují: Dana a Miloslav Vítkovi
Cena kurzu: 1400 Kč za pár 
(případně jednotlivé vstupné)

Přihlášky do 25.1.2019 na e-mail: 
vitkova.danus@seznam.cz, 
mobil 725 803 774

Další informace a úhrada: dle 
dohody nebo dne 27.1.2019

Pozvánky28

CESTOPISNÉ 
PŘEDNÁŠKY 

v Kulturním a spolkovém  
domě v Černilově

15. ledna 2019 v 19 hodin
Jiří Kalát, ESTONSKO

5. března 2019 v 19 hodin
RNDr. Petr Rybář, SANTORINI

2. dubna 2019 v 19 hodin 
Pavel Chlum a Petr Kvarda, SÝRIE

Vstupné 50 Kč
Srdečně zvou Lucie Javůrková a 

Monika Stašová
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Den FiLMOVýcH POStAV nA Zš ČeRniLOV

PROJektOVý Den nA Zš ČeRniLOV

VýLet Zš ČeRniLOV DO ARcHeOPARku VšeStARY



VýLet Z LiBníkOVic nA kOnOPištĚ

LiBŘickÉ DýňOVání

PF  
2019

Příjemné prožití 
vánočních svátků a 

šťastný vstup do nového 
roku vám přejí obce 

Mikroregionu Černilovsko


