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HALLOWEEN NA ZŠ ČERNILOV

SETKÁNÍ ŠKOLNÍCH PARLAMENTŮ

DÝŇOVÁNÍ VE VÝRAVĚ

ZPÁTKY DO OBDOBÍ BAROKA

NÁVŠTĚVA ARCHEOPARKU



 
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

Rok se s rokem sešel a barvy 
Zpravodaje se opět přebarvily na 
fialovo, což značí, že za dveřmi jsou 
Vánoce. Po několika letech jsme letos 
upravili barevný odstín, aby byl hlavně 
na titulní straně trochu světlejší. Místo 
fialové laděné dohněda má nyní 
nádech dorůžova. 

Zpravodaj se do vašich schránek 
dostává jen pár dní poté, co jsme 
si připomněli Den boje za svobodu 
a demokracii a Mezinárodní den 
studentstva. Letos s dvoukulatým 
výročím 80 let od událostí roku 1939 
a 30 let od Sametové revoluce. Po 
výročí vzniku republiky jde podle 
mě o druhý nejvýznamnější státní 
svátek, a tak mi to nedá, abych se nad 
ním nepozastavil. Patřím ke generaci, 
která v té době ještě takříkajíc cucala 
palec (myslím samozřejmě rok 1989). 
Jako tehdy čerstvě čtyřletý si na éru 
socialismu ani samotnou revoluci 
téměř nepamatuji. Chodil jsem do 
černilovské školky a v hlavě mi zůstala 
už jen vzpomínka na nacvičování 
spartakiádní sestavy. Vše je sice 
obaleno hustou mlhou zapomnění, ale 
dodnes si vybavuji, jak jsem jako malý 
chlapec procházel obrovským temným 
tunelem, který vedl skrz travnatou 
tribunu na hradecký všesportovní 
stadion. Dnes mi ten průjezd přijde 
samozřejmě mnohem menší, ale 
tehdy pod lízátky na mě zřejmě celý 

stadion působil monumentálně. Další 
revoluční vzpomínku už mám jen 
zprostředkovanou. Na vánočním 
večírku státních lesů jsem prý v 
prosinci 1989 recitoval koledu, v 
níž Štěpán nese ve džbáně "marky 
do švýcarský banky". Prý to v sále 
vzbudilo pozdvižení (nebo možná 
pobavení?).

Přestože jsem tehdy ze 
socialistického zřízení neměl rozum, 
dnes se mě celkem dotýká, když 
někdo kritizuje studenty a mladé za 
účast na demonstracích a vyjádření 
jejich názoru. Není přece potřeba v 
nějaké době žít, abych si o ní dokázal 
z dostupných pramenů a vzpomínek 
ostatních lidí udělat obrázek. Myslím 
že heslo, které letos připomínku 
revoluce provázelo to vystihuje 
docela přesně: "Díky, že můžeme". 
Že můžeme cestovat, studovat, zpívat 
co chceme a vyjít do ulic bez toho, 
abychom skončili v cele předběžného 
zadržení. A ještě jedno heslo z 
posledních dní mi leží v žaludku: "Za 
tohle jsme klíčemi nezvonili." Tak 
ještě jednou. Zvonili jsme (tedy ti 
starší) právě za to, abychom se dnes 
mohli svobodně rozhodnout, abychom 
mohli udělat krok špatným směrem 
nebo pustit ke slovu někoho, kdo nám 
bude říkat, jak se máme špatně, i když 
se máme vlastně nejlépe, jak jsme se 
kdy měli.

Tomáš Hejtmánek

EDITORIAL

Redakční rada:

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

Mgr. J. Hofmanová, T. Hejtmánek

Redakční rada neodpovídá za stylizaci 
příspěvků a případné tiskové chyby.

 Uzávěrka příštího čísla: 10. 2. 2020.

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

Příspěvky odevzdávejte a inzerci  
objednávejte na OÚ v Černilově  

nebo na e-mailu:  
zpravodaj@cernilov.eu

Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
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TIRÁŽ

Archiv Zpravodaje Černilovsko

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



OBEC ČERNILOV
 

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

úřední hodiny

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

Vážení čtenáři,
protože zasedání OZ 

proběhne až 12.12.2019, 
nemohu se s Vámi podělit 
o nějaká nová rozhodnutí. 

Nacházíme se v období intenzívních 
příprav rozpočtu na rok 2020. Jeho návrh 
si můžete prohlédnout na webových 
stránkách obce a už dnes lze říci, že 
nepůjde o žádná překvapení. Dvě největší 
akce již jsou zahájené, budeme v nich 
plynule pokračovat, jak dovolí počasí. 
Jedná se o „Stavební úpravy víceúčelové 
síně v Černilově“, kde je v dnes zcela 
vybourán vnitřek, jsou již nahozené stěny 
a vyměňují se vazné trámy viz foto. 

Zahájena byla i vodohospodářská 
část výstavby „Veřejné infrastruktury 
u Říhů“ a připravujeme zadání její 
dopravní části.

Nově navržené akce jsou výstavba 
parkovacích míst na Malé Straně  
v Černilově a rekonstrukce rybníku 
Čerňák, kde se ucházíme o dotaci MZe. 
Rovněž budeme pokračovat v projektové 
přípravě akce Rekonstrukce a přístavba 
sokolovny, studie budeme mít k dispozici 
do konce letošního roku. Nastane situace, 
kdy budou připraveny dvě velké investiční 
akce, zkráceně  Sokolovna a Tělocvična. 
Která se bude realizovat dřív bude 
záležet na financích, protože je jasné, že 
tělocvičnu z pouze vlastních prostředků 
nepostavíme.

Vzhledem k blížícím se vánočním 
svátkům je mou milou povinností popřát 
Vám všem pokojné prožití těchto svátků 
v kruhu svých nejbližších a poděkovat 
všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem 
podíleli na veřejném životě v obci. 

OÚ Černilov

Zprávy z radnic4

Výročí v Černilově
Své výročí oslavila
Hana Kupková

Vodní nádrž Vančák se nachází v 
intravilánu obce Černilov na pozemku 
parc. č. 3020/19 v k,ú. Černilov. Jedná 
se o boční vodní nádrž na vodním 
toku Černilovský potok, od kterého 
je oddělena hrází, která zároveň tvoří 
pravý břeh koryta potoka. Nádrž  
o obsahu cca 820 m3 a s plochou hladiny 
cca 1015 m2 slouží ke vzdouvání a 
akumulaci povrchových vod, jako 
retenční prostor na toku Černilovského 
potoka pro zachycení přívalových vod. 

Stavební úpravy a udržovací práce 
se sestávaly z opravy poškozeného 
opevnění břehů, rekonstrukce sjezdů 
do nádrže v původních parametrech, 
rekonstrukce výpustního objektu 
s bezpečnostním přelivem a nátoku. 
Po vypuštění nádrže bylo provedeno 
odstranění rákosu a náletových dřevin 
a byl odtěžen nános ze dna nádrže. 
Břehy nádrže a sjezdy do nádrže včetně 
náplavky byly rozebrány a opevněny 
kamennou dlažbou do betonového lože 
a vyspárovány cementovou maltou. 
Dlažba byla zapřena do nových 
betonových základových pasů. Stávající 
kamenná dlažba byla očištěna a znovu 
použita na opravu opevnění (cca 60% 
stávajícího kamene a 40 % doplnění 
nového). Bylo provedeno nové výpustní 
zařízení – požerák s jednoduchou 
dlužovou stěnou (dubové fošny) a 

osazeno odtokové betonové potrubí 
DN 500 ústící do potoka. V rámci 
rekonstrukce požeráku byl proveden 
i bezpečnostní přeliv o šířce 2,0 m 
s kótou přelivné hrany 250,54 m n. 
m., která odpovídá provozní hladině 
vody v nádrži. Bezpečností přeliv je 
rovněž opevněný kamennou dlažbou 
s vyspárováním. Dále bylo vyměněno 
nátokové potrubí ze železobetonových 
trub DN 500 a provedeno beto-
nové vyústění do nádrže s osazenými 
U-profily pro dluže. Stávající nátokový 

objekt, který je součástí mostku přes 
Černilovský potok včetně osazených 
U-profilů pro možnost vzdutí hladiny 
v potoce a napuštění nádrže, měl být 
opraven v rámci rekonstrukce koryta 
Černilovského potoka, zpracované pro 
Povodí Labe, státní podnik. Práce ze 
strany správce potoka nebyly k termínu 
provádění prací na rybníku připraveny, 
proto bylo rozhodnuto o dodatečných 
stavebních prací v rámci akce obce. Byl 
proveden propustek z prefabrikovaných 
rámových propustí a monolitických čel. 

Stavební úpravy a udržovací práce na vodní nádrži Vančák, Černilov

Zároveň Vás chci pozvat na kulturní akce 
pořádané v adventu, které jsou inzerované 
na jiném místě Zpravodaje.

Ing. Stanislav Javůrek, starosta
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Obec Černilov realizovala v období 
7-10/2019 akci „Černilov – Újezd, 
Dopravní opatření na silnici III/3086“ na 
pozemcích parc. č. 647/1, 656/1, 656/11, 
656/17, 685/1 a 756 v katastrálním území 
Újezd u Hradce Králové. Předmětem 
stavby bylo doplnění chybějících chodníků 
při silnici III/3086 v šířce 1,5 m a délce 
158,5 m při jižním okraji krajské silnice 
s místem pro přecházení u křižovatky 
s místní komunikací a oprava s rozšířením 
stávajícího chodníku podél krajské silnice 
v úseku od křižovatky po severozápadní 
okraj obce. V rámci úprav byla provedena 

oprava dotčených vjezdů a vstupů. 
Chodníky, vjezdy a vstupy jsou provedeny 
v nové konstrukci s krytem z betonové 
zámkové dlažby v barvě přírodní (šedé), 
chodníky tl. 6cm, vjezdy tl. 8cm. V místě 
napojení na živičný kryt stávající vozovky 
je provedena oprava živičného krytu vč. 
doplnění konstrukčních vrstev. Volné 
plochy v zájmovém prostoru jsou zpětně 
ohumusovány a osety travou, zbytkové 
úzké pruhy jsou vysypány kačírkem. 
V rámci celého zájmového úseku jsou 
řešeny úpravy dle Vyhlášky č. 398/2009 
Sb., O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb, tj. bezbariérové úpravy, varovné a 
signální pásy z betonové zámkové reliéfní 
dlažby pro osoby zrakově postižené 
barvy červené. Příčný sklon chodníků 
je 2 %. Odvodnění zpevněných ploch je 
provedeno příčným a podélným sklonem 
do přilehlé zeleně nebo do nových uličních 
vpustí zaústěných do stávající dešťové 
kanalizace. Veškeré povrchové znaky 
podzemních vedení jsou upraveny do 
úrovně nové nivelety. V rámci přípravných 
prací byla sejmuta ornice, provedeno 
vybourání stávajících zpevněných ploch 
dotčených stavbou s krytem ze živice, 
betonu a betonové dlažby vč. ohraničujících 
prvků, odstranění stávajících křovin a 
ochrana stávajícího kabelového vedení 
v místě křížení s pojížděnými zpevněnými 
plochami. 

Stavba je členěna na dvě části. První 

Chodník v místní části Újezd, Černilov

Projekt: 
Chodník v místní části Újezd, Černilov
Program: 11703 – Integrovaný 
regionální operační program
Poskytovatel:  
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Příjemce: Obec Černilov
Rozhodnutí: 117D03O001281
Registrační číslo projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009121 
Investiční dotace projektu:
1 199 208,75 Kč 
Ukončení realizace projektu: 
31. 12. 2019
Ukončení financování projektu: 
30. 06. 2020
Celková hodnota stavby: 
2 593 600,- Kč bez DPH
Zpracovatel PD:  
VIAPROJEKT s.r.o., Ing. Radek Michlík
Zhotovitel stavby:  
Stavo & Sachs Kukleny s.r.o., Hradec 
Králové, IČ: 25918681

Projekt Chodník v místní části 
Újezd, Černilov je spolufinancován 
Evropskou unií.

V čele propustku je prostor pro dluže 
z dubových fošen pro přehrazení koryta 
a nátoku do rybníka sloužící pro plnění 
rybníku Vančák.

Stavební práce na opravě rybníka 
s místním názvem „Vančák“ byly 
zahájeny v červnu letošního roku. 

Práce prováděla společnost TERMA 
a.s., Hradec Králové dle projektu 
společnosti P – AQUA s.r.o., Hradec 
Králové, projektant Ing. Zdeněk Pilař. 
Stavební dozor investora vykonával 
Ing. Jaroslav Dolejší. Celková hodnota 
stavby včetně dodatečných stavebních 

prací činí 3 905 053,21,- Kč bez DPH. 
V příštím roce máme v plánu úpravu 
okolí rybníka, a to vysázení zeleně a 
doplnění mobiliáře, tak aby se rybník 
a jeho okolí stalo pro vás oblíbeným 
odpočinkovým místem po celý rok. 

Pavlína Hofmanová

část stavby „Černilov – Újezd, Dopravní 
opatření na silnici III/3086“, projekt 
s názvem „Chodník v místní části Újezd, 
Černilov“, obsahuje výstavbu nového 
chodníku v šířce 1,5 m a délce 158,5 m 
v Újezdě při jižním okraji krajské silnici 
III/3086 od začátku úseku při příjezdu 
od Černilova, konec úseku je před 
místem pro přecházení. Tento projekt je 
podpořen Evropskou unií z programu 
IROP. Cílem projektu je vytvoření 
chybějící komunikace pro pěší, která 
zajistí bezpečný provoz pro chodce včetně 
osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace, zpřehlední dopravní situaci pro 
všechny účastníky silničního provozu a 
propojí tuto část se středem místní části. 
Na tuto část bezprostředně navazuje 2. část 
výstavby, doplnění chodníků navazující 
křižovatky s místní komunikací s místy pro 
přecházení a rekonstrukce chodníku podél 
krajské silnice, směr na Čibuz v intravilánu  
obce.

 Pavlína Hofmanová

INZERCE

KOMINICTVÍ
DVOŘÁK a SYN

E. BENEŠE 1524
HR. KRÁLOVÉ

 tel. 602 412 350

Provádíme čištění komínů 
a vystavování kontrolních 

protokolů.



Zprávy z radnic6

OBEC DIVEC
Poděkování

V měsíci září se občané 
podíleli na obnově dětského 
hřiště. Děkujeme za pomoc 
Obecnímu úřadu v Divci.

K. Medková

 
 

Ze zasedání ZO 2. 10. 2019

Starosta seznámil přítomné s vývojem 
situace v oblasti odpadů od roku 2015  
z pohledu obce, navýšením plateb za svozy 
a novými povinnostmi obce v souvislosti 
s likvidací odpadů. Problematika vývoje 
plateb do budoucna bude dořešena na 
příštím zasedání.

Byl předložen a následně schválen 
limit pro schvalování rozpočtových změn 
starostou. Jejich výše se mění z 50 tisíc 
na neomezenu výši schválení s tím, že 
na následujícím zasedání bude změna 
předložena zastupitelstvu. Důvodem je 
zákonem předepsaná nutnost okamžité 
změny rozpočtu a přesunu peněžních 
prostředků v případě, že takový případ 
nastane. Byla schválena RZ 5/2019. 

Starosta informoval o přesunu 
kontejnerů na odpadní sklo v součinnosti 
s SV Metal od budovy OÚ na stanoviště 
u haly SV Metal. ZO žádá občany, aby již 
neodkládali sklo k budově OÚ.

Starosta poděkoval M. Beranovi za 
kompletní opravu střechy na zastávce 
MHD naproti budově OÚ, která byla  
v dezolátním stavu a hrozila protržením a 
zraněním osob čekajících na MHD.

Starosta předložil cenovou a 
termínovou nabídku Ing. arch. Křeliny 
na zpracování Změny ÚP č.2. Tato byla 
schválena a práce na požadované změně 
mohou začít.

Ze zasedání ZO 6. 11. 2019

Starosta opakovaně seznámil přítomné 
s vývojem situace v oblasti odpadů od 
roku 2015 z pohledu obce, navýšením 
plateb za svozy a novými povinnostmi 
obce v souvislosti s likvidací dalších druhů 
odpadů. Zastupitelé se po dlouhé diskusi 
usnesli na variantě zvýšení poplatků pro 
rok 2020 takto: dospělý 600 Kč/osobu a 

 

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

rok (zvýšení o 100 Kč), důchodci a děti 
do tří let 300 Kč/osobu a rok (navýšení 
o 50 Kč). Na konci roku 2020 dojde ke 
zhodnocení, jak se navýšení svozových 
poplatků a toto zvýšení úhrady promítlo 
do hospodaření obce.

Byla přednesena a následně schválena 
nová pachtovní smlouva předložená 
společností HNG a zahrnující platby 
za propachtování (typ nájmu) obecních 
pozemků na následující pětileté období. 

Výročí v Divci
V srpnu, září, říjnu,  
listopadu a prosinci  
svá výročí slaví
Csóková Anna, Kozáková Věra, 
Kozák Lubomír, Kudrnová Marie, 
Grandová Marta, Hromádka Miloslav, 
Viková Nataša, Šmákalová Jaroslava, 
Bárta Pavel, Synek Josef, Vacek Petr, 
Vavřinková Zdeňka, Rázek Alois a 
Vrbický Josef

OBEC LIBNÍKOVICE

Ze zasedání ZO 18. 10. 2019

Bylo projednáno a 
schváleno: 
• Rozpočtové opatření č. 2
• pravidla Rozpočtového 

provizoria do doby
schválení rozpočtu na rok 2020, 

• vyrozumění o zápisu do katastru 
nemovitostí o směně pozemku 
v Libníkovicích u čp. 2

• tři návrhy na úpravu lesíka V topolech a 
čtvrtý - revokace rozhodnutí ze zasedání 
č. 4 o dokácení lesíku V topolech 
a schválení návrhu o vyčištění již 
pokácených stromů mezi stromy 
vzrostlými, pro jejich zachování, 
firmou SV metal s. r. o. Vytěžené dříví 
si ponechá firma směnou za vykonanou 
práci. Termín do konce března 2020   

• Borovice - přemístění kontejnerů na 

odpady z plastů a skla, ze stávajícího 
soukromého pozemku na obecní 
pozemek v blízkosti pozemku č. p. 3

• opětovné podání žádosti o dotaci na 
Komunitní centrum v listopadu 2019

• nutnost pokácení suchých bříz na hřišti,
• čištění náhonu ve spodní části – Povodí 

Labe
• zajištění zimní údržby cesty k nové 

výstavbě za č. p. 22.

Výlet do Prahy

Dne 12. 10. obec opět pořádala výlet, 
tentokrát do Prahy do Technického muzea. 
Výlet se vydařil, někteří strávili celý den 
v Technickém muzeu, někteří zašli i vedle 
do Zemědělského muzea, a někteří si zajeli 
do centra na nákupy. Návštěva muzea 
byla zaměřením více pro pány, ale i děti si 

 

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

tady nalezli zábavu. V oddělení tiskařství 
byla dílna, kde si mohli děti, ale i dospělí 
vytvořit obrázek tzv. suchou jehlou a poté 
jim tento obrázek vytiskli. Na příští rok 
chystáme opět další výlety a tak se těšíme, 
že se přidá i ten kdo s námi ještě nebyl.

Mílovými kroky se opět blíží vánoční 
svátky a tak bych všem chtěla popřát klidný 
adventní čas a krásné Vánoce.

Helena Klosová



7Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko  5|2019

OPTICKÁ SÍŤ V černilově
NEJRYCHLEJŠÍ 

internet

30/30 Mbps

BASIC 

356,-
100/100 Mbps

Prima

500,- 

Profi

749,-

www.spcom.cz

internet + 43 TV kanálů

30/30 Mbps

BASIC

449,-

Prima

569,- 

Profi

799,- 

Výhodné balíčky internet s televizí

nejmodernější digitální TV u Vás doma 

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

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

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

300/300 Mbps

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

Gočárova třída 227
500 02 Hradec Královéinfo@spcom.cz

 491 0
40 040

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

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



Zprávy z radnic8

OBEC LIBRANTICE
Z 6. veřejného zasedání  

zastupitelstva 26.9.2019

• Projednání směnné 
smlouvy na pozemky p.č. 
66/2 a 1299/93 a darovací 
smlouvy na pozemek 
p.č. 1891. Schválení 

směnné smlouvy s doplatkem s paní 
Urbancovou na pozemky p.č. 66/4 a 
p.č. 1299/182. Paní Urbancová doplatí 
za pozemky částku 2 950 Kč. Schválení 
darovací smlouvy s paní Šestákovou na 
pozemek p.č. 1891/2.

• Projednání smlouvy o smlouvě budoucí 
darovací na pozemky za účelem 
umožnění realizace stavby „II/299 
Librantice – hranice okresu NA“.

• Projednání uzavření smlouvy na akci 
„Komunikace a inženýrské sítě - 
lokalita č. 11 Fryntova louka“ – firmy 
Novostav. Osvětlení s firmou Elus a 
„Úprava rybníka č. 2“ – firma POPR.

• ZO projednalo a schválilo smlouvu 
o upsání 216 ks kmenových akcií na 
jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč 
se společností Vodovody a kanalizace 
Hradec Králové, a.s. ZO schválilo 
prohlášení o nepeněžitém vkladu do 
majetku - vodovod u požární nádrže 
v k.ú. a obci Librantice této obchodní 
společnosti.

• Nákup komunálního stroje na údržbu 
v obci. Schválena výzva k podání 
nabídek.

• ZO odsouhlasilo příspěvek organizaci 
Daneta ve výši 5 000 Kč.

• Zahájíme vypracování projektu  
3. etapy opravy potoka – od Elusu po 
odbočku silnice na Černilov.

• Byl zaveden kalendář svozu plastu na 
předem stanovené termíny.

• Podepsání smlouvy na zpracování 
žádosti na dotační výzvu zateplení 
budovy školy.

 

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
Z 7. veřejného zasedání  

zastupitelstva 7.11.2019

• Dne 10. 10. 2019 podala rezignaci na 
funkci člena OZ pí. Helena Nováková. 
Prvním náhradníkem byl p. Patrik 
Šmatolán, který složil slib.

• Byla projednána smlouva o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene 
č. IV-12-2019406/VB/1A – elektrika 
„Fryntova louka“.

• Ve výběrovém řízení byl vybrán jako 
dodavatel stroje DAPPER 5000 na 
komunální údržbu včetně příslušenství 
Vladimír Ježek z Černilova. Cena 
stroje včetně příslušenství je 1 552 
998,70 Kč. Mezi příslušenstvím je: 
sekačka rotační, sekačka ramenová, 
kartáč rotační, lopata s přidržovačem, 
sekačka cepová, paletizační vidle, 
lopata základní. Stroj byl již dodán.

• Projednání nabídky cen projektových 
prací – další etapa úpravy Librantického 
potoka. Jedná se o úsek od firmy Elus 
po křižovatku na Černilov. Celou část 
prošli s projektantem členové stavební 
komise, aby upozornili na kritická 
místa. Nabídková cena projektu  
3. etapy od firmy Pilař je 121 000 Kč 
bez DPH. Termín zaměření a rozbor 
sedimentů je do 31. 12. 2019, projekt 
bude hotov do 31. 1. 2020. Realizace 
celé 3. etapy bude rozdělena z důvodu 

její náročnosti na dvě části. 
• Rozpočtové opatření č. 7 se týká 

navýšení rozpočtu ve výdajích ve výši 
1 552 998,70 Kč – nákup stroje na 
komunální práce

• Byla chválena smlouva o podmínkách 
napojení, o spolupráci a součinnosti 
při realizaci plynárenského zařízení a 
o smlouvě budoucí nájemní (Fryntova 
louka) s firmou GasNet, s.r.o. 

• Úprava směrnice k zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu (101-200 tisíc) 
- výzva min. 3 zájemcům  odsouhlasená 
zastupitelstvem obce. Byla zrušena 
podmínka o možnosti dodání pouze 
elektronicky.

• Byl odsouhlasen záměr prodeje 
pozemků na „Fryntově louce“. 
Jedná se o tři stavební pozemky  
o celkové výměře 3 324 m2 a cena je  
2 100 Kč/m2.

• Záměr směny pozemku 119/23 a 
119/22 oba o výměře cca 14 m2. Jedná 
se o pozemky u RD Čihákových. 

• Za budovou obecního úřadu bude od  
1. 1. 2020 zajištěn zpětný odběr 
použitého oleje z domácností. Uzavřené 
plastové lahve se budou ukládat do 
sběrné nádoby. Pokud bude zájem je 
možné ještě do konce roku zrealizovat 
sběr větví. Milada Bortlíková

OBEC LEJŠOVKA
Pozvání k nám do Lejšovky!

30. 11. od 15 hodin 
maminky připraví vánoční 
tvoření pro naše děti.

1. 12. - 1. adventní 
neděle - od 17 hodin bude 

v obci premiéra rozsvícení vánočního 
stromku. Chceme vytvořit novou tradici, 
setkání občanů Lejšovky a rozsvícení 
vánočního stromku, zazpívat si vánoční 
koledy a v budově bývalé prodejny dát si 

něco na zahřátí. Baterky s sebou!
7. 12. od 16 hodin jako každoročně 

pořádáme pro děti Mikulášskou nadílku.
- Byla realizována výstavba workout a 

dětského hřiště.
- Občané živě diskutují o mnohaúče-

lovém využití budovy čp. 1 (bývalé 
hospody), viz článek ing. Václava Bartoně.

K hojné účasti zveme všechny občany, 
děti, rodiče i prarodiče.

Zve kulturně sportovní komise Lejšovky.

 

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

úřední hodiny

ST 18:00-19:00

OÚ Lejšovka
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OBEC LIBŘICE

Výročí v Libřicích
Svá výročí slaví

Hojný Josef, Hojná Jana, Hynková 
Aloisie a Kumprecht Josef
Narodili se:

Leontýna Kárníková a Jaroslav Šebesta

Na podzim proběhla 
koupě prodejny, která je 
nyní ve vlastnictví obce. 
S firmou HRUŠKA je 
do roku 2024 uzavřená 

smlouva o provozování prodejny. 
Součástí koupě byl i pozemek vedle 
prodejny a od prodejny k silnici. Obec 
se díky daru stala také majitelem pruhu 
pozemku mezi chodníkem a plotem 
Horčičkových. I po koupi prodejny 
nám zbyly peníze na uskutečňování 
naplánovaných akcí. Začali jsme 
s úpravou prostranství okolo obecního 
úřadu. Zahrada u obecního úřadu je 
nyní uzavřená novými vraty. Druhá 
nová vrata zase zabezpečují prostor ke 
skladu vedle obecního úřadu. Na zahradě 
bylo vybudováno plato na uskladnění 
posypového materiálu. Dokončení úprav 
plánujeme na jaro příštího roku, kdy 
máme i záměr rekonstruovat 50 let starou 
budovu obecního úřadu.

Po zkušební době byla podepsána 
smlouva na www.hlasenirozhlasu.cz. 
Upozorňujeme znovu všechny zájemce, 
že je možnost se přes webové stránky obce 
(www.obeclibrice.cz) kdykoliv přihlásit 
a vybrat si aplikaci, pomocí které chcete 
odebírat hlášení místního rozhlasu. Pro 
občany se jedná o bezplatnou službu. 
Pro obec je výhodnější zasílat zprávy 
na e-mail – to je v rámci smlouvy 

 

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

Úřední hodiny

PO 18:00-19:30

OÚ Libřice
nezpoplatněno. VDI Projekt zpracoval 
dokumentaci ke kanalizaci obce, kterou 
nyní projednává se správcem Povodí 
Labe. Pokud správce řád odsouhlasí, 
bude na vodoprávní úřad podaná žádost 
o vypouštění odpadních vod.

Obec vyhlásila záměr darovat 
Královéhradeckému kraji pozemky pod 
silnicí v trase plánované opravy, tj. od 
křižovatky po výjezd z Libřic směrem na 
Jaroměř. Jedná se celkově pouze o 56 m2. 

V obci proběhl audit hospodaření, 
při kterém nebyly shledány žádné chyby 
a nedostatky. Vše je vedeno řádným 
způsobem. Jak už si každý všiml, jezdí 
po naší obci opět „řepáci“. Řepná 
kampaň by měla být ukončena až 18. 
ledna příštího roku. O2 Czech Republic 
nám oznámila záměr zrušení telefonní 
kabiny před prodejnou a její následnou 
demontáž. Od České pojišťovny obec 
dostane náhradu za poškozené sloupy 
veřejného osvětlení a rozhlasových 
amplionů ve výši 99 755 Kč. Rozdíl mezi 
skutečnými náklady na opravu a platbou 
od pojišťovny uhradí ROLANA, takže 
obec nebude mít žádnou finanční ztrátu.

Opět jsou před námi nejkrásnější 
svátky – VÁNOCE. Český svaz žen vás 
zve na tradiční rozsvěcení vánočního 
stromku, a to na začátek adventu 
v sobotu 30. 11. Opět za podpory houslí 
nebo kláves zazní koledy a účastníky 

zahřeje teplý nápoj. Na konec adventu 
v pátek 20. 12. od 17,00 hod. obecní úřad 
přichystal pro Libřičáky, a nejen pro ně, 
v místním kostele vánoční koncert. Na 
něm vystoupí školáci z černilovské školy 
a po nich nám dobře známá skupina, která 
v kostele vystupovala už v minulosti. A 
potom nás čekají už vlastní Vánoce a 
na závěr roku silvestrovské oslavy a po 
nich už běžný život.  Do nového roku 
2020 vám přejeme zdraví, štěstí a osobní 
pohodu! Eva Hynková, starostka

INZERCE



Zprávy z radnic10

OBEC SKALICE
Moji milí sousedé,
doba adventní by 

podle představ křesťanů 
měla být pokornou dobou 
očekávání, vyhlížení toho, 
co přichází… Jenže, máme 

čas někde v usebranosti sedět a těšit se 
na Vánoce, když se blíží konec roku, je 
třeba stihnout ještě to či ono, musí se 
vydělat ještě nějaká ta koruna, aby na to 
Ježíšek nebyl sám, vysmýčit chalupu a 
poshánět vše potřebné ke štědrovečerní 
pohodě? Pohodě? Přiznejme si, že jestli 
se my dospělí na něco opravdu těšíme, 
tak to je, aby už bylo po Vánocích! Bylo 
mi to jako dítěti vždycky líto, když si 
naši nedali pozor a tuhle tragickou větu 
vypustili z úst. Dejme si na to letos, 
prosím, pozor, ať nezklameme alespoň ty 
děti. Anebo víte co? Zkusme se na svět 
alespoň o Vánocích podívat dětskýma 
očima! Shonu se zcela jistě nevyhneme 
ani o letošním adventu, ale kéž si najdeme 
každý aspoň chvilku na opravdový 
odpočinek. Konečně, představte si 
tu chvíli těsně po rozbalení dárků – 
nepořádek přes celý obývák, všude haldy 
potrhaného papíru a na gauči otrávený 
puberťák, že nedostal značkovou mikinu, 
o kterou si už od října psal. Oč je víc ta 
vteřina, když jsme spolu.

Setkáváme se na stránkách Zpravodaje 
už letos naposledy. Pomalu s Martinou 
na úřadě uzavíráme rozpočet, máme 
také, chválabohu, po první části auditu 
a intenzivně připravujeme rozpočet na 
rok následující. S pohledem na poslední 
faktury přemýšlím, jak ten rok utekl a jak 
jsme naplnili Plán investičních akcí 2019 

 

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

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

OÚ Skalice

Výročí ve Skalici
V říjnu a listopadu svá 
významná jubilea oslavili
Ilona Krsková, Jaroslav Srba ml. a 
Aneta Trnková

a nedá mi to, nevzpomenout na výrok 
jednoho z občanů, který zazněl na jednom 
z letošních zasedání zastupitelstva, totiž, 
že současné zastupitelstvo nic nedělá, 
jen dokončuje projekty předchozího 
vedení obce, a utrácí peníze, které ti před 
námi léta spořili. Beru tento názor zcela 
vážně, stejně jako všechny názory, které 
od Vás, mých spoluobčanů, slýchávám. 
A i když někdy nesouhlasím, přemýšlet 
o tom musím. A jsem přesvědčen, že 
práce se udělalo dost, ačkoli třeba někdy 
její výsledky nejsou dostatečně vidět, 
anebo jsou patrné až po nějakém čase. 
Ten výrok tak možná jen upozorňuje, 
že některé kroky současného vedení 
nejsou dostatečně zřetelně vysvětleny. 
Chceme proto zapracovat na ještě větší 
informovanosti. Přicházet za Vámi i 
mimo formát tohoto Zpravodaje formou 
občasníku, který by měl svoji svébytnou 
formu a doplnil by funkci internetových 
stránek, místního rozhlasu či veřejných 
zasedání zastupitelstva. 

Takovým počinem, který by se měl 
více vysvětlit i těm, kteří s ním nesouhlasí, 
je koupě tzv. Havlíkova statku. Já vím, 
že jsme za více než 6 milionů nekoupili 
novostavbu a že uvádění této nové obecní 
lokality v život nebude jednoduché. 
Mám však v hlavě osobní vizi a při 
troše štěstí a spoustě odvážných a 
šikovných lidí se to podaří. Jakmile dojde 
k zápisu vlastnických práv do Katastru 
nemovitostí, chci oslovit projektanta, 
aby navrhl jednoduchou, ale funkční 
rekonstrukci objektu bývalé hospody 
(stavba s tím nádherným venkovským 
štítem navazujícím na selský portál). 

Mělo by zde vzniknout nové sídlo 
obecního úřadu (2 kanceláře, kuchyňka, 
bezbariérové WC a příruční spisovna) a 
sál o cca 35 m2, kde by se mohla odehrávat 
místní setkávání, spolkové aktivity, 
jednání zastupitelstva atd. Zahrada za 
prodejnou Hruška má více než 1400 m2, 
tam se jistě vejdou lecjaké slavnosti, i ty 
Pivní, když budou hasiči chtít. A až bude 
příznivější finanční (dotační) konstelace, 
bude po demolici domu č.p. 9 prostor i na 
nový spolkový (obecní) dům. Do té doby 
ale ještě chci mít jasno, jak u nás v obci 
budeme likvidovat odpadní vody. Ptáte 
se mnozí oprávněně již několik let, zda 
si máte pořizovat domovní čističku, nebo 
vyčkat na kanalizaci a dál nechávat jímku 
vyvážet, jak se dá. A my zastupitelé jen 
krčíme rameny. Deset let starý projekt na 
gravitační kanalizaci zatím zastarává a jeho 
neustálé prodlužování ve stupni územního 
řízení nedává dobrý smysl. Proto se mi zdá 
být logické nechat vypracovat technicko-
ekonomickou studii, která všechna řešení, 
která připadají v úvahu, porovná a ukáže 
nejen pořizovací, ale především provozní 
náklady. A pak bude nutné udělat jasné 
rozhodnutí a postupně je dotáhnout do fáze 
stavebního povolení. Teprve pak bude čas 
hledat vhodné dotační tituly a připravovat 
realizaci. Podaří-li se to v následujících 
5 – 6 letech rozjet, budu to považovat za 
velký úspěch. Legislativa nás jako malou 
obec k ničemu takovému zatím netlačí, 
ale rostoucí ceny za likvidaci odpadních 
vod z jímek a septiků brzy způsobí, že to 
budete Vy, milí občané, kdo bude chtít 
znát obecní (systémové) řešení. Jakmile 
tedy, dá-li Bůh, zrealizujeme rekonstrukci 
křižovatky a návsi v Číbuzi (dle slibu 
náměstka hejtmana Královéhradeckého 
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kraje Martina Červíčka by tomu mělo 
být v příštím roce), budeme spořit obecní 
prostředky právě na tento účel. Chceme 
také začít připravovat obecní parcely 
k výstavbě rodinných domů, což by 
mohl být, ukáže-li studie v těch místech 
vhodnost výstavby, další dobrý zdroj 
prostředků. 

Na prosincovém zastupitelstvu 
chci s kolegy zastupiteli probrat záměr 
s pozemky v lokalitě č.p. 2 ve Skalici, 
který obec v roce 2017 koupila právě 
k výstavbě obecního domu. Chtěl bych 
navrhnout, abychom, nebude-li prodej 
nezbytně nutný, s tím nespěchali. Budoucí 
rozvoj našich tří vesnic bude možný jen 
za předpokladu promyšlených investic. A 
tyto pozemky by mohly sloužit právě pro 
realizaci různých obecních projektů (třeba 
bydlení pro seniory?). 

Až půjdete mezi svátky na procházku, 

nezapomeňte si prohlédnout, co jsme 
v letošním roce v obci udělali (a pěkně 
nám to zdrbněte): nové chodníky ve 
Skalici (kde realizace nakonec nebyla 
vůbec jednoduchá), nová vývěska  
u prodejny Hruška, nová vývěska a 
lavička na hřbitově v Číbuzi, zásuvkový 
pilířek u rybníka ve Skalici a opravená 
hráz téhož rybníka (+ nové manipulační 
řády skalického rybníka a rybníka  
ve Skaličce), zrcadlo na křižovatce  
ve Skaličce, posunuté značky začátek, 
resp. konec obce ve Skaličce a v Číbuzi 
a nové zákazové značky ve Skaličce 
na kopci (díky hasičům ve Skaličce), 
provedené hlavní prohlídky mostů  
ve Skaličce a Skalici (takže příprava jejich 
oprav či rekonstrukcí je na spadnutí), 
otevřené hřiště v Mateřské škole v Číbuzi 
s novými hracími prvky, natřenými 
lavičkami a opraveným pískovištěm (díky 

hasičům ve Skalici), narovnaný křížek ve 
Skaličce, běžné opravy vozovek, údržba 
obecní zeleně…

Milí, na sklonku roku 2019 
Vám všem chci poděkovat nejen za 
přízeň, ale i za slova konstruktivní 
kritiky, za upozorňování na závady 
či špatně odvedenou práci. Spolkům 
děkuji za pomoc či reprezentaci obce 
a podnikatelům za ohleduplnost i 
sounáležitost s místem svého podnikání. 
Všem Vám přeji krásné prožití svátků 
naděje u rodinného stolu a požehnaný 
rok 2020. Držte nám, zastupitelům, 
palce a pojďte spolupracovat na tom, aby 
Skalice, Skalička a Číbuz byly i v roce 
příštím naším společným domovem, kde 
se nám všem dobře žije a kam se rádi 
vracíme ze svých cest!        

Váš starosta Pavel Kavalír

OBEC SMRŽOV
Z obecního zastupitelstva 

Dne 12. 9. 2019 se konalo další, 
v pořadí již šesté, zasedání obecního 
zastupitelstva. Na tomto jednání obecní 
zastupitelstvo mimo jiné: 
• schválilo smlouvu o smlouvě budoucí 

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

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

• schválilo jmenování členů komise 
pro posouzení a hodnocení na 
veřejnou zakázku na výběr zhotovitele 
vodovodu v Hubílese.

Dotace  
z Královéhradeckého kraje

V roce 2019 obdržela obec Smržov 
dotaci z Královéhradeckého kraje 
v celkové výši 82 000 Kč na zhotovení 
projektové dokumentace na rozšíření 
vodovodu Hubíles. Tato projektová 
dokumentace bude podkladem pro 
rozšíření vodovodního řadu do části obce 
a tím bude zajištěna dodávka pitné vody 
pro další obyvatele obce.

Výstavba kanalizace a ČOV

I průběhu tohoto podzimu pokračovaly 
stavební práce na výstavbě kanalizace 
a ČOV. Zhotovitel stavby pokračoval  
s budováním hlavní kanalizační stoky, 

 

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

úřední hodiny

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

OÚ Smržov

Výročí ve Smržově 
a Hubílese

V říjnu, listopadu a prosinci 
Svá výročí slaví

Vítová Věra, Červinková Vlasta, 
Špačková Marie, Šulecová Ladislava, 
Šubrtová Jaroslava, Hušák Bohumil a 
Jelínek Milan

přípojek ve Smržově a opravou povrchu 
komunikace v Hubílese. 

Stavební práce na kanalizaci a 
ČOV budou pokračovat po celý zbytek 
letošního roku. V nejbližší době budou 
práce zahájeny na místní komunikaci 
k myslivecké chatě a  tzv. „kozí uličce“. 
Zahájení provozu a připojení nemovitosti 
na kanalizační řad je plánováno na jaro 
2020, do té doby je třeba odpadní vody 
likvidovat stávajícím způsobem v souladu 
se zákonem. 

Obecní knihovna

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

Pohyb psů po obci

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

Rozsvícení vánočního 
stromu

Letos,  stejně jako v letech minulých, 
SDH Smržov organizuje slavnostní 
rozsvícení obecního vánočního stromu  
v parku na návsi ve Smržově, na které jste 
všichni co nejsrdečněji zváni.

Rozsvícení se koná 1. adventní neděli, 
tj. 01. prosince od 17:00. Pro všechny 
zde bude připraven punč, dětské čaje  a 
spousta sladkého i slaného občerstvení.

Ing. Jan Machát, starosta 
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OBEC VÝRAVA
Zprávy z obecního úřadu

Výrava má po téměř 
dvou dlouhých letech 
otevřenou prodejnu 
potravin a smíšeného 
zboží! Zastupitelstvo 
obce rozhodlo na svém 
zasedání 7. října uzavřít 

nájemní smlouvu na budovu prodejny 
s panem Huu Nam Nguyenem od 1. 
listopadu na dobu neurčitou. První tři 

měsíce činí nájemné 1 Kč za měsíc, dále 
bude nájemné 5 000 korun měsíčně. 
V budově proběhla nezbytná rekonstrukce 
a v rekordním čase 5 týdnů byl obchod 
v pondělí 11. listopadu připraven otevřít 
dveře všem nedočkavým zákazníkům. 
Prodejna Martin bude otevřena každý 
den. Od pondělí do pátku nakoupíte od 
6:45 do 18 hodin, v sobotu a neděli od 
7:30 do 18 hodin. V letním období může 
být po domluvě otevřeno ještě déle. 
Obchod nabízí široký sortiment zboží 
– ovoce a zeleninu, čerstvé i trvanlivé 
potraviny, uzeniny, drogerii a domácí 
potřeby, krmivo pro zvířátka, alkohol a 

 

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

úřední hodiny

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

Knihovna

ST 16:30-18:30

OÚ Výrava
cigarety, papírenský sortiment a drobný 
textil. Po domluvě bude možné objednat 
si obložené chlebíčky, zákusky a další 
lahůdky. Čas ukáže, po čem Výravští 
zákazníci touží, a pan majitel je ochoten 
jako správný obchodník vyjít každému 
přání vstříc. Nebojte se zeptat, nebojte 
se si zboží objednat. Všichni jsme si 
dlouho přáli nakupovat v místě, v čisté 
prodejně plné zboží za rozumnou cenu a 
s milým personálem. Teď takový obchod 
ve Výravě máme. Je důležité ho svými 
nákupy podpořit, aby se u nás uživil a 
mohl nám všem dobře sloužit. Věřím, že 
se nám to společně podaří.  

Spokojené mohou být i děti, pro 
které je na dětském hřišti doplněna 
zbrusu nová šplhací sestava a houpačka.  
Jistě jste si všimli po celé obci nového 
veřejného osvětlení a nový bude od 
ledna 2020 na další dva roky i dodavatel 
elektrické energie pro obec Výrava. 
Nejnižší cenu nabídla společnost Innogy 
Energie, s.r.o. I přes stále stoupající 
náklady na energie bychom měli díky 
výměně úsporných svítidel finanční 
prostředky ušetřit. Na svém říjnovém 
zasedání zastupitelstvo také schválilo 
finanční dar ve výši 10 000 korun pro 
Myslivecký spolek Králova Lhota. Toto 
sdružení řádně hospodaří se svěřenými 
pozemky na území naší obce, kde 
vedle výkonu práva myslivosti provádí 
veřejně prospěšnou činnost spočívající 
v obnově keřových pásů, větrolamů, 
remízků a biocenter. Tím přispívá 
jak k péči o zvěř a živočichy, kterým 
vytváří tolik potřebný životní prostor, 
tak k obnově krajiny. Podpořit jsme 
se rozhodli i mladé hasiče z místního 
SDH, a to podáním žádosti o bezúplatný 
převod nepotřebného vozidla 
z majetku Generálního ředitelství cel 
do vlastnictví obce. Vozidlo by bylo 
využíváno pro potřeby volnočasových 
aktivit mládeže, například na transport 
mladých hasičů na závody a k dalším 
pro obec prospěšným aktivitám. Vůz 
se momentálně získat nepodařilo, ale 
budeme podobné nabídky zkoušet i 
nadále. Nesmíme zapomenout zmínit 
úspěšnou kolaudaci poslední, VI. etapy 
chodníků, která proběhla 8. října na 
horním konci obce. 

V pondělí 11. listopadu se konalo 12. 
zasedání zastupitelstva obce Výrava. 
V souvislosti se stavbou č. 32924 
(rekonstrukcí komunikace „II/299 
Librantice – hranice okresu Náchod“) 
byl na úřední desce obce zveřejněn 
od 21. října záměr k právu provést 

Výročí ve Výravě

Zemřel

V listopadu jsme se rozloučili s Janem 
Vanžurou.

Narodil se

V říjnu se do naší obce narodil Vojtěch 
Beznosek.

stavbu a záměr budoucího daru, obojí 
ve prospěch Královéhradeckého kraje, 
jako investora stavby. Zastupitelstvo  
rozhodlo o uzavření Smlouvy o smlouvě 
budoucí darovací na 50 m2 pozemků 
ve vlastnictví obce Výrava. Jedná se  
o část pozemku p. č.1950/22 o výměře  
5 m2; část pozemku p. č.1922 o výměře 
5 m2 a část pozemku p. č.2666 o výměře 
40 m2. Zároveň se usneslo na uzavření 
Smlouvy o právu provést stavbu na 11 
m2 obecních pozemků. Jedná se o část 
pozemku p. č. 2144/13 o výměře 3 m2 
a část pozemku p. č. 1927/16 o výměře 
8 m2.

Veřejná zakázka malého rozsahu 
na dodavatele Změny územního plánu 
1 Výrava byla zastupitelstvem na 
doporučení výběrové komise zrušena. Z 
celkem 6 poptávek jsme obdrželi pouze 
1 nabídku, která však byla nekompletní, 
a účastník řízení ji odmítl řádně doplnit. 
Zastupitelstvo také schválilo uzavření 
Smlouvy o zřízení věcného břemene-
služebnosti č. IV-12-2016991/VB/03 
mezi Obcí Výrava a společností ČEZ 
Distribuce, a. s. Předmětem smlouvy je 
zatížení obecních pozemků p. č. 2480,  
p. č. 2132 a p. č. 1751/4 v k.ú. obce Výrava 
inženýrskou sítí, kabelovým vedením 
NN jako přípojky pro novostavbu 
rodinného domu umístěnou na pozemku 
p. č. 1743/4 v k.ú. obce Výrava. Dalším 
usnesením bylo schválení Žádosti  
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o bezúplatný převod pozemků z majetku 
Královéhradeckého kraje do vlastnictví 
obce Výrava. Jedná se o pozemek s p. č. 
1863/13 vzniklý novým geometrickým 
plánem z pozemku p. č. 1863/1, který je 
součástí nově vystavěných chodníků. 

Jako každoročně se zastupitelstvo 
rozhodlo podpořit finančním darem pro 
rok 2020 Městskou knihovnu Hradec 
Králové. Finanční příspěvek ve výši 
5 500 korun bude využit na nákup knih do 
výměnných fondů v rámci regionálních 
knihovnických služeb.  

V průběhu září obdržely všechny 
domácnosti anketu týkající se plánu 
rozvoje obce v dalších letech. Vrátilo 
se 8 dotazníků s podnětnými nápady, 
kterými se budeme postupně zabývat 
na zastupitelstvu. Sumář odpovědí 
naleznete na webových stránkách obce.

V souvislosti s novelou Zákona  
o místních poplatcích budou od 1. 
ledna 2020 upraveny všechny obecně 
závazné vyhlášky obce. Jejich znění 
bude tématem prosincového zasedání 
zastupitelstva. Budeme vás včas 
informovat, jak se případně upraví 
ceny místních poplatků. Všech občanů 
se budou týkat především poplatky 
za svoz komunálního odpadu. Firma 
Marius Pedersen, a s. bude v příštím 

roce ceny účtované obci za svoz 
odpadu zvyšovat až o 8%. Poplatek za 
svoz komunálního odpadu je povinna 
hradit obci každá domácnost. V částce, 
kterou platíte každoročně za známku, je 
zahrnut jak svoz komunálního odpadu – 
tedy vaší popelnice, tak možnost třídit 
odpad do barevných kontejnerů v obci. 
Důkladnějším tříděním si tak můžete 
ušetřit místo ve své popelnici a zároveň 
tak uspořit finanční prostředky za 
méně častý svoz. Metodiku správného 
třídění odpadu naleznete na webových 
stránkách obce. Ke svozu komunálního 
odpadu připomínám povinnost vystavit 
popelnici od 6 hodin ráno do půlnoci 
v den svozu, ve Výravě tedy ve středu. 
U odpadů máme ještě jedu novinku. 
Kontejner na bioodpad naproti ZD 
Výrava bude nově otevřen i v zimním 
období, a to jednou za 14 dní v sobotu 
od 15 do 16 hodin. Přístup ke kontejneru 
je třeba si předem telefonicky domluvit 
s panem Slaninou na telefonu 775 
039 879 (volat ve všední den vždy po 
14. hodině). Termíny otevření jsou 30. 
listopadu, 14. a 28. prosince 2019, 11. a 
25. ledna, 8. a 22. února a 7. a 21. března 
2020. 

Adventní čas bude i letos ve Výravě 
nabitý akcemi. V sobotu 30. listopadu 

slavnostně rozsvítíme vánoční stromek 
vedle budovy bývalé školy. Sejdeme 
se v 16 hodin, poslechneme si vánoční 
písně v podání pěveckého sboru při ZŠ 
v Černilově a kdo bude mít zájem, napíše 
si přání Ježíškovi. Balonky s přáníčky 
poté společně vypustíme k nebi. 
Zahřejeme se teplými nápoji a společně 
se naladíme na nadcházející adventní 
čas. Mikuláš s družinou projede Výravou 
na kočáru taženém koňským spřežením 
5. prosince a nadělí balíček všem dětem 
do 10 let postupně v jejich domovech. 
Družina vyráží kolem 17. hodiny 
z horního konce obce. Poslední středu 
před Vánoci, 18. prosince, pořádáme 
v hospodě U Hrubých tradiční Posezení 
při svíčkách pro všechny Výraváky, 
kteří jsou již v důchodu a rádi se opět 
sejdou a popovídají si o všem, co jim 
uplynulý rok přinesl. Pokud by někdo 
z méně pohyblivých občanů měl zájem 
o odvoz na akci, rádi zařídíme. Společná 
setkávání zakončíme na Štědrý večer 
v naší kapli na Půlnoční mši, kterou bude 
celebrovat pan farář Jílek. Zpěvem nás 
letos potěší Livia Kuchařová z Opočna. 

Přeji všem klidný konec roku a těším 
se, že vám budu mít příležitost popřát 
osobně na některé z našich akcí. 

 Eva Nepokojová, starostka obce

INZERCE
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KNIHOVNA ČERNILOV
 

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

Otevírací doba

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

Knihovna Černilov
V listopadu 

2019 jsme si 
připomněli výročí 
30 let od navrácení 
demokracie do naší 

země. S osmáky a deváťáky Masarykovy 
jubilejní základní školy jsme se vydali po 24 
letech do černilovského kina, které aspoň na 
jeden den v pátek 15. 11. 2019 opět vzniklo. 
Do černilovské sokolovny přijelo Kino na 
kolečkách a název autobusové zastávky  
U kina získal pro tento den konečně zase své 
opodstatnění. Osmáci a deváťáci navštívili 
projekci filmu Z deníku Ivany A. Film nám 
poskytla organizace Jeden svět na školách. 
Dokument popisuje deníkovou formou 
pocity a zážitky osmnáctileté dívky tak, jak 
prožívala rok 1989. Po filmu na tuto dobu 
zavzpomínaly na živo ještě dvě pamětnice 
Jany, kterým tehdy bylo patnáct a prožívaly 
události tohoto roku v Trutnově, Úpici a 
Praze. Večerní kino pro dospělé uvedlo 
od 19 hodin nejprve krátký dokument  
o Sametové revoluci a poté film Teroristka 
s Ivou Janžurovou, Martinem Hofmanem, 
Evou Holubovou, Táňou Dykovou či 
Pavlem Liškou v hlavních rolích.  Promítání 
navštívilo 80 diváků. 

Ve vzduchu ale už teď voní advent 
a čekání na Vánoce, které dětem přijde 
nekonečné a nám dospělým zase často 
nekonečně hektické, protože chceme 
stihnout vše uspořádat, spočítat, uklidit, 
připravit, zařídit, vyřídit tak, abychom stihli 
všechny termíny a všechny 
kulturní akce v Černilově 
i okolí.  Naše knihovna 
se v adventu už poosmé 
stává sběrným místem pro 
projekt Krabice od bot – 
www.krabiceodbot.cz a 
podruhé vám nabízíme 
možnost pro nákup 
vánočních dárků – nových 
knih – využít možnost 
internetového nákupu přes 
www.knihazknihovny.
cz. Vybranou knihu si 
pak vyzvednete u nás a 
nemusíte platit poštovné. 

S novým kalendářním 
rokem bychom rádi 
spustili novou verzi 
našich webových stránek, 
protože ta dosavadní už 
neodpovídá technickým 
standardům a požadavkům 
moderní doby. Nová 
verze bude lépe čitelná 
na mobilních telefonech a 
věříme, že se v ní budete 

snadno orientovat a bude uživatelsky 
přátelštější, krásnější a prostě báječnější. 
Moc se na tento nový vstup do nového roku 
těšíme.  Místní knihovna v Černilově vám 
všem přeje pokojné vánoční svátky a vše 
dobré do nového roku 2020.

Krabice od bot 

Od 25. 11. do 8. 12.  2019 se jedním 
ze sběrných míst projektu Krabice od bot 
Diakonie Českobratrské církve evangelické 
stává i Místní knihovna v Černilově. Letos 
už po osmé budeme sbírat anonymní 
vánoční dárky pro děti ze sociálně slabých 
rodin. Tentokrát to budou dárky pro děti 
z Azylového domu pro maminky s dětmi 
Oblastní Charity v Hradci Králové, 
klienti oddělení sociálně právní ochrany 
dětí Magistrátu města Hradce Králové, 
sdružení Aufori a další. Pokud se na 
vánoční krabici od bot chystáte, prosíme, 
abyste dovnitř zabalili takové věci, které by 
udělaly radost i vám, byly neopotřebované, 
nerozbité, účelné, pestré... Krabice od bot 
má přinášet dětem radost, a ne smutek  
z toho, že si někdo spletl cestu do 
popelnice s dobrým skutkem. V loňském 
roce jsme v naší malé knihovně přijali 
a dále distribuovali 553, což byla tedy 
pěkná rozcvička. Letošní rok přináší 
novinku - dárek je kvůli lepší koordinaci 
potřeba předem zaregistrovat přes webové 
stránky. Více na www.krabiceodbot.cz, 

nebo u nás v knihovně.  Moc děkujeme 
všem dárcům i pomocníkům a věříme, 
že projekt opět přinese radost jak 
obdarovaným, tak dárcům. Přejeme vám  
krásné Vánoce! Jana Žárská
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Školská 380
503 43 Černilov
tel.: 495 431 118
První budova MŠ: 603 582 818
Druhá budova MŠ: 739 095 379
reditel@zscernilov.cz

kancelar@zscernilov.cz
ms@cernilov.eu 

www.zscernilov.cz
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ZŠ A MŠ ČernilovMateřská škola Černilov

JAK TO VŠECHNO ZAČALO?

Nový tým, nové děti, nová třída…
Budeme malovat třídu, kumbály, 

musíme vystěhovat auta, knihy, dětský 
pokojíček... spousty práce a kdo z vás 
maloval pokoj, jistě si dovede představit, 
jak to vypadá se třídou plnou hraček.

A tak jsme vyhrnuli rukávy a pustili 
se do práce. Stěhování, vyklízení, 
odmontovávání… práce neměla konce. 
A to nejlepší nás teprve čekalo! 

Ale nezůstali jsme na takovou změnu 
bez pomoci. Výmalbu třídy zajistil pan 
Kakrda a třídu nám tak rozzářil v nových 
barevných odstínech. Dále nám daroval 
barvu pro další malování. Podlahovou 
krytinu do kumbálů daroval a v rámci 
rodičovské pomoci položil pan Hes. 
Osvětlení kumbálu nám zprovoznili 
páni Kupkové.  Ani šatna nezůstala 
ladem. Dosud chybějící věšáky na 
bundy a kombinézy dětí přimontoval 
pan Zumr. Bez povšimnutí nezůstaly 
ani prostory šaten pro personál, kde se 
o nutnou renovaci prostor postarali páni 
Skákal a Hájek se svými týmy.

Proto těmto nezastupitelným 
pomocníkům patří naše velké 
poděkování, bez kterých bychom nutnou 
změnu nezvládli v tak krátké době.  

Nakonec už zbývalo vše nastěhovat 
zpět. Každičkou kostku Lega, každý 
korálek pečlivě omýt a připravit třídu 
tak, aby se v ní dětem líbilo.

Mgr. Marie Jelínková

VÍTE, JAK DOPADLO HLEDÁNÍ 
VODNÍKA?

„Hurá, pojedeme velkým 
autobusem,“ znělo radostně školkou. 
Děti s batůžky nedočkavě vyhlížely 
blížící se dobrodružství.  „Jedeme na 

Biřičku, hledat vodníka!“ 
Po příjezdu k Biřičce si děti 

pochutnaly na dobré svačince. A více 
než kdy jindy, se s chutí pustily i do 
připraveného ovoce.  Les byl před nimi, 
sluníčko svítilo a nad rybníkem se líně 
linul ranní opar. Děti se s nadšením a 
dychtivostí poohlížely po kouzelném 
okolí. 

„Ale kde je vodník?“ 

Najednou něco šplouchlo v rybníce. 
„Kdo to byl?“ ptaly se překvapeně. 
Ale místo vodníka se z mlhy uprostřed 
rybníčku vynořil tajemný ostrůvek, 
kolem kterého malé rybky šplouchaly 
svými ocásky do studené vody. „Asi 
vodník počítá kapříky,“ řekly děti a tiše 
pozorovaly hladinu rybníka. Vodník se 
ale neukázal.

A tak se děti vydaly po úzké lávce, 
obešly část rybníčku, až došly do 
nedalekého lesíka. Voňavý lesík si pro 
ně připravil nejedno překvapení. Děti 
stavěly lesní domečky, pozorovaly 
ptáčky zpěváčky, hledaly největší a 
nejmenší strom a povídaly si o lese a 
o tom, jak jej chránit. Nalezly nevelký 
krmelec s plody pro lesní zvěř a 
poznávaly další 
taje a kouzla 
n á d h e r n é h o 
lesíku.

A co si 
děti z lesa 
přivezly? 

Kromě spousty 
krásných zážitků 
i košík plný 
voňavých hříbků.

Mgr. Marie 
Jelínková

Masarykova jubilejní ZŠ a MŠ v Černilově pořádá

Soutěž o nejnápaditější digitální 
fotografii na téma

         

Voda má mnoho podob – sníh, led, voda, pára atd. Čeká jen na Tebe, 
abys ji vyfotil/a.  Zkus fotit na výšku i na šířku. Fotky odevzdej p. uč. 
Hoffmannové nebo Kučerové nejlépe na USB disku nebo mailem 
 

do 20.1. 2020
Těšíme se na krásné fotografie!

Masarykova jubilejní základní škola a 
mateřská škola Černilov nabízí práci 
na pozici učitele v aprobaci 1. stupeň. 
Kontakt: Daniela Jezdinská, zástupce 
ředitele, zastupce@zscernilov.cz

Spolek rodičů a přátel ZŠ Černilov 
hledá spolupracovníky do týmu  
lektorů pro vedení odpoledních 
volnočasových činnosti dětí v oblastech 
pohybových aktivit, míčových her, 
modelářských prací a dalších. 
Kontakt: David Kubíček, ředitel školy, 
reditel@zscernilov.cz
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Zpátky do období baroka

 

Školská 380
503 43 Černilov
tel.: 495 431 118
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ZŠ A MŠ ČernilovZákladní škola Černilov

Výzkumný projekt FLL 2019 
„City Shaper“

V kroužku robotiky na černilovské 
škole řešíme projekt na téma vylepšení 
naší obce. Děti navrhují postavit  
v Černilově S-centrum, přesněji 
černilovský dům seniorů. Nyní bychom 
vám ho rádi v krátkosti představili. Vše je 
samozřejmě zatím „virtuální“

S-centrum je dům seniorů pro 
černilovské občany na principu 
bezbariérového pasivního domu. Jeho 
součástí je:
• bazén s vířivkou či bowlingová dráha 

(i pro veřejnost)
• relaxcentrum s workoutem stíněný 

střechou se solárními panely
• technologické „vychytávky“ pro 

možné exkurze žáků i veřejnosti (malá 
větrná elektrárna, tepelné čerpadlo, 
solární panely)

• minifarma pro zábavu i zvýšení 
fyzické kondice seniorů (senioři spolu 
s vnoučaty by mohli chodit krmit 
králíky, slepice, pohladit si psy atd.)

• poblíž může být vysázen lesík, který 
nám v Černilově také chybí (případně 
rozšíření stávajícího)
Výhodné by bylo umístění poblíž 

centra obce (blízko do cukrárny, na poštu, 
do obchodu, do kostela). Lokalitu musí 
děti ještě prověřit na obecním úřadě. Dům 
by byl zároveň blízko dění, ale také trochu 
stranou. Seniory by mohli navštěvovat 
maminky s dětmi, školáci jdoucí ze školy 
atd. Návštěvy by byly určitě častější, než 

když jsou babička nebo děteček umístěni 
ve vzdálenějším městě. Děti z MŠ by 
mohly navštěvovat minifarmu se zvířátky, 
starší děti by se tam mohly seznamovat 
třeba v rámci chemie s technologiemi 
typu tepelného čerpadla, solární a větrné 
elektrárny apod.

Senioři by mohli nabídnout dětem 
moudrost a zábavu, mladí by se mohli 
podělit o  zkušenosti s technikou. Hraním 
stolních her by si navzájem mohli rozvíjet 
paměť (jednou za čas v rámci pracovního 
vyučování nebo občanské nauky by mohly 
dům seniorů navštívit).

S podobnými akcemi již máme na 
naší škole zkušenosti.  Pořádali jsme 
například vzdělávací akce pro veřejnost 
v oblasti technologií a ovládání počítače, 
zveme odborníky na téma bezpečného 
internetu a v těchto dnech zahajujeme 
projekt „Sdílení generací“, na který jsme 
získali prostředky od kraje. Paní učitelky 
spolu s dětmi budou jezdit pravidelně do 
Domova důchodců v Třebechovicích, kde 

si babičky a dědečkové budou za pomoci 
dětí něco vyrábět. 

Tým Černilováci se schází každý 
čtvrtek od 14 do 15 hodin v počítačové 
učebně školy, někteří teď pracují na výrobě 
modelu S-centra, programátoři programují 
soutěžní mise a konstruktéři dolaďují 
robota. O konzultaci ohledně návrhu 
jsme poprosili pana starostu Ing. Javůrka 
a architekta Ing. Kramáře. S technickým 
zázemím kroužku nám letos moc pomohl 
pan Lovas – vyrobil nám nové herní pole 
a vytvořil „profi“ osvětlení herní plochy 
na soutěž Robot Game. Na maskách pro 
prezentaci výzkumného úkolu se podílí opět 
paní  Potůčková. Letos nejspíš pojedeme 
i v jednotných dresech sponzorovaných 
panem ing. Šrámkem a firmou SPCom. Za 
podporu moc děkujeme.

V sobotu 30. 11. jedeme do Prahy, tak 
nám držte palce!

Mgr. Dana Hoffmannová, 
vedoucí kroužku robotiky

Myslíte, že to nejde? 
Je to ale velmi jednoduché. 

Navštívili jsme nedaleký barokní 
skvost – KUKS. Celý areál je velmi 
zajímavý a dýchne na vás opravdu 
zvláštní atmosféra – architektura, 
sochařství, lékárna, malířské skvosty, 
bylinková zahrada atd. Velmi pozorně 
jsme prošli celým areálem a prozkoumali 
sochy M. B. Brauna.

Ve stejný den jsme si také ještě zahráli 
na obyvatele pevnosti Josefov. Z dětí byli 
dělostřelci, velitelé, minéři, zásobovači 
a řemeslníci. V těchto rolích děti plnily 
úkoly a dostávaly odměnu – mince 
(výborné, čokoládové). Odvážně prošly 
i josefovským podzemím, chvílemi i 
potmě.

Mgr. Jana Hofmanová



17Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko  5|2019

Běh pro zdraví

V pondělí 23. 9. 2019 se konal již 19. 
ročník Běhu pro zdraví. Akce se konala 
za krásného počasí a všichni odcházeli 
spokojeni se svým výkonem a malou 
sladkou odměnou. Všem závodníkům 
děkujeme za účast a těšíme se na viděnou 
při 20. ročníku, který proběhne 14. 9. 
2020!

Mgr. Jiří Havlas

Výsledky – nejlepší výkony:

I. kategorie – do 5 let (dívky + chlapci)
1. Teo Dvořák   
2. Amelka Kvasničková
3. Viktorka Valentová

II. kategorie – předškoláci (dívky)
1. Emilka Camara
2. Magdalénka Turková
3. Marie Volejníková

II. kategorie – předškoláci (chlapci)
1. Dan Nezbeda
2. Václav Kubař
3. Nikolas Šulc

III. kategorie – 1. třída (dívky)
1. Magdalena Vachková
2. Tereza Hardošová
3. Štěpánka Vránová

III. kategorie – 1. třída (chlapci)
1. Jan Gajdoš
2. Vojta Mach
3. Tomáš Doležal

IV. kategorie – 2. a 3. třída (dívky)
1. Dora Turková
2. Eliška Kořínková
3. Eliška Daňková

IV. kategorie – 2. a 3. třída (chlapci)
1. Jan Bohata
2. Sebastián Šulc
3. Vojta Zikmund

V. kategorie – 4. a 5. třída (dívky)
1. Veronika Němcová
2. Nikola Šimková
3. Eliška Lovasová

V. kategorie – 4. a 5. třída (chlapci)
1. Tomáš Zikmund
2. Jakub Vejs
3. Ondra Svoboda

VI. kategorie – 6. a 7. třída (dívky)
1. Tereza Dohodilová

VI. kategorie – 6. a 7. třída (chlapci)
1. Vu Minh Quan
2. Adam Scheuer
3. Filip Mach a Kryštof Matlák

VII. kategorie – 8. a 9. třída (dívky)
1. Nikola Jirků
2. Sabina Šulcová

VII. kategorie – 8. a 9. třída (chlapci)
1. Karel Petrásek
2. Štěpán Šůstek
3. Ondra Kotlant

evropský týden 
programování

Evropský týden programování je 
projekt, který propaguje kreativitu, 
řešení problémů a spolupráci pomocí 
programování a jiných technických aktivit. 
Cílem je programování zviditelnit – ukázat 
mladým lidem, dospělým i seniorům, jak 
je díky programování možné realizovat 
myšlenky. A také tyto dovednosti zbavit 
roušky tajemství a spojit motivované lidi, 
aby se učili.

V roce 2018 se Evropského týdne 
programování zúčastnilo 2,7 milionu lidí 
ve více než 70 zemích celého světa. Dalších 
2,3 milionu mladých lidí se zapojilo 
do Afrického týdne programování, což je 
spin-off iniciativa, kterou provozuje SAP 
a další neziskové organizace.

Do této aktivity se letos zapojila i naše 
škola. Na hodinách informatiky, některých 
volitelných předmětů a kroužku robotiky 
jsme programovali v různých prostředích. 

Pokud si chcete i vy vyzkoušet 
programování, můžete navštívit stránky 
umimeprogramovat.cz, scratch.mit.
edu nebo kodugamelab.com. 

Učit děti programovat a používat 
algoritmy je celosvětovým trendem a 
i my se touto cestou na naší škole již 
několik let ubíráme. Pro děti je u nás  
k dispozici 15 robotů Lego Mindstorms a 
další se snažíme získat z různých grantů. 
Také v nejbližší době nám jich dalších 10 
přibude. Vždyť když se podaří vytvořit 
prográmek, který funguje, je to prima 
pocit :) Mgr. Dana Hoffmannová

Setkání žákovských 
parlamentů

„Parlamentáři“, zástupci tříd 
z několika škol, se už tradičně sešli, aby 
si vyměnili své zkušenosti, tentokrát v ZŠ 
Častolovice. Mezi dětmi i koordinátory 
byla výborná nálada, hrály se hry, plnily 
se nejrůznější úkoly, vznikla i nová 
kamarádství. Zkušený lektor Tomáš 
dětem nastínil fungování parlamentu, jak 
má vypadat jednání, nápady pro úspěšnou 
činnost. Děti už se těší na další setkání!

Mgr. Jana Hofmanová,
Mgr. Lenka Javůrková

Pražský hrad

Děti z naší školy se ve středu 25. 9. 
odjely seznamovat s krásami Pražského 
hradu. Navštívili jsme Chrám sv. Víta, 
Vladislavský sál, Starý královský palác 

i Zlatou uličku. Nakonec nám přálo i 
počasí, takže jsme se vrátili unavení, ale 
spokojení.

Mgr. Dana Filipová
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Draci nad Černilovem

Konečně jsme se dočkali! Už týden 
jsme vyhlíželi slunce, abychom mohli 
vyvenčit naše draky. Konečně v pondělí 
7.10.2019 vše nasvědčovalo tomu, že tato 
chvíle nastala.

V dálce jsme zahlédli sluncem zalitou 
Sněžku. Vítr sice foukal méně, ale našim 
drakům to stačilo. 

Červené tváře dětí svědčily o tom, 
že draci nás pěkně prohánějí. Hlavně, že 
jsme si to užili!

Žáci 1.A

IQLANDIA Liberec

V úterý 12. 11. navštívily třídy 8. A a 
8. B zábavně – naučný park iQLANDIA 
v Liberci. Žáci si v celkem deseti 
expozicích tohoto čtyřpatrového centra, 
které si dává za cíl přiblížit vědu hravou 
formou, mimojiné poslechli Symfonii 
blesků Teslova transformátoru, prohlédli 
ohnivé tornádo, zažili simulaci zemětřesení 
a velikého větru. Prozkoumali lidské tělo 
tak, jak ho možná ještě neznali, vyluštili 
si matematické hlavolamy, seznámili 
se s místním robotem a mnoha dalšími 
technologickými vynálezy. Mohli si také 
vyzkoušet ovládání míčku vlastní myslí, 
prohlédli si interaktivní Periodickou 
soustavu prvků a zažili Science show. Den 
tak uběhl velice rychle a byl plný zážitků. 

Mgr. Hana Šimková, 
Mgr. Dana Hoffmannová

Soutěž „Architektura a cestovní ruch“

Na hale naší školy bylo na obrázcích 
k vidění mnoho zajímavých památek 
a architektonických skvostů. Pro děti 
2 kategorií byla připravena poznávací 
soutěž, vedly si skvěle a po vyhodnocení 
odpovědních lístků známe jména těch 
nejlepších. 

Kategorie A (4. – 6. ročník)
    1. místo – Matěj Petráček
    2. místo – Ondra Svoboda
    3. místo – Pavel Hejcman

Kategorie B (7. – 9. ročník)
    1. místo – Tereza Dohodilová
    2. místo – Jana Rydlová
    3. místo – Vilma Čechurová

Zvláštní ocenění
Vítek Sovák

Blahopřejeme!!!
Mgr. Kateřina Blatníková, 

Mgr. Dana Vaňková, 
Mgr. Jana Hofmanová

Halloween

Ve čtvrtek 24. 10. proběhl  
v odpoledních hodinách na hale školy 
strašidelný halloween. Žáci 8. a 9. tříd se 
tematicky nalíčili, na svých kostýmech 
si dali opravdu záležet, a kontrolovali 
jednotlivá stanoviště, na kterých mladší 
žáci plnili různorodé úkoly. Fyzickou 
zdatnost prověřili na překážkové dráze 
či skocích v pytlích, postřeh při hledání 
rozdílů, logiku v halloweenském sudoku 
nebo puzzle. Těšíme se zase za rok

Mgr. Lenka Altmannová, 
Mgr. Alice Kučerová
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Účast naší školy v Logické olympiádě

Logická olympiáda je soutěž pořádaná 
Mensou České republiky založená na 
logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje 
samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují 
zde naučené znalosti, ale schopnost 
samostatného uvažování a pohotového 
rozhodování. Logická olympiáda je 
svým pojetím unikátní soutěží, protože 
se nejedná o znalostní soutěž, ale  
o soutěž rozvíjející především schopnost 
samostatného logického uvažování.

V letošním školním roce se do soutěže 
zapojilo 110 žáků naší základní i mateřské 
školy a zde jsou ti nejúspěšnějí (v závorce 
pořadí v kraji). Gratulujeme!

Kategorie MŠ (předškolní věk)
Celkem se v kategorii do soutěže 

zapojilo 902 řešitelů, z toho v našem 
kraji 34. Nejlépe se umístili:

Marie Volejníková (4. – 7.)
Daniel Nezbeda (18.)

Kategorie A1 (1. ročník ZŠ)
Celkem se v kategorii do soutěže 

zapojilo 2059 řešitelů, z toho v našem 
kraji 89. Nejlepším na naší škole byl 
Jakub Šimek z 1. B (11. – 17.)

Kategorie A2 (2. ročník ZŠ)
Celkem se v kategorii do soutěže 

zapojilo 2771 řešitelů, z toho v našem 
kraji 109. Nejlepší na naší škole byli :

Jaroslav Hanslík z 2. A (5. – 10.)
Olga Hudcová z 2. B (12. – 19.)
Vendula Vachová z 2. B (12. – 19.)

Kategorie A (3.-5. ročník ZŠ)
Celkem se v kategorii do soutěže 

zapojilo 13843 řešitelů, z toho v našem 
kraji 762. Nejlepší na naší škole byli:

Jakub Řezníček z 5. B (12. – 14.)
Nikol Špatenková z 5. A (35. – 43.)
Žofie Horáková (69. – 75.)
Nikola Turečková z 5.A (84. – 86.)

Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a 
odpovídající ročníky víceletých SŠ)

Celkem se v kategorii do soutěže 
zapojilo 20188 řešitelů, z toho v našem 
kraji 1136. Nejlépe na naší škole dopadli:

Anna Pavlová z 8. A (44. – 45.)
Nikola Cmuntová z 8. B (122. – 129.)
Alfréd Černý z 6. třídy (181. – 193.)
Tereza Dohodilová ze 7. třídy 
 (181. – 193.)

Mgr. Dana Hoffmannová, 
Mgr. Alice Petrovická

Osvětové akce pro žáky na téma bezpečného internetu

Letos nově jsme se s žáky zapojili do 
soutěže Buď safe online, která se zaměřuje 
na vzdělávání žáků základních škol  
v oblasti bezpečnosti na internetu. Jedná 
se o nevýdělečný, osvětový program pod 
záštitou Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy. 

Projekt Kraj pro bezpečný 
internet

Mobily, počítače a internet se staly  
v posledních letech naprosto samozřejmou 
součástí životů většiny z nás. Usnadňují 
nám život, můžeme díky nim bez 

problémů komunikovat s lidmi po celém 
světě, nakupovat z pohodlí obývacího 
pokoje, vzdělávat se, bavit se. 

S novými technologiemi se musíme 
naučit zacházet, a to nejen po stránce 
manuální, ale především po stránce 
mentální. Musíme se učit odolávat 
rozesílání hoaxů, zodpovědně zacházet se 
svými i cizími osobními údaji. Musíme 
se učit, co dělat v případě, že se staneme 
obětí kyberšikany či sextingu. Musíme se 
učit zodpovědnému chování v kybersvětě 
a musíme tomu učit i naše děti.

Na těchto principech stojí projekt 

Kraje pro bezpečný internet podporovaný 
Asociací krajů České republiky. Projekt 
byl schválen usnesením Rady Asociace 
krajů České republiky na 6. zasedání 
Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad 
Labem, tisk č. 44. 

Do tohoto projektu se naše škola již 
několik let tradičně zapojuje. Žáci mohou 
využít e-learningové kurzy na stránkách 
kpbi.cz nebo soutěžit o pěkné ceny 
v kvízu. Mnoho informací tam najde i 
veřejnost z řad rodičů, seniorů, policistů, 
učitelů a sociálních pracovníků.

Mgr. Dana Hoffmannová

Návštěva archeoparku

Velmi oblíbenou a osvědčenou 
exkurzí je pobyt v pravěkém skanzenu 
„Archeopark Všestary“. 

I letošní  šesťáci si návštěvu v období 
neolitu užili. Ve vnitřní expozici zhlédli 
film a obdivovali velký model neolitické 
krajiny. Nejlepší ale byla expozice 
venkovní, a to proto, že si děti mnohé 
činnosti mohly vyzkoušet samy – drtily 
obilí, okopávaly pole, házely oštěpem, 
brousily kámen, sekaly sekerami.

Prohlédli jsme si rondel, pece na 
výrobu keramiky, prošli jsme „dobovým“ 
domem a trochu se krčili v polozemnici. 
Škoda, že čas tak rychle utekl, říkaly děti, 
když pro nás přijel autobus!

Mgr. Jana Hofmanová
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Tenisový turnaj ve Skalici

Dne 28. 9. 2019 se na kurtu ve 
Skalici konal tenisový turnaj pořádaný 
místními nadšenci. Jednalo se  
o turnaj ve čtyřhře, na který se přihlásilo 
celkem 6 dvojic hráčů různých věkových 
kategorií. Kvůli počasí musel být 
turnaj přeložen z původně plánovaného 
termínu, ale tentokrát vše dobře 
dopadlo a mohli jsme dohrát, i když 
jsme měli velké štěstí, protože poslední 
game se odehrál v dešti. Pro účastníky  
i diváky bylo zajištěno veškeré 
občerstvení, a tak poslední zářijová sobota 
byla velice zdařilá. 

Turnaj oficiálně vyhrál Petr Kubeček 
a Láďa Adámek, ale vlastně zvítězili 
všichni. Ceny pro účastníky nám dodali 
místní podnikatelé, za což jim patří velký 
dík. Jednalo se o Jiřího Snášela a manžele 
Seidlovi, kteří byli neobyčejně štědří.  
I zdejší obecní úřad nás podpořil věcnými 
cenami. Bohužel až na jednu výjimku 
chyběla mladá generace, ale to už je dáno 
dobou. Jiří Propilek

Dýňování ve Výravě
Poslední říjnovou sobotu se sešly 

výravské děti, maminky i tatínkové 
k prvnímu Dýňování. Dlabali poctivě 
všichni rodinní příslušníci, střídajíc si 
pracovní náčiní, aby si vytvořili nápadité 
halloweenské lucerničky. Maminky 
navíc přinesly báječné dýňové pohoštění. 
Ochutnali jsme muffiny, lívanečky, linecký 

koláč i bábovku. Autorky tří nejlepších 
dýňových specialit si zaslouženě odnesly 
oranžový dárkový balíček. Prima 
odpoledne zakončila výstavka lucerniček 
před obecním úřadem a nezbytná společná 
fotografie. Tak zase někdy při společném 
tvoření na viděnou!

Eva Nepokojová

Hasiči na výletě
Každý rok pořádají dobrovolní hasiči 

ze Skalice a Skaličky za spolupráce 
obce výlet. V loňském roce se tato akce 
neuskutečnila, nebylo možné sehnat 
autobus, letos se to podařilo.

Vyjeli jsme už brzy ráno 28. září a 
směřovali na sever Moravy do Čech pod 
Kosířem. Nejprve jsme navštívili Hasičské 
muzeum. To je umístěno v bývalé a nejstarší 
továrně v republice na hasičskou techniku 
firmy Smékal, založené v roce 1820. 
Průvodcem nám byl pan Menšík, ale prý 
neví, zda jsou příbuzní se slavným hercem. 
Muzeum bylo otevřeno 5. července 2000 
a pro velký zájem hasičů i veřejnosti bylo  
v polovině roku 2005 rozšířeno o další novou 
výstavní halu. A my jsme se dozvěděli, že 
prvními hasebními prostředky byly koše 
vymazané smolou, později fermeží. Zde se 
začali vyrábět původní dřevěné stříkačky. 
Je zde také vystavena i koňmi tažená 
stříkačka s velkým parním výkonem, 
která v roce 1881 hasila Národní divadlo 
v Praze. Udivily nás visící gymnastické 
kruhy, továrna vyráběla i tělocvičné nářadí. 
Součástí muzea je i sbírka hasičských 
autíček. 

Odtud jsme přešli do Muzea 
koněspřežných kočárů, které bylo otevřeno 
v roce 2009. Průvodce nám dělal zakladatel 
a ředitel muzea pan Václav Obr. Obdivovali 
jsme velké množství vystavených kočárů, 
ale i koněspřežných saní. Je zde největší 

smuteční kočár na světě a smuteční 
stříbrný kočár, který byl zapůjčen rodině 
Kočkových.

Potom jsme šli na oběd do restaurace U 
Eliášů a pak jsme pokračovali do Ostravy, 
oblasti Dolních Vítkovic. Zde je v bývalých 
železárnách vytvořen skanzen. Naším 
cílem byla věž postavená na vysoké peci 
č. 1. Je vysoká 77,7 m a samotná nástavba 
měří 25. Je to tubus, kde je i kavárna. 
Jenom pro zajímavost Bílá věž v Hradci 
Králové měří 72 m. Vyhlídka byla otevřena 
v roce 2015. Jmenuje se BOLT TOWER, 
poněvadž při jejím otevření byl jamajský 
běžec Usain Bolt. Vyhlídka na Ostravu a 

na Beskydy s Lysou horou byla nádherná. 
Když jsme sešli dolů, prohlédli jsme si 
vysokou pec. I když jsme se o vysokých 
pecích učili ve škole, byli jsme překvapeni, 
jak je všechno veliké.

Opustili jsme Ostravu a dojeli do 
hotelu Beskyd, kde jsme přenocovali. 
Druhý den po vydatné snídani jsme se 
přesunuli do Valašského muzea v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm. Prohlédli 
jsme si Dřevěné městečko a hřbitov 
okolo kostela Valašský Slavín. Zde jsou 
pochováni Emil Zátopek, Ludvík Daněk, 
Jiří Raška, Jan Karafiát, herec František 
Hanus a jiní. Pamětní desku zde má i 
Jarmila Šuláková.

Naše putování pokračovalo do 
Kopřivnice, do muzea Tatry. Je tady 
velice zajímavá expozice od počátků 
výroby automobilů značky Tatra. Jsou 
zde vystaveny automobily, se kterými 
jezdili Hanzelka a Zikmund, vládní Tatry 
603 a 613, ale i nákladní automobily, 
které zdolaly Rally Paříž Dakar. Ve 
stejné budově je muzeum Dany a 
Emila Zátopkových. Takovou raritou 
je vystavení oštěpu, se kterým Dana 
vyhrála olympijské zlato, ale je na něm 
přidělaný smeták. Emil takto zpracovával 
Daniny oštěpy. Poslední zastávka byla na 
Studené Loučce, kde jsme se naobědvali a 
nakoupili voňavé výrobky z Loštic a jeli 
domů. Zdeňka Klimešová
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Dýňování ve Výravě

INTERNET RYCHLOSTÍ SVĚTLA 
ZŘÍZENÍ ZDARMA – MONTÁŽ VČETNĚ KONCOVÉHO ZAŘÍZENÍ

PŘIPOJENÍ OD SPOLEČNOSTI Z ČERNILOVA

INTERNET

100 MBPS ZA 249 KČ 499 Kč
NAPOŘÁD A BEZ OMEZENÍ

INTERNETOVÁ TV (IPTV)
TÝDENNÍ ARCHIV

PAUZA AKTUÁLNÍHO POŘADU

158 KANÁLŮ VČETNĚ NEJOBLÍBENĚJŠÍCH

www.bezvainternet.cz

Platnost nabídky je omezena do 31.12.2019 a do vyčerpání zásob

776 676 866
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SDH Černilov
Vážení čtenáři Zpravodaje,
ať se nám to líbí či nikoli, čtete 

poslední letošní vydání Zpravodaje. 
Závěr roku se nám blíží mílovými kroky 
a s tím i některé termíny, na které bych 
vás rád upozornil. Bilancování činnosti 
SDH za rok 2019 si ponechám až do 
prvního čísla Zpravodaje příštího roku. 

Prvním termínem, na který chci 
upozornit, je sobota 7. 12. 2019. 
V tento den se bude konat v Hostinci 
u Šulců od 16:00 hodin valná hromada 
SDH Černilov. Valná hromada se 
týká členů, členské základny, sboru. 
Vážení členové sboru, žádám vás tímto 
o účast na valné hromadě, neboť tato 
je v letošním roce valnou hromadou 
volební. Budeme volit vedení a orgány 
našeho sboru dobrovolných hasičů. Je 
tedy nutné, aby se členská základna 
sešla v co největším počtu, abychom byli 
usnášeníschopní. Za zodpovědný přístup 

k volební valné hromadě vám předem 
děkuji. Samozřejmě budete informováni 
i prostřednictvím pozvánky, které vám 
budeme distribuovat.

Druhým termínem, který už je určen 
všem čtenářům Zpravodaje, je pátek 
24. 1. 2020. V tento den bych vás rád, 
jménem svým a jménem celého našeho 
sboru, pozval na tradiční Hasičský 
společenský ples. Přijďte se s námi 
pobavit a zatancovat do černilovské 
sokolovny nejpozději v 20:00 hodin, 

kdy je předpokládané zahájení plesu. 
Předprodej vstupenek bude možný od 6. 
1. 2019 u paní Bezděkové, Černilov čp. 
622, tel. 737 068 050. Koupi vstupenek 
nenechávejte na poslední chvíli, neboť 
kapacita sálu spolu se vzrůstajícím 
zájmem o náš ples mohou způsobit, že se 
na vás nedostane. 

Co napsat závěrem? Nejprve bych 
vám rád poděkoval za přízeň a podporu, 
kterou projevujete černilovským 
hasičům. Ta nekončí za hranicemi 
naší obce, ale pokračuje i vzrůstajícím 
počtem sdílení naší facebookové stránky 
od příznivců z různých koutů republiky. 

Dovolte mi, abych vám jménem 
naší jednotky a sboru popřál klidné a 
pohodové Vánoce a do nového roku 
2020 hodně zdraví, štěstí a pracovních 
úspěchů.

 Starosta SDH Černilov
  Michal Potáč

JSDH obce Libřice
Rok 2019 byl pro jednotku sboru 

dobrovolných hasičů obce Libřice ve 
znamení zvýšení akceschopnosti jak po 
materiální, tak i po odborné stránce. 

Díky obecnímu úřadu, podporova-
telům  a sponzorům z řad občanů, ale 
i firem získala jednotka do užívání 
novou motorovou pilu Oleo Mac OM 
932, elektrocentrálu o výkonu 3kW, dvě 
elektrická kalová čerpadla s výkonem 
20m3 za hodinu, osvětlovací soupravu 
se dvěma led reflektory, plovoucí 
motorové čerpadlo PH Poseidon 1000 
o výkonu 1m3 za minutu. Dále kalové 
motorové čerpadlo  Honda WT30X, 
které mělo již něco za sebou, ale členové 
jednotky ho kompletně zrepasovali. 
K všem výše uvedeným agregátům 
bylo pořízeno i potřebné příslušenství. 
V neposlední řadě byla za pomoci HZS 
naprogramována a namontována do 
vozidla radiostanice Motorola, která 
spolu s dvěmi ručními radiostanicemi 
pomohou zlepšit komunikaci s Krajským 
operačním střediskem v Hradci Králové. 
Na příští rok plánujeme pořídit výbavu 
na likvidaci obtížného hmyzu.  

Mimo pravidelnou odbornou 
přípravu v jednotce se dva členové 
úspěšně zúčastnili kurzu na obsluhu 
řetězových motorových pil v Ústřední 
hasičské škole Bíle  Poličany. Velitelé 
družstev absolvovali pravidelné 
instrukčně metodické zaměstnání  na 

stanici HZS v Hradci Králové. Dále 
bylo provedeno zaškolení na nových 
agregátech a proškolena spojová služba.

V současné době má jednotka deset 
členů z toho tři velitele družstev, pět 
strojníků a tři pilaře, Letos jsme započali 
s odbornou přípravu dvou nových členů 
jednotky, kteří posílí naše řady od 
1.1.2020.

Výjezdová a zásahová 
činnost: 

3. března 2019 vyjela jednotka na 
žádost starostky obce na asistenci při 
kácení lípy. Část jednotky provedlo 
úplnou uzávěru silnice č308 od kostela 
směrem na Královu Lhotu až nakonec 
obce. Po dobu uzavírky řídila kyvadlově 
provoz po malé straně. Zbytek jednotky 
asistoval specializované firmě při kácení 

a na závěr spolu s zaměstnanci obce 
provedli úklid vozovky.

25. května vyjela jednotka na 
žádost Krajského operačního střediska 
k požáru osobního automobilu, který 
se měl nacházet mezi Libřicemi a 
Novým Plesem. Po upřesnění polohy 
se auto nacházelo mezi obcí Výrava a 
Librantice. Po příjezdu na místo zjištěna 
technická závada na chlazení motoru. 
Z prasklé hadice chlazení vycházela 
jen pára. Jednotka byla vrácena zpět 
na základnu bez zásahu. Na  místě 
HZS Jaroměř, JSDH Černilov, JSDH 
Libřice.a PČR

6. září byla jednotka povolána 
k řešení dopravní nehody traktoru 
a energetických sítí v obci.  
Průzkumem bylo zjištěno, že traktor 
s přívěsem strhl ze sloupů cca 150m 
kabelu obecního rozhlasu a veřejného 
osvětlení včetně zdemolování 2 lamp a 
400V NN přípojky k rodinnému domu. 
Jednotky na místě zabezpečily kabely, 
které byly pod napětím, tak aby nemohlo 
dojít k dalším škodám či případné ujmě 
na zdraví. Po zadokumentování místa 
nehody PČR, provedla jednotka úklid 
komunikací. Spolupráce HZS Jaroměř, 
JSDH Libřice, PČR, ČEZ.

Na závěr bych chtěl velmi poděkovat 
všem, kteří jakýmkoli způsobem 
podporují naši činnost. 

 VJ



23Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko  5|2019

SDH Libřice
SDH Libřice v roce 2019 

Tak jako každý rok se sbor v průběhu 
roku věnoval všem svým tradičním akcím. 
Na začátku ledna mladí hasiči obešli obec 
v rámci Tříkrálové sbírky, v druhé půlce 
ledna proběhl hasičský bál, v dubnu sběr 
starého železa a papíru a pálení čarodějnic, 
v květnu pietní akt u pomníku obětem 
válek, spojený se mší za padlé, v červnu 
dětský den pořádaný společně se Svazem 
žen, v září již devátý ročník soutěže 
v požárním sportu o Libřický pohár, a 
na začátku prosince ještě jako každý 
rok zajistí zájemcům návštěvu Mikuláše  
s doprovodem. 

V letošním roce se konečně podařilo 
od podniku LIPRA PORK a. s. získat 
do pronájmu prostory za fotbalovým 
hřištěm, které sbor využívá pro 
tréninky, pořádání soutěží a dalších 
akcí. Díky podpoře obecního úřadu sbor 
pořídil velkoobjemový lodní kontejner, 
který zde mohl být umístěn. Slouží  
k uložení veškerého materiálu potřebného 
pro pořádání všech akcí probíhajících 

v těchto prostorech. Uvolnilo se tím 
místo v jinak stísněné hasičské zbrojnici, 
která tak může sloužit především pro 
umístění prostředků Jednotky požární 
ochrany obce. Tato akce se samozřejmě 
neobešla bez řady brigádnických hodin 
odpracovaných aktivními členy sboru.

 Pokud se týká soutěží v požárním 
sportu, má sbor za sebou poměrně úspěšnou 
sezónu. Muži tento rok absolvovali 
celkem jedenáct soutěží, na některých se 
zúčastnili i ve dvou družstvech. Sedmkrát 
stáli na stupních vítězů a dovezli si jeden 
zlatý, tři stříbrné a tři bronzové poháry. Ve 
zbylých případech se většinou umísťovali 
v první polovině startovního pole. Jako 
účastníci Poháru starosty okresního 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
obsadili pěkné druhé místo, stejně tak 
jako i v okresním kole požárního sportu. 
Zodpovědně na něj trénovali především 
štafetu a běh na 100 metrů s překážkami. 
Na okresním kole si také zasoutěžilo i 
družstvo „seniorů“ v kategorii 40+ a svým 

výkonem se mladším ročníkům směle 
vyrovnalo. Členové tohoto družstva se ale 
především věnovali pomoci při organizaci 
a zabezpečení této soutěže, stejně tak jako 
i okresních a krajských kol v požárním 
sportu mládeže (hra PLAMEN), dorostu 
a dospělých. Z cenných umístění je 
třeba zmínit vítězství v soutěži Vlkovská 
ulička, kde muži obhájili loňské prvenství. 
Družstvo žen letos absolvovalo sedm 
soutěží a získalo jeden zlatý a dva stříbrné 
poháry.

Letošní ročník Libřického poháru 
byl opravdu výjimečný a úspěšný, jak 
po stránce organizační, tak i sportovní. 
Tato soutěž byla také zařazena do série 
Poháru starosty okresního Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska, a do série 
Poháru náměstkyně starosty OSH ČMS 
pro mladé hasiče a dorost. Díky tomu se 
zúčastnil rekordní počet 54 soutěžních 
družstev, což kladlo velké nároky na 
organizaci, přesto vše proběhlo bez 
závažnějších problémů, i když se soutěžilo 
současně ve dvou disciplínách: střelba 
ze vzduchovky a požární útok. Libřičtí 

hasiči se v konkurenci, která přijela z pěti 
okresů, neztratili. Ze sedmnácti družstev 
v kategorii mužů se Libřice umístily na 
pěkném třetím místě. Mladí hasiči se 
ve všech kategoriích umístili také „na 
bedně“ v podobném počtu konkurenčních 
družstev. Nebodovaly pouze ženy  
s dosaženým šestým místem. 

Výborného sportovního úspěchu také 
dosáhl člen sboru Tomáš Gajdoš, který se 
zúčastnil série závodů jednotlivců v běhu 
na sto metrů překážek „Východočeské 
stovky“. V celkovém hodnocení se umístil 
na vynikajícím druhém místě.

Dosažení těchto výsledků by nebylo 
možné bez pravidelné a dlouhodobé 
přípravy především hasičského dorostu. 
Větší část soutěžního týmu si prošla 
základy už v hasičském kroužku mládeže, 
který je nyní organizován společně s SDH 
Výrava a o jehož současné činnosti a 
úspěších bude informovat samostatný 
článek. Další nezbytnou podmínkou je 
štědrá finanční a materiální podpora ze 
strany obce, za kterou tímto hasiči děkují.

Leoš Voltr



Ze života spolků24

Podzim ve spolku Duhová hvězda
Únikovka z protektorátu

V loňském roce jsme si připomínali 
několik významných letopočtů končících 
„osmičkou“. Letos na nás z dějin 
vykukují zajímavé „devítky“ (1939, 
1969, 1989…). Rozhodli jsme se proto 
opět přiblížit dětem historii našeho 
státu v akční hře, která byla inspirována 
únikovými hrami a pevností Boyard. 
Startovalo se za světla i za tmy (tedy 
hlavně za tmy:-)). 

Účastníci se na chvíli stali výsadkáři, 
kteří měli přenést přes území protektorátu 
tajnou šifru, museli se osvědčit  
v orientaci,  přenosu zraněného, tichém 
přesunu v terénu, prokázali i znalosti  
v historickém kvízu a nesměli zpanikařit 
při kontrole německým vojákem za 
zvuku kulometu. Za splněné úkoly 
dostávali výsadkáři klíče s indiciemi.  
V cíli poté odevzdali šifru (tedy pokud 
ji v pořádku donesli) a z indicií složili 
slovo SVOBODA. 

Ještě před obdržením odměny jsme 
děti seznámili s historií protektorátu, 
mapami apod. Oslavou velmi vydařené 
akce se pak stalo společné opékání 
buřtíků ve „spojeneckém“ táboře  
u Myslivecké chaty. Moc děkuji všem 
spolupracovníkům na stanovištích za 
jejich skvělé kostýmy, bojové nasazení i 
hladký průběh celé akce.

 

Halloween

Letošní svátek duchů a strašidel 
jsme zahájili netradičně, a to již 
odpolední výsadbou listnatých stromečků  
u Myslivecké chaty. Ukazálo se, že 
zasadit takový stromeček není zase až 
tak jednoduché, naštěstí byli na místě 
šikovní tatínkové, kteří dětem pomohli. 
Kdo chtěl, mohl si „svůj“ stromeček 
označit barevnou stužkou. Některé rodiny 
se do sázení zapojily tak aktivně, že mají 
stromků celou řadu:-). Po sázení jsme se 
odebrali do svých domovů vymódit se 
do strašidelných kostýmů, vyřezat dýni a 
připravit se na večerní program. Ten začal 

na hřišti zapálením všech přinesených 
vydlabaných dýní, společným fotem a 
oceněním masek. Následoval lampionový 
průvod k Myslivecké chatě, kde byl pro 
děti připraven oheň, teplé i studené nápoje, 
buřtíky a chléb. Zahráli jsme si také ve tmě 
týmovou hru, ve které jsme museli složit 
části strašidla včetně vnitřností. Takže hledat 
ve tmě kartičku se žaludkem, střevem, či 
mozkem bylo vskutku halloweenské. Velký 
dík patří Mysliveckému sdružení Háj ve 
Smržově za přípravu odpoledního sázení, 
propůjčení chaty a zajištění občerstvení. 
Vážíme si toho!

Spolek fandí tenisu 

Během podzimních prázdnin se někteří 
členové našeho spolku zapojili do výstavby 
kryté tenisové haly, která vznikla nad 
dvěma kurty ve Smiřicích. Díky úžasnému 
trenérovi a velkému srdcaři, panu Petru 
Neumannovi, který vše zajistil a zaplatil   
(a taky postavil), můžou malí tenisté 
trénovat i na podzim a v zimě bez ohledu 
na počasí. Hala bude sloužit i veřejnosti, 
případně je možné děti přihlásit do tenisové 
školy za opravdu lidové ceny. Jsme vděční, 
že mezi námi žijí lidé, kteří se zajímají o 
děti, vedou je ke sportu a věnují jim svůj 
volný čas. Petře, díky! Kontakt na pana 
Neumanna: 604 335 853  
 Ladislava Pozdílková

Dvoreček Černilov
V podzimních měsících jsme měli ve 

Dvorečku napilno. 
První říjnové úterý jsme zahájili 

návštěvou místního motomuzea, o kterém 
většina z nás neměla vůbec tušení, že 
se v naší vesnici nachází. Děti se fotily 
v nejednom autě a obdivovaly různé 
starodávné vozy. Bylo to pro nás příjemné 
překvapení a moc děkujeme za návštěvu. 

Následující Dvoreček jsme zůstali 
v herně a s dětmi jsme procvičili 
nejoblíbenější písničky a říkadla. 
V mimořádný čtvrteční Dvoreček nás 
přišla navštívit zubní hygienistka paní 
Čiháková, která nám prakticky ukázala, 
jak správně dětem čistit zoubky, doporučila 
vhodné pasty a vedla příjemnou diskuzi, na 
jejímž konci děti dostaly zoubkové penály 
s překvapením.

Další Dvoreček jsme věnovali tvoření  
v klubovně, protože v sezóně kaštanů nesmí 
přece chybět zvířátka z kaštanů! Výsledkem 
bylo okno plné nejroztodivnějších lesních 
postaviček.

Počátek října patří již tradičně „Týdnu 
knihoven“, a proto jsme přijmuli milé 
pozvání paní knihovnice Jany Žárské 
a v měsíci říjnu navštívili také místní 
knihovnu. Za pomoci plyšových zvířátek 
jsme se krátce představili, společně jsme si 
zazpívali, zahráli a prohlédli nové knížky. 

Pořádali jsme také, dalo by se říct, již 
tradiční „Strašidýlkovou noc“, která se 
konala 9. listopadu. Maminky strašidelně 
vyzdobily sebe a celý Kulturní a spolkový 
dům, vymyslely soutěže, napekly dobroty 
a ve čtyři hodiny již začali proudit první 

stateční návštěvníci. Po splnění soutěží si 
mohli usednout do strašidelné kavárny, 
kde se podávala zmrzlina, palačinky a čaj 
s kávou. Děkujeme všem dobrovolníkům, 
i bývalým dvorečkovým maminkám, bez 
kterých by tato akce nevznikla.

A co nás ve Dvorečku čeká dál? Budeme 
si užívat předvánoční čas vyráběním na 
jarmark, povídáním o bylinkách a budeme 
doufat, že nás navštíví Mikuláš a Ježíšek. 

Scházíme se každé úterý od devíti hodin 
v Kulturním a spolkovém domě v Černilově.

Jana Slavíková
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Důchodci ze Smržova a Hubilesa
Obec Smržov i letos umožnila 

svým důchodcům podniknout dva 
zájezdy, na které už tradičně přibíráme 
i zájemce z řad důchodců z Lejšovky.                                                                                  
V červnu jsme se vydali do státního 
zámku Hrubý Rohozec. Moc se nám 
líbilo vybavení místostí a preciznost 
při evidenci exponátů. Odpoledne jsme 
strávili v Botanické zahradě Liberec. Její 
doménou jsou sbírky tropických rostlin. 
V pavilonech jsme obdivovali rozličné 
orchideje, kaktusy, masožravé rostliny, 
kapradiny… Procházeli jsme záhony 
růží, každá rostlina byla pečivě označena 
názvem odrůdy. Mimochodem nejvíce 
odrůd poznala a názvem určila paní Míla 
Mikolášková.

Výlet jsme zhodnotili v „Hospodě  
u koupaliště“ ve Smržově při dobré večeři. 
Na vstupném jsme vydali 2 720 Kč Hrubý 
Rohozec,  4 200 Kč Botanická zahtrada 
Liberec,   9 680 Kč doprava autobusem, 
jejíž část  bude podle počtu zúčastněných 
přeúčtována za počet výletníků  
z Lejšovky jejich obecnímu úřadu.                                                                                                                                      
12. září 2019 jsme se jeli podívat 
do Kostelce nad Orlicí, kde jsme si 

prohlédli soukromý zámek patřící již 
páté generaci rodiny Kinských. Zámek 
obklopuje třicetihektarový park – jeden 
z dendrologicky nejvýznamějších parků 
východních Čech. Ve Vamberku nás  
v muzeu krajky fascinovali práce 
historické i současné. Vystavena zde je i 
kolekce krajek z EXPO Brusel 58 a EXPO 
Montreal 67. Ve městě je stále krajkářská 
škola ve které se začalo vyučovat v 
září 1889 a tehdy měla 17 žákyń. Ve 
školním roce 2018-2019 navštěvuje kurzy 
Krajkářské školy ve Vamberku 49 dětí a 
93 dospělých žáků. V nedávné době – už 
jako důchodkyně z Hubilesa – se naučila 
vytvářet paličkovanou krajku paní Milada 
Čáslavová.

Poslední zastávka našeho výletu byla 
v Žamberku, v Muzeu starých strojů 
a technologií. Parta nadšenců ve staré 
textilní továrně shromáždila a vlastními 
silami také zprovoznila asi 140 exponátů  
převážně poháněných párou. Obdivovali 
jsme Škodu – Sentinel, údajně jednu 
ze dvou dochovaných v Čechách. Tady 
jsme si uvědomili, co dokáže nejen 
„zapálení pro věc“, ale především 
pracovitost již zmíněných nadšenců.                                                                                                                            
Letos se ještě setkáme v „Hospodě  
u koupaliště“ s představiteli obecního 
úřadu, a to v pátek 13. prosince 2019 v 16 
hodin. Všichni důchodci obou našich obcí 
jsou srdečně zváni. Bohumila Binarová, 
 Josef Marek, Miroslav Veselý

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 )

Dárky pro zdraví ze solné jeskyně
Dárkové poukazy a permanentky do solné jeskyně

Kosmetika z Mrtvého moře KAWAR
Jedlá a koupelová sůl

Solné svícny

Společnost

SOLHAR CABLES s.r.o.
se specializací na výrobu kabelových svazků

přijme do svého týmu pro provozovnu v Černilově

OPERÁTORY/OPERÁTORKY VÝROBY

Předchozí praxe není nutná,  
rádi Vás zaškolíme.

Nabízíme:
- Příjemný kolektiv
- Práce na jednu směnu (7:00-14:30)
- Úvazek 35/hodin týdně
- Volné víkendy a svátky
- Nástupní plat 14 000 Kč v prvním roce, 
  minimálně 15 000 Kč druhý rok
- Příplatky za produktivitu a docházku až 1500 Kč

Nástup možný ihned.

V případě zájmu pište na: solharcable@seznam.cz

INZERCE



Zaujalo nás26

Jedná se lokalitu s nejstarším osídlením 
v Lejšovce. Žáci v lejšovské škole se za 
Rakouska-Uherska učili, že zde stávala 
hájovna, která byla prvním stavením ve vsi. 
Určitě se zde živnost hostinská provozovala 
510 let, pravděpodobně mnohem déle. 
Když Petr Adršpach z Dubé prodal v roce 
1500 Lejšovku Mikuláši mladšímu Trčkovi 
z Lípy a z Lichtmburka, stála v předávací 
listině tato zmínka: "v Lajšovce šenkovné". 
V urbáři panství smiřického z roku 1588  
pak je psáno: "V též vsi (Lejšovce) jest 
krčma od starodávna vejsadní, v kteréž jse 
pivo smiřické šenkuje". Pivo zde čepoval 
Jakub Klukšnejder, po něm v roce 1618 
Jiřík Krčmář a roku 1619 Jan Krčmář, který 
podle urbáře vytočil ročně 50 sudů piva. 
Po nich následovali 1655 Jan Jirásek, 1683 
Mikuláš Barták, který ji koupil od Pavla 
Koníře. Roku 1693 pak přebral hospodu 
Jan Vejroch za 145 kop míšeňských grošů. 
Ke stavení přibyla postupně kovárna a pole. 
V držení rodu Vejrochů živnost byla až do 
50. let 20. století, kdy jim byla odebrána 
komunisty, tedy zhruba 260 let. Poslední 
majitelkou z rodu Vejrochů je známa Marie 
Vejrochová, která se velmi zasloužila o obec 
Lejšovku. Podporovala Sokol, divadlo, 

školu a byla činná v zastupitelstvu obce. 
V roce 1922 budova prošla rekonstrukcí a 
byl přistavěn sál. V hostinci se soustředil 
společenský život obce. Konala se zde 
zasedání zastupitelstva, taneční zábavy, 
cvičili zde pravidelně sokolové a hrála se zde 
divadla. V hospodě měla svá shromáždění 
a bohoslužby v roce 1922 nově ustavená 
Církev československá, jenž čítala v obci 
100 členů a jejímiž prvními představiteli byli 
zvoleni Karel Binar a po něm Jan Jandík. 
Konala se zde také v 50. letech tryzna za 
J. V. Stalina a Klementa Gottwalda. JZD 
Lejšovka sem zvalo umělce z Prahy. 
Vystupoval zde mimo jiné komik Jaroslav 
Štercl a zpěvák Josef Zíma. V devadesátých 
letech byla hospoda restituována a později 
prodána dalšímu majiteli. Konaly se zde 
diskotéky, na které se sjížděla mládež 
ze širokého okolí. Vystupovala zde také 
hudební skupina Chinaski. 

Obec Lejšovka koupila před několika 
lety tuto budovu i s pozemky již v poměrně 
neutěšeném stavu za cenu 550.000 korun. 
V současné době se zastupitelstvo obce 
rozhoduje, zda ji za cenu přibližně 2 miliony 
korun dá zbourat a prostory zrevitalizovat, 
nebo za cenu 5 milionů korun rekonstruovat. 

Kdyby se obci podařilo sehnat 13 milionů 
korun, lze uvažovat o výstavbě nové 
víceúčelové budovy.  

Kromě těchto řešení se však nabízí 
hostinec pronajmout či prodat. Na setkání 
občanů, konané 2. listopadu, věnované 
budoucímu využití hospody, starosta obce 
Martin Jílek seznámil přítomné s anketou, 
kterou k této věci uspořádalo zastupitelstvo 
obce mezi občany a chalupáři. Ze 190 
distribuovaných lístků bylo odevzdáno 109. 
Pro rekonstrukci se vyjádřilo 70 občanů, 
pro demolici 33 a zbývající pro výstavbu 
nového zařízení. V diskusi přítomní 
hledali optimální využití sálu hospody a 
zabezpečení jejího provozu. Starosta obce 
nechá stávající budovu prověřit statikem. 
Konečné slovo budou mít zastupitelé. 

V Lejšovce není místo s takovou 
historickou hodnotou, jako je hostinec. 
Určitě by bylo dobré připomenout tuto 
skutečnost nápisem na kamenné desce, 
umístěné na budově hostince.  Z dalších výše 
uvedených fakt vyplývá, jak je pro život 
v obci důležitý velký sál. A tak doufám v 
moudré rozhodnutí obecního zastupitelstva, 
které bude myslet na další generace, které 
přijdou po nás.  Ing. Václav Bartoň

Co s hostincem U Vejrochů v  Lejšovce?

Seniorská obálka se zabydluje i u nás
Už jste slyšeli o Seniorské obálce?
Jedná se o tiskopis, který může napomoci 

v krizových situacích. Je určený především 
pro seniory, anebo zdravotně postižené, 
kteří bydlí ve svém domácím prostředí.  

A víte, že nově pomáhá také  
v Královehradeckém kraji a její pořízení nic 
nestojí? 

Karta vznikla ve spolupráci Ministerstva 
práce a sociálních věcí a krajské samosprávy 
v rámci projektu Implementace politiky 
stárnutí na krajskou úroveň. Funguje 
na principu I.C.E., neboli „In Case of 
Emergency, což znamená karta pro případ 
naléhavé pomoci, v případě nouze. Těch 
případů, kdy osamělého seniora mohou 
postihnout náhlé zdravotní potíže a musí 
volat záchrannou pomoc, přibývá, stejně 
jako výjezdů hasičů nebo policie. I lidé 
v mladším věku jsou často rozrušení, 
nesoustředění, dezorientovaní a nedokážou 
odpovídat na položené otázky, které si výjezd 
záchranky, hasičů nebo policie vyžaduje. 
Velkým ulehčením pro přivolanou pomoc 
je v této situaci dobře vyplněná Seniorská 
obálka. 

Doporučujeme, aby byla vyplněna co 
nejaktuálněji a nechyběly v ní potřebné 
údaje. Aby bylo vyplňování jednoduché, 

podle lékařů zásahových jednotek, kteří 
formulář obsahově doporučili, postupujeme 
podle barev „jako na semaforu“. Co je 
červené, je nejdůležitější, naopak zelené 
je na vůli seniora, zda tyto údaje chce 
poskytnout. Každé vyplnění tiskopisu je 
vlastní záležitost seniora nebo jeho osoby 
blízké. Ať už jde o nemoci, se kterými se 
dotyčný léčí, léků, které užívá nebo jména 
praktického lékaře. Důležité údaje se týkají 
osob blízkých. Po dohodě se všemi složkami 
IZS je nutné, aby tiskopis po vyplnění 
byl složen do tvaru obálky a umístěn na 
viditelném místě v domácnosti seniora. 
Jedná se POUZE o dvě možnosti - dveře 
lednice s pomocí třeba magnetky, nebo 
vstupní dveře do bytu zevnitř. Můžeme 
použít pro připevnění a uchování tiskopisu 
i plastovou obálku a oboustranně lepicí 
pásku. 

I když se jedná o zdravotní údaje, jedná 

se o nástroj sociálně zdravotního pomezí. 
Vedle důležitého fyzického zdraví je stejně 
důležitá psychická pohoda člověka. Proto 
doporučujeme pomoci s vyplněním a 
aktualizací Seniorské obálky od rodinných 
příslušníků, osob blízkých nebo na základě 
sousedských vztahů – jednoduše  při jejich 
návštěvách. 

Jak se k vám Seniorská obálka dostane?
Ve spolupráci s krajskou koordinátorkou 

projektu Implementace politiky stárnutí na 
krajskou úroveň jsme Seniorskou obálku 
přenesli pro Vás i do Černilova a okolí. Od 
1. 11. 2019 si tak Seniorskou obálku můžete 
vyzvednout v Místní knihovně v Černilově, 
a to v době otevření knihovny pro veřejnost 
(pondělí 13 – 18 h, středa 13 – 17 h, čtvrtek 
13 – 18 h, pátek 8 – 12 h). Přijďte si pro 
Seniorskou obálku a myslete na své bezpečí! 
Společně Vám přejeme, abyste Seniorskou 
obálku nepotřebovali využít, ale abyste s ní 
byli připraveni. 

Bližší informace získáte také 
na představení projektu krajskou 
koordinátorkou Mgr. Janou Fröhlichovou 
v úterý 26. 11. 2019 od 14 hodin v Kulturním 
a spolkovém domě v Černilově ve velkém 
sále v 1. patře.

Jana Fröhlichová
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Z historie SK Slávie Libřice - pokračování
Rok 1991 

Rok 1991 jsme zahájili koncem 
ledna výborovou schůzí, na které jsme 
připravovali program výroční členské 
schůze a rovněž blížícího se víkendového 
pobytu v Deštném na chatě Sokola 
Černilov, který se uskutečnil ve dnech 
22. – 24.2. Bylo nádherné počasí, sněhu 
dost, takže si to 20 dětí a 7 dospělých 
pěkně užívali. Výroční členská schůze se 
konala 2. března v zasedací místnosti na 
hřišti, jelikož hospoda byla zavřená kvůli 
restitučnímu řízení.

9. března sehráli muži přátelák 
s Jeníkovicemi a zvítězili 7:1! Další 
březnové přáteláky, vítězství nad 
Přepychami 1:0, v Jeníkovicích 5:3 a 
prohra s Rasoškami 1:3! Pro jarní část 
soutěže III. třídy byli na soupisce tito 
hráči: Šereš-Samek, Saučuk, Vyhlíd, 
Dostál, Forst, Pánek, Bubela, Hrubý, 
Budinský, Mates, Fajčík, Sehnal, Hlava, 
Štrajt, Pavlát, Ličman.

Jarní výsledky: Hoříněves  - Slávie 
1:2, Kratohony – Slávie 0:5. 20. duben 
– za silného sněžení Lužec n. C. – Slávie 
2:2, Slávie – Třebeš 2:2, Slávie – Stěžery 
2:1, Slávie – Lovčice 2:3, Slávie – 
Roudnice 3:0 kont., Červeněves – Slávie 
4:1. V konečné tabulce jsme skončili na 
7. místě, do OP postoupili LOKO HK 
a Černilov. Výsledky žáků v OS sk. A: 
Probluz – Slávie 8:1, Slávie – LOKO HK 
10:0, Boharyně – Slávie 0:1, Praskačka 
– Slávie 1:3, Slávie – Syrovátka 3:0 
kont. Postup do OP st. žáků Černilov 
a Slávie, jejichž vzájemný jarní duel 
nezaznamenán. Tým žáků: J. Šimon, 
Vyhlíd D., Formánek J., Štrajt P., Štandera, 
Kašpar, Hrnčíř, Havel M., Kovačevitý I., 
Šimon Vl., Knittel, Fajčík, Hojný, Havel 
T., Jezbera, Janáček.

V tomto roce se v naší TJ utvořil 
oddíl nohejbalu, jehož členové začali hrát 
okresní přebor. Střídavě startovali tito 
hráči: Libnar J., Kořínek st. a ml., Hodek 
J., Slánský V. a M. a Budinský st., Rulf 
Jar., Gajdoš M., Hofman M., Forst J.

Dodatečný zápis z posledního jarního 
utkání mužů ze 13. června mezi Slávií 
Libřice a Sokolem Černilov, sestava Slávie: 
Šereš, Fajčík, Samek, Saučuk, Forst P., 
Bubela, Dostál, Pánek, Mates, Budinský 
ml., Blažek, Ličman P. Černilovští přijeli 
hrát o postup do OP s nadějí, že jim naši, 
co by sousedé, nebudou postupové ambice 
stěžovat. Naši borci však prohlásili, že si 
to musí černilovští na hřišti vybojovat. 
Utkání začalo svižně, všichni věděli,  
o co jde! V 15. minutě hlavní rozhodčí 
V. Zavázal vykázal trenéra hostí Nováka 

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 27.11.2019 v 17.15 hodin

Klub maminek Dvoreček Vás zve na

Vstupné: 
dobrovolné

                                                   KURZ TANCE - jaro 2020            

Neváhejte se přihlásit na 10. jubilejní taneční s výukou pro přátelské 
dvojice a manželské páry vždy v neděli od 19.1.2020 do 23.2.2020, 

15:30 až 18:30 hodin v Sokolovně v Černilově
(6 lekcí výuky, rozšíření tanečního umění a zábavy)

             
Vyučují: manželé Vítkovi
Cena za celý kurz a pár 1 400,-Kč
Přihlášky a informace: do 10. ledna 2020 
      vitkova.danus@seznam.cz (tel.: 725803774)

z lavičky za urážlivé výroky! V 16. minutě 
„zmrazil“ početné černilovské diváky 
– přijelo jich 80! Budinský, když vsítil 
branku 1:0! Naši hráli jako z partesu, což 
uznávali i příznivci hostí. Soupeři toho 
moc nedovolovali a navíc náš golman 
Šereš jim ve 43. minutě chytil penaltu! 
Náš „Budla“ ji ve druhém poločase 
proměnil a upravil na konečných 2:0! 
Těsně před koncem náš Mates nastřelil 
tyč černilovské branky-kdyby padl gól, 
Černilov by nepostoupil, za tohoto stavu 
ano! Přihlíženo 150 diváků!

Tabulka III. tř.: 

Loko HK       14  4    4 44:19 32 b.
Černilov         13  5    4 41:22 31 b.
N. Bydžov B 13  5    4 53:30 31 b.

Celkový poměr Černilov – 1,86, N. 
Bydžov 1,76.

V letní přestávce hrajeme 1. srpna 
přátelák s Českým Meziříčím a vítězíme 
3:1. 3. srpna jsme se zúčastnili tradičního 
turnaje v Kocbeři s výsledky s Libotovem 

1:1, s Ruprechticemi 3:1 a s Kocbeří 0:2. 
Obsadili jsme 2. místo za domácími. 10. 
srpna turnaj v Libřicích – výsledky Slávie: 
s Montas HK 2:0 (Dostál, Budinský), 
s Lachtan Club HK 0:0 a s Kocbeří 1:1 
(Budinský). Před zahájením podzimní 
části mistrovských soutěží prohráli muži 
s Přepychami 0:2, starší žáci pak porazili 
Č. Meziříčí 5:1 (T. Havel 3, L. Jedinák 
2). Podzimní výsledky Slávie – III. třída: 
s Dohalicemi 1:0 (Hrubý), Lhota p. L. 
2:2 (Dostál, Saučuk), s N. Bydžov B 0:0, 
s Hoříněves 2:1, s Chlumec n. C. B 3:0 
(Macháček, Blažek, Hrubý), s Boharyní 
1:2 (Dostál), výhra v Kratonohách 4:3 a 
prohra v Kunčicích 4:2. V tabulce zatím 
na 5. místě. Žáci: v Předměřicích 1:4 (M. 
Havel), v Kobylicích 1:2 (Kovačevitý 
I.), se Smiřicemi 0:2, s Hořiněvsí 2:1, 
v Kunčicích 1:1 (Šimon Vl.), v tabulce 
žáci zatím předposlední.

 
 pokračování příště

Josef Jedinák 
kronikář Slávie Libřice
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Obec Černilov spravuje a pronajímá 
tato sportovní zařízení v obci:

SOKOLOVNA – čp. 330, 
Černilov 

–  nabízí svoje prostory zejména ke hraní 
ping-pongu a florbalu.

• Informace o volných hodinách – p. 
Václav Plíva, tel.: 724 791 598, Jana 
Horáková, tel.: 607 529 451; sazba za 
využití sportoviště 100 Kč na hodinu

• Cvičení na Bosu (kombinace silově-
vytrvalostního tréninku se zlepšením 
stability a aktivací hlubších svalových 
vrstev) - čtvrtek 18:00 -19:00 hod, 
19:10 - 20:10 hod. Vede Markéta 
Vachová (Ulita Černilov), vstup 80 
Kč/hod. nebo permanentka na 10 
vstupů 750,- Kč, kontakt: 774 331 125 
marketa.mich@seznam.cz

• Workoutové hřiště u Sokolovny – 
volný vstup

SPORTOVNÍ AREÁL – čp. 38, 
Černilov 

• Fotbalové hřiště – spravuje FK 
Černilov, info@fkcernilov.cz, www.
fkcernilov.cz

• Fotbalové hřiště s umělým 
trávníkem – spravuje FK Černilov, 
informace P. Benák (tel.: 736 746 663, 
fkcernilov@seznam.cz) – pronájem 
hřiště 500 Kč/90 min + osvětlení 100 
Kč/90 min.

• Tenisové kurty – správce F. Dědek, 
tel.: 774 760 384, informace o herním 
řádu a cenách kurtů na http://www.ltc-
cernilov.cz

• Volejbalové kurty – informace  
o volných časech Jana Horáková, tel.: 
607 529 451, sazba za jednorázové 
využití sportoviště 100 Kč

• Hřiště na pétanque – volný vstup
• Workoutové hřiště ve sportovním 

areálu – volný vstup

VENKOVNÍ SPORTOVNÍ AREÁL 
U ŠKOLY – čp. 380, Černilov

• Provozovatelem hřiště je Masarykova 
jubilejní základní a mateřská škola v 
Černilově, Za provoz hřiště odpovídá 
v pracovních dnech p. Zahradníková 
dostupná na tel. čísle 604 443 613 a  
o víkendech p. Turková dostupná na 
tel. čísle 728 183 140; bližší informace 
o provozním řádu na www.zscernilov.
cz.

TĚLOCVIČNA v ZŠ – čp. 380, 
Černilov

• Provozovatelem tělocvičny je 
Masarykova jubilejní základní a 
mateřská škola v Černilově, tel. 
kancelář ZŠ 495 431 118; e-mail: 
kancelar@zscernilov.cz.

• Pravidelná cvičení pro dospělé:
• P-Class (cvičení na problémové 

zóny) - pondělí 19:15 - 20:15 hod. Vede 

Markéta Vachová (Ulita Černilov), 
vstup 50 Kč/hod. nebo permanentka 
na 10 vstupů 450,- Kč, kontakt: 774 
331 125, marketa.mich@seznam.cz

• Kondiční posilování – úterý 19 – 
20 hod. Vede Mgr. Věra Slezáková. 
Vstup 50 Kč/hod., kontakt: vatapeta@
seznam.cz

• možnost pronájmu na další 
sportovní akce – kontakt: ZŠ 
Černilov. Mgr. Dagmar Jezdinská, 
zastupce@zscernilov.cz

KSD – čp. 215, Černilov 

–  pravidelná cvičení pro děti i dospělé:
• Cvičeníčko pro děti 2 – 4 roku a 

rodiče – středa - 10 hod. Vstup na 
předplatné nebo 60 Kč/rodina/hod. 
Vede Michaela Součková (Ulita 
Černilov). Kontakt: ulita.cernilov@
email.cz

• Pillates – středa 18 – 19 hod. Vede 
Mgr. Soňa Šplíchalová. Vstup na 
půlroční předplatné. Kontakt: 702 010 
039, S.Splichalova@seznam.cz

• Pillates pro seniory – čtvrtek 14 – 
15 hod. Vede Hana Nisserová (Klub 
dobré pohody). Kontakt: 603 907 592

• Kondiční jóga pro dospělé – pondělí 
8:30 – 10:00 a 10:00 – 11:30, čtvrtek 
17:30 – 19:00, pátek 8:30 – 10:00. 
Lektorka Kateřina Vejsová, tel. 776 
198 589. Všechny lekce jsou již 
obsazeny.

Sport pro volný čas - Černilov



29Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko  5|2019

Farní sbor ČCE v Černilově
Vás srdečně zve

první adventní neděli
tj. 1.12. 2019 od 16 hod.

do evangelického kostela na

Sax Gracias
Klasické saxofonové kvarteto, které spolu už šest let 
rádo hraje a mimoto se před čtyřmi lety umístilo 3. v 
celostátním kole ZUŠ a letos 2. v královehradeckém 

kraji, pod vedením MgA. Davida Marišlera

Hle, anděl Páně se mu zjevil 
ve snu a řekl: „Josefe, synu 
Davidův, neboj se přijmout 
Marii, svou manželku; neboť 
co v ní bylo počato, je z 
Ducha svatého. Porodí syna 
a dáš mu jméno Ježíš; neboť 
on vysvobodí svůj lid z jeho 

 hříchů.“
 Matouš 1,20-21

Farní sbor ČCE v Černilově Vás srdečně zve na:

• pravidelné bohoslužby každou neděli v 9 hod.

• 1. 12. 2019 koncert Sax Gracias od 16 hod.  
v kostele

• 24. 12. 2019 bohoslužby s vystoupením dětí od 
15:30 hod. v kostele

• 25. 12. 2019 bohoslužby v 9 hod. v kostele

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků!

Vánoce v kostele sv. Václava v Číbuzi

24. 12. v 16 hod. štědrovečerní mše svatá, 
25. 12. v 10 hod. mše sv., Slavnost Narození Páně,  
27. 12. v 18 hod. Vánoční koncert.

Obec Skalice Vás srdečně zve na Obecní ples, který 
se koná 8. 2. 2020 v KD Dvorana ve Smiřicích.

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
I letos se uskuteční Zpívání - tentokrát ne pod 
rozhlednou, ale v parčíku vedle Obecního úřadu v 
Libníkovicích.

Zpívat budeme poslední adventní neděli - tj. 
22.12.2019 v 17 hodin. 

Na místě svařené víno a svařený džus pro zahřátí.

Více informací na našich facebookových stránkách: 
www.facebook.com/sdh.libnikovice

Těšíme se na Vaši účast!

Plesová sezona 
v Sokolovně Černilov

10.1.2020   Myslivecký ples
17.1.2020   TJ Sokol Černilov
24.1.2020   Hasičský ples 
          (SDH Černilov)
31.1.2020   Ulita Černilov
14.2.2020   Chovatelský ples
22.2.2020   První ples tanečníků
                   Černilova
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Žáci p. uč. Štarhové ze ZUŠ Habrmanova a Pěvecký sbor ZŠ Černilov 

srdečně zvou na tradiční 

Vánoční koncert 
spojený s vánočním jarmarkem žáků naší školy 

dne 28. listopadu 2019 

v 15.30 VÁNOČNÍ JARMARK, v 16.30 VÁNOČNÍ KONCERT 

na hale ZŠ Černilov  

  

 

[Zadejte citát z dokumentu nebo souhrn 
zajímavého bodu. Textové pole lze umístit kdekoli 
v dokumentu. Formátování textového pole citátu z 
vlastního textu lze změnit pomocí karty Nástroje 
kreslení.] 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na  

VÁNOČNÍ KYTAROVOU DÍLNU žáků Hany Medkové 

6. 12. 2019 16:30 h 
Kulturní a spolkový dům Černilov, velký sál 1. patro 

 
 

Výstava indických příběhů  
v Černilově

Od středy 4. prosince 2019 bude v Kulturním a 
spolkovém domě v Černilově k vidění putovní výstava 
příběhů z Indie „Za naše úspěchy vděčíme Vám“. 
Diecézní charita Hradec Králové tímto způsobem 
vypráví příběhy osmi úspěšných absolventů projektu 
Adopce na dálku®. Výstava zůstane v Černilově až do 
pondělí 27. ledna 2020, kdy se od 19 hodin uskuteční 
promítání fotografií z cesty do Indie, na které jste 
srdečně zváni.

Z příběhů vyzařuje vděčnost, naděje a touha 
pomáhat dalším lidem. K některým jsou k dispozici 
také krátká videa s českými titulky (youtube.com/
AdopceNaDalku). Mnozí z dnes již dospělých 
absolventů prožívali v dětství těžké chvíle kvůli 
nemoci nebo úmrtí jednoho z rodičů. Naštěstí se jich 
ujali indičtí partneři projektu Adopce na dálku®. Když 
se pak tito mladí lidé postavili na vlastní nohy, začali 
někteří sami finančně podporovat chudé děti a další 
jim ve svém volném čase pomáhají třeba s domácími 
úkoly.

Dárci Diecézní charity Hradec Králové pomohli 
od roku 2000 již téměř 6500 indických dětí k lepšímu 
vzdělání. Dlouhodobá podpora dárců má smysl. Z 
absolventů projektu se v řadě případů stávají učitelé, 
zdravotní sestry, účetní nebo strojní inženýři. Dnes 
jsou z nich sebevědomí lidé, kteří se dokážou postarat 
o svoje rodiny a jsou přínosem pro celou indickou 
společnost. Více na adopce.hk.caritas.cz.

Vojtěch Homolka
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DEN VETERÁNŮ MEZINÁRODNÍ VEČEŘE SE STUDENTY AFS V KSD

DVOREČEK ČERNILOV

ÚNIKOVÁ HRA Z PROTEKTORÁTU VE SMRŽOVĚ




