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DiVADeLní kROužek ZŠ ČeRniLOV

OT 64 nA ČeRniLOVSké ŠkOLe PROJekTOVý Den LeOnARDO...



 
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

Bezprecedentní, zcela nové, něco, 
co tu ještě nebylo. Podobná slova 
jsme v minulých měsících slýchali 
často. Ještě v době, kdy na svět 
přišlo minulé vydání Zpravodaje, 
byl pojem koronavirus jen obsahem 
zahraničního zpravodajství. Nikdo 
tehdy netušil, co vše nás čeká a jak 
hluboce zasáhnou vládní opatření 
život v Česku. 

Záměrně používám tato slova, 
protože samotný koronavirus nás 
potrápil značně méně, než všelijaká 
omezení, která šíření viru u nás 
mírnila. Kdekdo si nejspíš řekl, že 
se nic nestane, když se svět na dva 
týdny zastaví. Jenže se stalo, hlavně 
v ekonomice. Opatření totiž trvala 
daleko déle než inkubační doba 
nemoci a některá jsou i po více než 
třech měsících stále v platnosti. 
Pandemie nového koronaviru nás 
tak zasáhla mnohem více, než jsme 
si dokázali představit, a to i přesto, 
že dnes žijeme takřka v digitálním 
světě. Zatímco pro některé se život 
téměř nezměnil, dál chodili do práce 
a své nákupy beztak obstarávali 
na internetu, jiným pandemie 
doslova zpřeházela plány. Došlo  
k dosud nevídanému uzavření škol, 
kulturních organizací i zastavení 
sportu. Uzavření restaurací tvrdě 
zasáhlo kulturní zvyky Čechů  
(a nejen jich). 

Daleko větší dopad však měla 
nastalá situace na ekonomiku. Část 
podnikatelů i firem doslova lavíruje 
nad propastí a kvůli očekávanému 
nižšímu výběru daní se budou 
muset uskromnit i obce. O rodinách, 
jejichž rozpočty se rázem napnuly 
jak plně zatížená prádelní šňůra, ani 
nemluvě.

Mimořádné období se odrazilo 
také na našem Zpravodaji. Naposledy 
jste ho dostali do rukou v únoru. 
Pravidelné dubnové číslo kvůli 
nouzovému stavu nevyšlo. Redakční 
rada po dohodě s obcemi došla  
k závěru, že příspěvků by bylo příliš 
málo. Téměř zastavený kulturní život 
v našem mikroregionu se projevuje 
i v tomto vydání. Běžně červnové 
Zpravodaje atakují hranici 40 stran, 
avšak tentokrát je sešit podstatně 
slabší. Chybí hlavně reporty z akcí, 
které koronavirus buď zrušil úplně, 
nebo přesunul na podzimní termíny. 
Výrazně méně je i zpráv ze školy, 
která zůstala po mnoho týdnů osiřelá. 
Ale život už se vrací do původních 
kolejí, kultura se rozjíždí, a tak máme 
naději, že na podzim si o dění v našem 
mikroregionu přečteme výrazně více.

Před námi je nyní léto a prázdniny. 
Přeji vám, aby byly klidné, pohodové 
a bezpečné. Snad vám jejich nástup 
zpříjemní i toto vydání Zpravodaje.

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. 9. 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,
dostává se Vám  

z „krizových důvodů“ do 
ruky letošní, teprve druhé 
číslo Zpravodaje. Než se 

pustím do komentování hospodaření obce, 
chci poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem přičinili na zvládání této 
mimořádné situace. Všem dobrovolníkům, 
kteří okamžitě a nezištně začali šít roušky 
či pomáhat seniorům s nákupy, všem 
prodavačkám, zdravotníkům, učitelům, 
pošťákům i pracovníkům obce za to, že 
respektovali všechna omezující nařízení 
a přitom poskytovali nezbytný servis pro 
ostatní. Lze si jen přát, aby pandemie 
co nejdříve odezněla a život se vrátil do 
normálních kolejí.

Před několika dny 18.6. se uskutečnilo 
zasedání OZ, přináším tedy aktuální 
informace. Zásadním bodem bylo 
projednání hospodaření za minulý 
rok 2019. Tomu předcházel úspěšný 
audit a zveřejnění všech příslušných 
ekonomických výkazů. Celoroční 
hospodaření obce za rok 2019 (příjmy 
53.681 tis. Kč a výdaje 51.804 tis. 
Kč), bylo schváleno. Pro laiky je 
mnohem přehlednější a jasnější Zpráva 
o hospodaření za rok 2019, kterou si 
můžete prohlédnout na webu obce v sekci 
rozpočet 2019. Za její zpracování děkuji 
hlavní účetní, Ing. Janě Horákové.

Zastupitelé dále schválili nepeněžitý 
vklad (několika drobných staveb  
z minulosti) do majetku VAK, prodej 
částí pronajatých pozemků v Černilově 
a naopak koupi veřejně přístupné cesty 
v Bukovině za odhadní cenu. Nájemci 
restaurace Sport – Club byla odpuštěna 
část nájemného za letošní rok a schválena 
smlouva o dotaci Hospicu Červený 
Kostelec ve výši 70 tis. Kč.

Dalším důležitým bodem bylo 
projednání rozpočtového opatření. 
Musíme se letos vyrovnat s propadem 
rozpočtových příjmů ze sdílených 
daní, odhadujeme jej podle posledních 
informací na 6,5 mil. Kč. Proto nebudeme 
letos realizovat parkovací místa na 
Malé Straně, projektovou přípravu 
nového obecního úřadu a chodníku  
v Újezdu, odložíme i opravu mostku  
v Bukovině. Bylo také rozhodnuto, že se 
neuskuteční přestavba čp. 405 na třídu 
MŠ, naopak intenzívně připravujeme 
projekt nástavby ZŠ, kde vzniknou 
nové třídy v 3. nadzemním podlaží a 
počítáme, že v prostorách školy vznikne 
i plnohodnotná třída MŠ. Vše podřídíme 
tomu, abychom měli včas projektovou 

dokumentaci a získali stavební povolení 
nejpozději počátkem příštího roku a 
mohli se tak ucházet o potřebnou dotaci 
přímo od Ministerstva financí. Na 
tuto přípravu jsme vyčlenili 2 mil.Kč. 
Přítomní si prohlédli vizualizaci studie 
této nástavby. Máme i příznivé zprávy 
z oblasti financí, očekáváme rozhodnutí 
na přidělení dotace na rekonstrukci 
rybníku „Čerňák“, obdrželi jsme výzvu 
od Ministerstva zemědělství na zahájení 
výběru dodavatele a následně stavebních 
prací, proto jsme tyto slíbené prostředky 
již zapracovali do rozpočtového opatření. 
Celkově znamená projednané rozpočtové 
opatření zapojení zůstatku ve výši 6,888 
mil. Kč. S velkou pravděpodobností 
bude podpořena z fondů Ministerstva 
pro místní rozvoj i téměř hotová akce 
„Stavební úpravy víceúčelové síně  
v Černilově“, protože došlo k navýšení 
alokace prostředků na výzvu, v které jsme 

OÚ Černilov

Zprávy z radnic4

měli náš projekt schválený, ale byl zatím 
pod čarou.

Vzhledem k současné hospodářské 
situaci jistě dojde i k dalším změnám, 
nezbývá než mít připravené projekty, 
abychom případné investiční pobídky 
dokázali plně využít.

Ing. Stanislav Javůrek, starosta
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OBeC LeJŠOVkA
Ze zasedání ZO 29. 5. 2020

Rozpočtová opatření  
č. 1-3/2020

Účetní a starosta obce 
seznámili zastupitele 
s rozpočtovými opatřeními  

č. 1-3/2020.     Zastupitelstvo následně vzalo tato 
rozpočtová opatření na vědomí. Rozpočtová 
opatření jsou zveřejněna v elektronické 
podobě na webu obce a je možno do nich 
nahlédnout v úředních hodinách na Obecním 
úřadě Lejšovka.

Závěrečný účet za rok 2019
Závěrečný účet obce Lejšovka za rok 

2019 ve výdajové části činil 5 199 553,62 Kč, 
v příjmové části 5 255 396,15 Kč. Součástí 
závěrečného účtu, je zpráva o výsledku 
hospodaření obce Lejšovka za rok 2019. Zde 
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

 
Účetní závěrka za rok 2019
Účetní zisk obce Lejšovka za rok 

2019 činí 1 689 659,84 Kč. Zastupitelstvo 
schvaluje účetní závěrku za rok 2019 a 
převod hospodářského výsledku na výsledek 
hospodaření minulých účetních období.

Zřízení věcného břemene-služebnosti
Starosta seznámil zastupitelstvo se změnou 

ve smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dohodu o umístění stavby č..IV-12-2017589/
SOBSVB/02 s firmou ČEZ distribuce. V této 
smlouvě se jedná o přípojku pro parcelu 132/1 
pod norkárnou. Napojení bude provedeno 
kabelem pod silnicí. Celková délka kabelu 
byla původně 175m. Nyní po geometrickém 
zaměření se zjistilo, že kabel je kratší o 4m. 
Proto budoucí povinné z původní částky 
17 500 Kč je nyní 17 100 Kč. Zastupitelstvo 
souhlasí s touto změnou ve smlouvě.

Schválení smlouvy s Povodím Labe
Starosta informoval zastupitelstvo a 

občany o smlouvě s Povodím Labe, která se 
týká odběru vzorků ze Smržovského potoka. 
Tyto odběry jsou podmínkou pro povolení 
7 výpustí odpadních vod do Smržovského 
potoka. Platnost povolení má obec Lejšovka 
do roku 2023. Do této doby firma Povodí Labe 
bude provádět tento úkon ročně za částku 28 
677 Kč. Zastupitelstvo obce Lejšovka souhlasí 
s touto změnou ve smlouvě a pověřuje starostu 
obce Lejšovka podpisem této smlouvy.

Zbourání přístavby k obchodu
Starosta seznámil občany o zajištění 

zbourání přístavku u obchodu, kde 
v minulosti byla kotelna, tento přístřešek je 
nyní v havarijním stavu a mohlo by dojít 

k rozpadnutí. Starosta obce prověřil na 
stavebním úřadě v Černilově podmínky 
k zbourání přístavku. Pro tento úkon není 
potřeba stavební povolení, jen se stávající 
přístřešek nahradí přístřeškem novým z lehké 
konstrukce. 

 
MAS Mezi Úpou a Metují
Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, 

z.s oslovila starostu o znovu zařazení obce 
Lejšovka do  působnosti v této MASce na další 
6leté období. Začátek období je od roku 2021 
do roku 2027. V minulosti se díky dotacím 
například opravily okna a dveře na obecním 
úřadě Lejšovka.

Zastupitelstvo souhlasí se znovu zařazením 
do Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují.

Smlouva o zápůjčce
Paní M. P. oslovila starostu obce Lejšovka 

s prosbou o zapůjčení částky 5 000 Kč za 
účelem zaplacení pohřebného pro svého 
manžela, který pro obec Lejšovka pracoval.

Starosta prosbě vyhověl, sepsal smlouvu  
o zápůjčce, která nabyla platnost dne 25. 
března 2020. K tomuto dni byl sepsán 
splátkový kalendář, kde se paní M. P. zavazuje 
splácet částku 500 Kč od dubna 2020, vždy 
do každého 20. dne až do zaplacení celkové 
částky. Z důvodu šíření koranovirové 
epidemie zastupitelstvo dodatečně schvaluje 
tuto zápůjčku. 

Diskuze
Starosta informoval občany, že pan 

Horák (účetní obce Lejšovka) podal žádost 
o ukončení spolupráce z důvodu pracovní 
vytíženosti. Dále společně se starostou obce 
Lejšovka  oslovili p. Vlastníka, který má stejné 
zkušenosti a vede účetní agendu i u jiných obcí. 
P. Vlastník souhlasil a domluvil se se starostou 
obce Lejšovka na spolupráci. P. Horák nadále 
pomáhá obci Lejšovka s přípravou účetnictví 
i  pro externího účetního. Dále vede pokladnu.

Paní Součková navrhla dodatečné 
slavnostní otevření workoutového hřiště. 
Zastupitelstvo se shodlo, že dodatečné 
slavnostní otevření nebude., ale zmínku  
o otevření paní Součková může zapsat do 
Černilovského zpravodaje. 

Paní Součková vznesla dotaz  
k realizaci vystavění lávky přes Smržovský 
potok. Starosta má předjednanou cenovou 
nabídku, kterou bude ještě  projednávat se 
zastupitelstvem. Cena realizace by neměla 
převyšovat částku 50 000 Kč  Lávka by 
měla být kovová a 6 metrů dlouhá. Spodní 
konstrukce lávky bude pozinkovaná a navrchu 
budou rošty. Zábradlí bude nerezové. 

Starosta informoval občany o požadavku 
pana Plívy, který bydlí vedle obchodu, o změně 

 

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

Výročí v Lejšovce
Svá výročí oslavili
Milan Binar, Jaroslav Jezbera, Anna 
Lukášková, Rastislav Prouza, Marie 
Vlková a Josef Volák

stání kontejneru na tříděný odpad, z důvodu 
zvýšeného hluku. Opakovaně lidé vházejí 
odpad především lahve v brzkých ranních 
hodinách jak v týdnu, tak i o víkendu. Dále 
při přeplnění kontejnerů dochází ke znečistění 
jeho plotu. Starosta apeluje na občany 
Lejšovky, aby byli ohleduplní a snažili se  býti 
tišší při vhazování odpadu, nepřeplňovali  a 
zavírali je. Zastupitelstvo se shodlo, že jiné 
místo není možné. Dále zastupitel Boleslav 
Neidoba st. navrhuje zabezpečit kontejnery 
aby odpad nelétal. Starosta zvažuje výměnu 
kontejneru na sklo z původního za plastový 
s víkem na otevírání stejného typu jako na 
ostatní tříděný odpad. Zastupitelstvo se tímto 
problémem bude dál zabývat.

Zastupitel Boleslav Neidoba st. vznesl 
požadavek za maminky obce Lejšovka  
o vystavění sociálního zařízení na dětském 
hřišti. Zastupitel Boleslav Neidoba st. navrhuje 
přistavení mobilní toalety. Dále maminky mají 
požadavek o zřízení zázemí, kde by mohly jak 
sobě, tak i dětem připravit malé občerstvení. 
Zastupitelé tento návrh zamítli.

Další námět do diskuze vznesl Boleslav 
Neidoba st., zmínil sečení a úpravu trávy 
na dětském hřišti.  Nyní je část posekaná. 
Zastupitelé se shodli, že nedostatky v nejbližší 
době budou napraveny.

p. Horák upozornil na problém při realizaci 
akcí u krámku. Zde by se mělo vyřešit zázemí 
- toalety pro návštěvníky těchto akcí. Starosta 
se domluvil s organizátory těchto akcí, aby 
pořídili mobilní toaletu. Dále také, aby 
hosté, kteří tyto akce navštěvují, parkovali na 
parkovišti u obecního úřadu. Dále žádá, aby 
uklízeli lavičky. 

Starosta se zmínil o dotačním programu 
organizace Sázíme stromy. Navrhl organizaci 
oslovit a zařadit se do jejich programu. 
Zastupitel Boleslav Neidoba st. si vzal za úkol 
tuto organizaci oslovit.
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OBeC LiBRAnTiCe
Z 9. veřejného zasedání  

ZO dne 27. 2. 2020 

1.  Návrh rozpočtu
 Rozpočet je vyrovnaný 
ve výši příjmů i výdajů 17 211 
400 Kč. Závazné ukazatele 
jsou stanoveny paragrafy.

2.  Projednání smlouvy o dílo „Výsprava 
záhumenní cesty“ 

 Smlouva o dílo bude podepsána s firmou 
M-Silnice, která vyhrála výběrové řízení 
nejnižší cenou. Termín 1. 4. 2020 – 31. 
12. 2020 

 Cena bez DPH – 679 877 Kč 
 Cena s DPH – 822 651 Kč 

3.  Různé 
Od 1. 2. 2020 byl zrušen sběr papíru 

u školy. Od tohoto data požaduje firma za 
vyvezení papíru poplatek ve výši 900 Kč 
za tunu převzatých separovaných složek 
papíru.  Za loňský rok obec zaplatila 
za odpady (sklo, papír, železo, plasty a 
velkoobjemový odpad) celkem 469 486 Kč.

Pan Petr Šrámek informoval  
o pokračování zavádění optické sítě v obci. 
Dokončení celé akce směrem na Divec bude 
pravděpodobně do prázdnin. V první fázi 
pracovníci firmy osloví občany, zda mají 
zájem o připojení a kudy bude odbočka 
vedena. Poté je potřeba si domluvit termín 
připojení.     

Zavádění informačního programu 
Mobilní rozhlas pro komunikaci obce  
s občany. Výhody pro občany: možnost 
využití i hlasových zpráv na pevnou linku, 
sms, emaily. Pro chytré telefony je speciální 
aplikace. Výhody pro zastupitelstvo: 
jednoduchost odesílání zpráv dle typu 
informačního kanálu, možnost cílených 
zpráv např. sportovci, SDH,  žáci školy 
apod., opakovatelnost zpráv, možnost 
zpětné vazby pro obec. Bude zpracován 
návod do schránek s informacemi, jak 
se přihlásit. Vyplněním tištěné přihlášky, 
registrace přes internet, nebo registrací na 
mobilní aplikaci Mobilní rozhlas

Z 10. veřejného zasedání  
ZO dne 28. 5. 2020

1. Účetní závěrka za rok 2019
 Výsledek hospodaření obce 2 520 145 

Kč, Základní škola a mateřská škola 
Librantice 21 936 Kč.

2.  Závěrečný účet a Zpráva o výsledku 
hospodaření obce za rok 2019

 Bylo přijato celkem 8 rozpočtových 

 

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

Výročí 
V lednu až červnu svá  
výročí slaví

Vachková Věra, Vondrášková Marie, 
Havrda Milan, Kašparová Marta, 
Kosinková Anna, Kašpar Josef, 
Borovcová Miloslava, Valášek Josef, 
Hanudelová Miluška, Volencová Květa, 
Křemenáková Jaroslava, Lukášek 
Jaroslav, Baše Vladimír, Kupka Zdeněk, 
Bortlíková Dobromila, Kotlantová Jana, 
Petrová Karla, Šolc Jiří a Štandera Jiří

Narodili se
Rozálie Švrčková, Klárka Hladíková, 
Filip Ulybin a Petr Králíček

Zemřeli
Dostálová Anna

a okolní pozemky. Nájemcem bude 
Myslivecký spolek Habřina Librantice. 
Nájemné je ve výši 1 000 Kč ročně. 
V podmínkách nájmu je: pozemky 
zůstanou veřejně přístupné, nájemce 
nebude v rybníce provozovat intenzivní 
chov ryb. Nájemce musí dodržovat zák. 
č. 254/2001 Sb. - vodní zákon. 

•  na základě žádostí obec podpoří 
Linku bezpečí, z. s. částkou 5 000 Kč, 
rekonstrukci BabyBoxu v H. Králové 
částkou 5 000 Kč a Diakonii Broumov 
částkou 5 000 Kč. 

•  byl projednám Střednědobý výhled 
rozpočtu na rok 2021 – 2022. Příjmy a 
výdaje ve výši 9 650 tis. Kč. V letošním 
roce obec dostane pravděpodobně o  
1 300 tis. méně. 

•  Záměr prodeje pozemků na Fryntově 
louce. Novými majiteli budou: V. 
Matyášová, T. Novák a D. Vích.  Cena 
je 2 100/m2.

•  Informace o nových pravidlech na 
sběrném místě za budovou OÚ. Od 
1. 6. se prostor s velkým kontejnerem 

opatření. Příjmy celkem 12 884 tis. Kč, 
výdaje celkem 10 631 tis. Kč. Dotace 
činily celkem 1 503 759 Kč. Obec 
hospodařila s přebytkem 2 253 tis. Kč. 
Závěrečný účet bude vyvěšen na úřední 
desce a je k nahlédnutí na OÚ. Bylo 
provedeno přezkoumání hospodaření 
obce Librantice za rok 2019. Byly 
zjištěny závažné chyby a nedostatky dle 
právního předpisu Vyhlášky č. 410/2009 
Sb., § 64: bylo chybně účtováno  
o oceňovacích rozdílech při uplatnění 
reálné hodnoty u majetku určeného 
k prodeji. Chyba byla  opravena paní 
účetní v účetnictví za březen 2020.

3.  Změna č. 3 Územního plánu 
 Jedná se o surfařskou vlnu, která bude 

vybudována směrem na Třebechovice 
p. O. Zastupitelstvo Obce Librantice 
po projednání návrhu Změny č. 3 
ÚPO, předloženého odborem hlavního 
architekta Magistrátu města Hradec 
Králové:

-  ověřuje soulad Změny č. 3 s „politikou 
územního rozvoje ČR“ – ZO neshledalo 
žádný rozpor

- schvaluje vyhodnocení výsledků 
projednání Změny č. 3

-  rozhodlo o vydání Změny č. 3

4.  Projednání smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
2020257/VB/01, p.č. 125/6 – pilíř nn. – 
stavebník T. Morávek.

5.  Projednání smlouvy o bezúplatném 
převodu vlastnického práva na 
pozemek p.č. 1323/2. Převodce Úřad 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových – nabyvatel obec 
Librantice. Jedná se o část cesty mezi 
Schejbalovými a Šťáskovými směrem  
k Černilovu.

6.  ZO schválilo podání žádosti  o dotace 
na pořízení nového automobilu pro 
SDH Librantice. Vloni jsme se žádostí 
neuspěli. 

7.  Různé
•  zastupitelstvo obce projednalo zařazení 

území obce do územní působnosti MAS 
NAD ORLICÍ, o.p.s. na programové 
období 2021-2027. Jedná se o tzv. 
poskytnutí území.

• zastupitelstvo schválilo podpis smlouvy 
na pronájem pozemků p.č. 156, 
155, 144, 1542 a 1543 v obci a k.ú. 
Librantice – jedná se o rybník Frešle 
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uzamyká a bude otevřen každý čtvrtek 
16-18 hod. a každou první sobotu  
v měsíci 9-11 hod. Kontejnery na plast, 
papír, oděvy a elektro zůstávají volně 
přístupné. Místo je monitorováno 
kamerami. 

•  Je možno zapůjčit vozidlo DAPPER  

s příslušenstvím a s obsluhou. Cena je 1 
Mthod 500 Kč, cena za 1 den 1 800 Kč. 

•  Smlouva o pronájmu plynárenského 
zařízení č. 9420001431/4000230595 
kde se společnost GasNet, s.r.o. zavazuje 
zajistit provoz PZ „STL plynovod a 
přípojky pro 11RD, Librantice Fryntova 

louka“. 
•  Byla schválena smlouva s p. Andrysem 

a p. Baierlingovou na odkup pozemku 
p.č. 31/14 za cenu 7 000 Kč.

Milada Bortlíková

OBeC DiVeC
Ze zasedání ZO 4. 3. 2020

 Starosta informoval 
přítomné o situaci se 
zapracováním dokumen-
tace a přípravou pře-
chodu současné,  
v „provizorním“ režimu 

provozované točny, na trvale schvále-nou.
Zastupitelé schválili Ing.arch.Křelinou 

předloženou „Smlouvu na zpracování 
Změny ÚP č.2“ pro lokalitu Poďousov.

Zastupitelé po projednání schválili 
předloženou žádost p.Kodyma na 
připojení vodovodu na p.č.322. Žádost 
doložil zpracovaným a schváleným 
projektem řešení od KHK Provozní a VaK 
HK. Schválena předložená RZ1/2020 
v souvislosti s přijetím finančních 
prostředků za koupi lesa.

V zápise z minulého zasedání bylo 
v bodě 4) jako výstup z jednání se 
stavebníkem p.Samkem chybně uvedeno 
„k dohodě došlo“. Skutečnost je taková, 
že pan Samek s požadavky obce, jak 
byly zpracovány a předloženy odborným 
garantem Ing.arch.Křelinou, nesouhlasí. 
Výstup tedy zní: „k dohodě nedošlo“.

Zastupitelé rozhodli o skácení břízy 
vedle zastávky dálkového autobusu. Kmen 
je ztrouchnivělý a mohl by ohrozit zdraví 
kolemjdoucích i samotnou zastávku. Bude 
vysazena náhradní výsadba.

Zastupitelé znovu žádají občany 
obce, aby neodkládali sklo k budově 
OÚ. Kontejner je o cca 100 m výše. 
Dále byl ve spolupráci s p.Ing.Vavřinkou 
proveden úklid plata nad SV Metal a jeho 
„odvodnění“. Tato plocha neslouží jako 
odkladiště stavebního materiálu ani jiných 
odpadů jako postelí a skříní. Totéž platí 
za popelnicemi na tříděný odpad vedle 
budovy OÚ. K tomuto účelu je 2x ročně 
přistaven kontejner na objemný odpad. 
Zkusme všichni přispět k udržení pořádku 
v obci.

Ze zasedání ZO 6. 5. 2020

 Starosta předložil k projednání a 
schválení projektovou dokumentaci na 

výstavbu RD p.Bronislava Vavřinky. 
Součástí bylo i kladné stanovisko  
p. architekta. Současně bylo předloženo 
Ing.Arch.Křelinou zpracované řešení 
odvodu dešťových vod, napojení 
dešťové kanalizace a požární zpráva.

Zastupitelé posuzovali návrh na 
řešení sportovního areálu-asfaltového 
hřiště. Záměrem je vytvořit prostor pro 
kvalitnější sportovní vyžití a úprava 
celého okolí. Shoda panuje v realizaci 
umělého povrchu. Po posouzení 
poptaných nabídek se zastupitelé 
rozhodnou, jakým způsobem areál 
ochránit proti poškození a jak ho 
provozovat. Součástí bylo i schválení 
nového pingpongového stolu.

Zastupitelé se shodli na realizaci 
z á m ě r u - s m ě n y 
pozemku vedle 
vjezdu do SV 
Metalu. Starosta 
připraví návrh 
smlouvy a 
předběžný návrh 
geomet r i ckého 
plánu k oddě-
lení parcel a 
p r o j e d n á n í  
s vlastníky.

V z h l e d e m 
k tomu, že 
od jara bylo 
horní plato již 
několikrát (často 
během víkendu) 
uklizeno a 
opětovně se 
množí vyvážení 
odpadu, nedo-
držují se 
základní pravidla 
o h l e d u p l n o s t i 
a plýtvá se tak 
penězi, bude 
prostor osazen 
kamerou pro 
potřebu snímání 
pohybu z důvodu 
bezpečnosti.

V z h l e d e m  

 

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

k možnému zdravotně-bezpečnostnímu 
riziku v den oslav „Čarodějnic“ byla 
tato akce zrušena. Na konci května se 
bude konat Dětský den s opékáním. 
O přesném datu budou občané 
informováni.

inzerce
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OBeC LiBŘiCe

Výročí v Libřicích
Svá výročí slaví

Rýgl Jaroslav, Dugas Marián, 
Kissová Zdeňka, Gajdošová Marie, 
Hejcmanová Věra, Vernarová Marie, 
Jedináková Věra a Rulfová Jaroslava

Zemřel
Cerhák Jiří

Po hektickém 
začátku nového roku se 
po schválení rozpočtu 
na rok 2020 rozjela 
„běžná“ práce, kterou ale 
velmi výrazně zbrzdila 

koronavirová pandemie a výraznou měrou 
nám všem zasáhla do života.

Málokdo z nás si ještě na začátku 
března dovedl představit, co vše tato 
situace bude obnášet. Z hodiny na hodinu 
skončil normální život, na jaký jsme 
byli zvyklí – uzavřené školy, prodejny, 
provozovny, podniky, mnozí dospělí 
pracovali z domova, dalším se zavřela 
pracoviště úplně, zdravotníci v první linii 
dělali vše pro záchranu lidských životů 
a připravovali se na případné krizové 
řešení - prostě se celý život naprosto 
změnil… 

Právě tato situace ale ukázala 
lidskou sounáležitost, která se projevila 
i nezištnou pomocí. Děkujeme našim 
švadlenkám, které našily roušky a daly 
je k dispozici na prodejnu, děkujeme 
našim hasičům při zajišťování technické 
pomoci, děkujeme panu Krejčímu a panu 
Křečkovi za roznášení dezinfekce domů 
k vám, děkujeme všem občanům Libřic, 
kteří projevili svoji solidaritu a nabídli 
obecnímu úřadu svoji pomoc. Velmi jsme 
si vážili vašeho vstřícného přístupu!

A aby toho nebylo málo, firma 
Hruška nás postavila před hotovou věc 
oznámením, že k 10. dubnu uzavírá 
prodejnu. Měli jsme připravené náhradní 
řešení (již jsme jednali s jiným řetězcem), 
ale zasáhl koronavirus. V době vyhlášení 
nouzového stavu nechtěl rozjednaný 
nový pronajímatel rozšiřovat svoji 
činnost. Z toho důvodu jsme museli 
přistoupit na podmínky Hrušky, protože 
v době s omezeným pohybem občanů 
by bylo nemyslitelné, aby vesnice i po 
krátkou dobu zůstala bez prodejny. Navíc 
i prodavači podali výpověď. Nakonec 
se nám podařilo vyjednat jiné pracovní 
podmínky a oblíbené osazenstvo 
prodejny zůstalo dále ve stejném složení. 

Ještě před vyhlášením nouzového 
stavu zastupitelstvo obce odsouhlasilo 
zprávu inventarizační komise  
o provedené inventarizaci, při které byl 
podán návrh na vyřazení zastaralého a 
nefunkčního majetku. Dále projednalo 
zprávu o výsledku hospodaření obce za 
rok 2020 – tzv. audit. 

Závěr auditorů zněl: nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky, neuvádí se žádná 
rizika, podíl pohledávek na rozpočtu 
0,8%, podíl závazků na rozpočtu 2,4%, 

 

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

Úřední hodiny

PO 18:00-19:30

OÚ Libřice
podíl zastaveného majetku 0,0%, 
podíl dluhu k příjmům za 4 roky činí 
0,0%. Zastupitelstvo vzalo na vědomí 
závěr zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2020 bez 
výhrad. Bylo schváleno rozpočtové 
opatření č. 1/2020.

Před omezením činnosti obecního 
úřadu byla ustanovena poptávková 
komise, která vybrala firmu na celkovou 
opravu budovy prodejny. Nyní se již 
vyměňují okna, všechny přístupové 
dveře, výlohy, provádí se drenáže na 
odvlhčení. Práce budou zakončeny 
novou fasádou budovy. Vše by mělo být 
hotovo do konce června. I když jsme 
se s firmou dohodli na co nejmenším 
zásahu do chodu prodejny, přesto nelze 
nijak ovlivnit hluk i prach. Zaměstnanci 
obchodu v době přestavby mají ztížené 
pracovní podmínky. Moc jim děkujeme 
za to, že se s tím vypořádávají!  

Objekt pošty dostal nové vchodové 
dveře, luxfery v obytné části nahradí 
okno. Místní hasiči si přestavěli vnitřek 
budovy zbrojnice. Elektroinstalace je 
již hotová, výměna oken bude hned 
následovat. Přestavbu si hasiči zajistili 
svépomocí, obec uhradila materiál 
a odborné práce. Hasiči tím získali 
důstojnější prostředí. Naši zaměstnanci 
provedli i další část oprav chodníků po 
obci.

Požadavek občanů na zpevnění 
povrchu místní cesty za bývalou školou 
nebude v současnosti z finančních 
důvodů řešen. Po stížnosti na stav 
polní cesty okolo plata ke Kaltouzu 
byla provedena  její částečná oprava 
– zarovnáním povrchu se odstranily 
výmoly, došlo k zasypání děr, povrch 
byl zatravněn a uválcován, došlo 
k odstranění zadržování vody na cestě, 
byl vysekaný křovinný nálet podél cesty. 
S technikou ochotně vypomohla Rolana. 
Úprava cesty proběhla i přes to, že pro 
letošní rok nebylo s těmito náklady 
v rozpočtu počítáno. Obec dále koupila 
pozemek, přes který prochází biokoridor.

Budova obecního úřadu bude na 
opravu ještě čekat – nevíme, jak pandemie 
koronaviru ovlivní příjmy obce (nicméně 
s přípravou oprav se i nadále pokračuje). 
Nyní ale musíme být opatrní, protože se 
v současnosti rýsuje roční ztráta příjmů 
obce okolo 1 miliónu Kč. Uvidíme, jaká 
opatření na případná posílení obecních 
rozpočtů bude vláda dál přijímat.

V současnosti budeme provádět 
pouze rozjednané akce, ale zároveň se 
budeme připravovat na další, které má 

obec v plánu. Nyní projektant pracuje na 
projektové dokumentaci řešení dopravní 
situace v obci – přechody, osvětlení, atd. 

Za obecní úřad jsme se v době 
nouzového stavu snažili od vás občanů 
získat alespoň 1 telefonní číslo do rodiny 
– abychom se v případě nutnosti se všemi 
dokázali urychleně domluvit.

Obec má na svých webových stránkách 
službu - HLÁŠENÍ ROZHLASEM. 
Úplně nejlepší by bylo, kdyby se každý 
z vás do této služby, která je pro občany 
bezplatná, přihlásil. Je to vhodné i pro 
ty z vás, kteří máte jenom mobil. Pokud 
máte počítač, zaregistrujte se na zasílání 
e-mailů. Dostanete tak velmi rychle 
velké množství informací, které vám 
jsou k dispozici – např. nabídku  od obce 
na donesení dezinfekce na mytí rukou 
k vám domů, oznámení o snížení počtu 
autobusových spojů nebo oznámení  
o prodeji kuřic, o prováděné dezinfekci 
dětského hřiště, zastávek, kontejnerů na 
komunální odpad, atd.

Přihlásit se můžete na webových 
stránkách obce (na hlavní stránce sjet až 
dolů). Kdo nemá internet, zavolejte na č. 
tel. 723 245 831 (Hynková) a společně 
přihlášení provedeme. Na stejné číslo 
volejte kdykoliv, kdy budete potřebovat 
pomoc.

Zdá se, že to nejhorší v boji 
s koronavirem máme za sebou. Před 
námi jsou nyní dovolené a prázdniny  
(i když i ty budou jiné).

Přejeme vám všem hodně optimismu, 
elánu, sil a hlavně zdraví!!! 

Za zastupitelstvo Eva Hynková

OPTICKÁ SÍŤ V černilově
NEJRYCHLEJŠÍ 

internet

30/30 Mbps

BASIC 

356,-
100/100 Mbps

Prima

500,- 

Profi

749,-

www.spcom.cz

internet + 43 TV kanálů

30/30 Mbps

BASIC

449,-

Prima

569,- 

Profi

799,- 

Výhodné balíčky internet s televizí

nejmodernější digitální TV u Vás doma 

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

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

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

300/300 Mbps

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

Gočárova třída 227
500 02 Hradec Královéinfo@spcom.cz

 491 0
40 040

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

KUKI VelkýTV 60
Vyber si 60 kanálů ze 120 za 400,-
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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
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OBeC SMRžOV
ČOV a kanalizace v obci 

Smržov

Na konci měsíce května 2020 byl 
v naší obci dokončen kanalizační řad a 
čistírna odpadních vod.

Po  roce a půl, protože stavba započala 
v listopadu 2018, je opět v obci pořádek a 
klidněji, nepráší se z výkopů, nevyhýbáme 
se dírám v komunikacích a  kanálovým 
víkům, nestojíme ve frontě za bagry či 
nákladními vozy, snad jsme na chvíli 
přestali nadávat.

Všechny domy mají  na pozemku 
kanalizační přípojku zakončenou 
revizní šachtou a mají možnost se zbavit 
problémů s vyvážením jímek a problémů 
s ucpanými přepady ze septiků ústícími 
do Smržovského potoka tím, že se připojí 
na kanalizační řad. Podle průzkumu, který 
obec provedla v průběhu výstavby, se 
občané, až na pár výjimek, ke kanalizaci 
připojit chtějí a výrazně tak přispět 
k ochraně našeho životního prostředí.

V rámci výstavby došlo k opravě 
téměř všech komunikací v obou částech 
obce; kromě území, kterému někteří 
říkají satelit a jiní San Francisko, kde 
došlo k opravě jen části komunikace, 
která byla dotčena stavbou, jsou všechny 
ostatní opraveny v celé šířce, v Hubílese 
je tomu také tak. Všechny další plochy  
v obci dotčené stavbou jsou již uvedeny 
do původního stavu, upraveny a osety.

Stavba stála  57 mil. Kč vč. DPH.  
Obec čerpala dotaci z Ministerstva 
zemědělství v částce 31 mil. Kč, dotaci 
z Královéhradeckého kraje v částce 3 mil. 
Kč, 13 mil. Kč z vlastních zdrojů a 10 mil. 

 

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
Svá životní jubilea oslavili 
ve Smržově

Johnová Vlasta, Šubrt Jaromír, Řeháková 
Marie, Poppel Ladislav,  Aixner Miloš, 
Baumgartner Johann, Vaňková Marie, 
Hušáková Ludmila a Tučková Anna

A  v Hubílese

Hryzlíková Jaromíra, Vít Jaroslav, Ve-
selý Miroslav, Hejcman Václav, Heme-
líková Květa, Krejčová Helena, Krejčí 
Miroslav a Fikr Josef

Zemřel 

pan Bohumil Hušák ze Smržova 

Ve Smržově narodili 

Šárka Šmídková a Ondřej Nečas 

V Hubílese se narodila 

Viktorie Svobodová

Kč z úvěru.
V rámci stavby se mj. podařilo zajistit 

rozšíření vodovodu v Hubílese pro část, 
kde vůbec nevedl vodovodní řad, a dále 
byl vypracován projekt na rozšíření 
kanalizace v části obce nad koupalištěm 
ve Smržově.

Ing. Jan Machát, starosta obce

Jednání zastupitelstva obce

Dne 06. 02. 2020 se konalo osmé 
zasedání obecního zastupitelstva. Na 
tomto jednání obecní zastupitelstvo 
mimo jiné: 
-  schválilo heraldický znak obce 

– varianta č. 4 (vícebarevná) dle 
grafického návrhu od společnosti 
HERALDIKA s.r.o. a pověřilo 
Ing. Hejla k dalšímu jednání se 
zhotovitelem heraldického znaku;

-  vzalo na vědomí výsledek veřejných 
zakázek na „Rozšíření vodovodu  
v Hubílese“ veřejné zakázky 
„Rozšíření kanalizace ve Smržově“;

-  pověřilo místostarostu obce, Ing. 
Hejla jako delegáta na Valné hromadě 
VAK Hradec Králové;

-  schválilo převod finančních 
prostředků z účtu stavebního spoření 
na účet obce;

-  schválilo dotaci pro pečovatelskou 
službu Smiřice ve výši 15 000 Kč;

- schválilo zahájení komplexních 
pozemkových úprav v k.ú. Hubíles.

Dne 14. 05. 2020 se konalo deváté 
zasedání obecního zastupitelstva. Na 
tomto jednání obecní zastupitelstvo 
mimo jiné: 
-  schválilo rámcový návrh smlouvy 

o odvádění odpadních vod veřejnou 
kanalizací;

-  schválilo závěrečný účet obce za 
rok 2019 a uzavírá ho vyjádřením 
souhlasu s celoročním hospodařením 
obce a to bez výhrad, zároveň 
schválilo účetní závěrku obce za rok 
2019 a převod účtu 431 na účet 432;

-  vzalo na vědomí změny územní studie 
lokality Z8 (Princovi – Hušákovi);

-  souhlasilo s pracovním návrhem 
Programu obnovy a rozvoje obce 
Smržov.

Likvidace jedlých olejů  
a tuků

Při svozu komunálního odpadu se 
od občanů stále přebírají i jedlé oleje 
a tuky. K tomuto postačuje, aby občan 

plnou PET láhev s jedlým olejem/tukem 
položil na svozovou nádobu (popelnici), 
tato bude během svozu odvezena a 
odborně zlikvidována.

Výstavba kanalizace a ČOV

Na výstavbě ČOV a kanalizace 
pokračovaly výkopy ulice pod 
koupalištěm ve Smržově, dále ulička od 
zvoničky do polí (tzv. Řehákova ulice) a 
konečně i příjezdová silnice do vesnice. 
Dle plánů zhotovitele byly do konce 
března dokončeny veškeré práce na 
kanalizačních stokách, v průběhu dubna 
i následně dokončeny všechny zbývající 
kanalizační přípojky. 

V průběhu měsíců dubna května 
proběhla v celém Smržově pokládka 
nových svrchních živičných vrstev 
komunikací. V současné době jsou 
všechny komunikace po stavbě 
kanalizace již opraveny a zhotovitel 

inzerce

KOMINICTVÍ
DVOŘÁK a SYN

E. BENEŠE 1524
HR. KRÁLOVÉ

 tel. 602 412 350

Provádíme čištění komínů 
a vystavování kontrolních 

protokolů.



11Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko  2|2020

stavby provádí poslední dokončovací 
práce.

napojení na kanalizační 
řad a úhrada stočného

Odpadní vody musí být napojeny 
přímo, tzn. bez jejich předčištění  
v septiku, domovní čistírně či v žumpě. 
Přečerpání kalu z jímek či septiků do 
kanalizace je zakázáno. Tyto vyhnilé 
kaly působí na čistírně odpadních vod 
problémy a vysoce zvyšují náklady  
za čištění odpadních vod.

Původní kanalizace v obci slouží 
pouze pro odvádění dešťových vod, 
odpadní vody do ní nelze vypouštět ani 
po jejich čištění. 

Co do kanalizace nepatří:

chemické látky, barvy, ředidla, 
motorové oleje, léky, omamné látky 
zahradní chemie, biologický odpad 
(zbytky jídel, odpad z kuchyňských 
drtičů) jedlé tuky a oleje, hygienické 
potřeby (vlhčené a kosmetické ubrousky, 
vatové tyčinky, jednorázové pleny atp.)

V případě, že na kanalizaci nejste 
zatím napojeni a máte svedeny odpadní 
vody do žumpy na vyvážení, je nutno 
tyto odpadní vody odvážet na čistírnu 
odpadních vod. 

V případě, že odvádíte odpadní 
vody z Vaší nemovitosti do septiku  
s přepadem do trativodu nebo vodního 
toku, je Vaší povinností mít platné 

povolení k vypouštění odpadních vod, 
dle § 8 zákona o vodách č.254/2001 Sb. 
v platném znění, vydané vodoprávním 
úřadem (MM nebo MěÚ, odbor 
životního prostředí). V opačném případě 
se vystavujete nebezpečí uložení 
finanční sankce. 

Dále obecní úřad uvádí:

1)  Platba stočného se od r. 2014 stanoví 
dle § 19 odst. 5) zákona č.274/2001 
Sb. v platném znění: 

a.  dle vodoměru na vodovodní přípojce, 
nemá-li možnost odběru z jiných 
zdrojů, tzn., že nemá studnu;

b.  dle směrných čísel roční potřeby vody 
pro občana 35 m3/rok + 1 m3/rok/os  
u rodinného domu, tj. 36 m3/r/os;

c.  jako součet vodoměru na vodovodu 
a vodoměru na studni, který musí 
instalovat vlastník vodovodu.

2)  Směrná čísla jsou uvedena v příloze 
č. 12 vyhlášky č.428/2001 Sb.  
v platném znění. Není-li množství 
odpadních vod měřeno zařízením 
odběratele, předpokládá se, že 
odběratel vypouští do kanalizace 
takové množství vody, které podle 
zjištění na vodoměru nebo podle 
směrných čísel odebral z vodovodu 
nebo ze studny či jiných zdrojů, takto 
zjištěné množství je podkladem pro 
vyúčtování stočného.

3) Výše stočného je každoročně 
kalkulována dle skutečných nákladů 
a výsledky předávány na Ministerstvo 

zemědělství. 
 Další povinností ze zákona je sepsání 

písemné smlouvy mezi dodavatelem 
(obcí) a odběratelem (fyzickou nebo 
právnickou osobou) pro všechny 
připojené nemovitosti. Každý, 
kdo se připojí na kanalizační řád 
obce, má povinnost přijít nahlásit 
tuto skutečnost na Obecní úřad ve 
Smržově, kde s ním bude uzavřena 
Smlouva o odvádění odpadních 
vod. Na kanalizační řad je možné se 
začít připojovat, při dodržování výše 
uvedených podmínek, od 10. června 
2020. Všechna připojení je nutné 
realizovat do 30. září 2020.

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. 

Výběr poplatků ze psů

Poplatky ze psů pro rok 2020 se 
budou vybírat i v průběhu měsíců 
června a července. Poplatek zůstává 
stejný tj. 50 Kč za každého psa staršího  
3 měsíců.

Ing. Jan Machát, starosta 

OBeC LiBníkOViCe
Ze zasedání ZO 30. 4. 2020

Bylo projednáno a 
schváleno:
- zpráva o výsledku přez-
koumání o hospodaření obce 
za rok 2019

-  návrh na odkoupení pozemku od  
p. Varšanyiho, kde vede obecní cesta

-  hasiči informovali o probíhajícím 
kácení suchých stromů pod 

rozhlednou, o nutnosti pokácení 
dalších napadených stromů, požádat 
M. Absolona o zjištění a zhodnocení 
stavu napadených stromů, pařezy 
ponechat, nelikvidovat – je to součást 
přírody a ta si poradí

-   řešení návrhu na provozování 
jednotné obecní kanalizace: 1. 
krok – analýza včetně pozvání Ing. 
Kroupy na další zastupitelstvo, aby 
nabídl několik řešení, nebo zda 
budeme plošně přispívat občanům 
Libníkovic, včetně osad Borovice a 
Horního Černilova na lokální čištění 
u každého domu, a zjištění dotací 
pro obec na realizaci jednotné obecní 
kanalizace

-  po zasedání proběhla prohlídka lesíka 
V topolech, bylo navrženo zpevnění 
cesty od   zámkové dlažby směrem 
k Bečkom, kde vedou odpadní trubky 
od p. Hochmannové.

 

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

úřední hodiny

PO 18:00-19:00

OÚ Libníkovice

Výročí  
v Libníkovicích

Svá výročí v březnu, dubnu a 
květnu oslavili
Josef A. Šubrt, Irena Mecnerová, 
Božetěch Dinka, Zdeněk Volf, Roman 
Hrubý, Anna Divecká a Miluše 
Matysová
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OBeC SkALiCe
Moji milí sousedé,
v předchozím čísle 

Zpravodaje jsem Vám 
nastínil některé plány 
a také jsem filozofoval  
o tom, že na přicházející 
události se nelze nikdy 
dokonale připravit a je 

třeba je brát s pokorou, za to dobré pak 
děkovat. Ještě jsem pochopitelně netušil, 
jaké zkoušky nám osud přinese a že kromě 
pokory budeme potřebovat i odvahu a 
trpělivost. Teď už to nejhorší máme snad, 
chvála Bohu, za sebou, a tak nezbývá než 
děkovat, že jsme to zvládli. O jedno číslo 
Zpravodaje jsme kvůli viróze přišli, ale 
alespoň na domácí půdě jsme výpadek 
nahradili naším občasníkem. I obecní 
život se vrací do svých kolejí, ačkoli  
o některé plánované akce už jsme zřejmě 
přišli – zejména se jedná o plánovaný 
jubilejní X. ročník populárních Pivních 
slavností. Naštěstí tohle si můžeme 
vynahradit i za rok. Horší by to jistě bylo 
se 140. výročím založení SDH Skalice, 
ale to zatím, zdá se, v létě budeme moci 
oslavit. Myslivecký den a zvěřinové hody 
zatím překládáme na podzim. Posvícení 
ve Skaličce snad také bude bez úhony a 
ke konci roku bychom nechtěli oželet 
ani setkání letošních jubilantů. Uvidíme, 
pokora je zcela určitě více než na místě. 
Co se přeci jen i v rámci stále platných 
omezení uskutečnilo (a mám z toho 
velkou radost) je první Vítání občánků 
Skalice, Skaličky a Číbuze. Od 10. 
června máme tak oficiálně o sedm malých 
spoluobčánků více. Ať je naše obec 
malému Oliverovi, Martinovi, Nikolce, 
dvěma Vojtěchům, Amálce a Honzíkovi 
skutečným domovem!

 

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

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

OÚ Skalice

Výročí ve Skalici
V březnu, dubnu a květnu 
slaví svá životní jubilea
Jiří Beneš, Jaroslav Drobník, Zbyněk 
Falta, Andrea Ferbasová, Jitka Gnolová, 
Roman Havlík, Markéta Havlíková, 
Miloš Hrozínek, Hana Javůrková, Marta 
Josífková, Jana Kárníková, Stanislav 
Karpíšek, Kateřina Klimešová, Lucie 
Kotlandová, Miroslava Loudová, 
Lenka Mauxová, Nikola Pavlišová, 
David Placák, Radek Plesl, Václav 
Schejbal, Jaroslava Slánská, Bořek 
Suchánek, Jitka Sýkorová a Josef 
Šimek

Období nouzového stavu a s ním 
související útlum ekonomiky bude i pro 
naši obec znamenat ztrátu nemalých 
příjmů do rozpočtu. Bez diskuze je 
třeba pomoci těm nejvíce postiženým, 
mezi kterými jsou i živnostníci a malé 
firmy. Je však potřeba velmi obezřetně 
zvažovat, odkud potřebné finance 
vezmeme a zda jednu křivdu nenahradíme 
jen další křivdou. Proto jsem na straně 
těch starostů, kteří vyzývají stát, aby 
umožnil obcím v co největším možném 
rozsahu rozhodovat o svých prostředcích. 
Slibované dotace, jakkoli mohou být 
v některých oblastech přínosné, nejsou 
samospasitelné. Zastavení rozvoje obcí 
a měst by jen přineslo zhoršení životní 
úrovně nás všech. Věřím však, že se vše 
v dobré opět obrátí. 

Přes výše uvedené plánujeme na 
letošní léto a podzim, jak jistě již 
víte, rekonstrukci křižovatky na návsi 
v Číbuzi. Po mnoha měsících, dá se říci 
letech, jsme v situaci, kdy je ukončeno 
výběrové řízení na dodavatele stavby a 
naplánován je její harmonogram. Zatím 
čekám na podrobnější informace ohledně 
uzavírky silnic III. třídy na Smiřice, 
Černilov a Hubíles, plán objízdných 
tras a umístění dočasných autobusových 
zastávek (zřejmě panelovka před Číbuzí 
a křižovatka pod Rolanou). Až budu 
vědět víc, budu Vás informovat. Předání 
staveniště je plánováno na 20. červenec 
s dokončením díla do 30. listopadu 
(nejpozději 31. 12.). Nebudeme-li 
muset tuto mnohamilionovou investici 
nadále vláčet před sebou, vytvoříme 
si prostor pro zřetelnější plánování 
dalších priorit, jakými je beze sporu 
odkanalizování obce. Navíc se těším 

(ač jsem zaznamenal i skepsi některých 
z vás), že centrum Číbuze prokoukne a 
získá na důstojnosti. Mám radost, že se 
podařilo z Programu obnovy venkova 
Královéhradeckého kraje na tuto stavbu 
získat 1 mil. Kč. Podnikl jsem už také 
některé kroky k přípravě projektové 
dokumentace na cestu ke hřbitovu, aby 
občané všech našich místních částí, ale i 
další pozůstalí mohli navštěvovat hroby 
svých blízkých bezpečně a pohodlně. 

Rád bych Vás ještě závěrem 
informoval o aktuálním dění okolo 
prodejny potravin ve Skalici. Z mého 
květnového dopisu již víte, že k 29. 5. 
Hruška spol. s r.o. ukončila provoz a 
v současné době obec přebírá prostory se 
záměrem dalšího pronájmu. S Hruškou 
jsme se domluvili i na odkoupení 
stávajícího vybavení, takže prodejna 
bude po nezbytné výmalbě připravena 
na znovuotevření. Zájemci už jsou a 
bude zřejmě možné si i vybírat. Jsem 
přesvědčen, že se podaří vybrat 
šikovného nájemce tak, abychom byli 
všichni spokojení a o prázdninách si zase 
sem mohli dojít nakoupit. Držte nám 
všem palce!    

Milí přátelé, přeji vám klidné léto, 
pevné zdraví a mnoho sil!

Váš starosta Pavel Kavalír
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OBeC VýRAVA
V prvním letošním 

vydání Zpravodaje jsme 
ještě netušili, že se náš 
běžný život na prahu 
nové desetiletky najednou 
téměř ze dne na den 
zastaví. Nikdy nevíme, 

jaké bude naše „zítra“, jen v posledních 
týdnech jsme si tu nepředvídatelnost života 
okusili a všichni nějak víc uvědomili.  
I když se v následujících měsících a letech 
budeme s následky započaté krize - a to 
především v otázkách financí - potkávat, 
věřím, že z ní vyjdeme opět posíleni a 
semknuti, jako již několikrát předtím. 
Pojďme se nyní znovu nadechnout a beze 
strachu znovu vykročit do všedních dní. 

Zastupitelstvo obce Výrava se sešlo na 
svém 14. zasedání těsně před vypuknutém 
pandemie 9. března. O nutnosti aktivního 
řešení problematiky vypouštění 
přečištěných vod do kanalizace jsem 
vás informovala již v minulém vydání 
Zpravodaje. Nyní zastupitelé schválili 
Příkazní smlouvu na zajištění vodoprávní 
agendy s firmou KALVODA SLUŽBY, 
s.r.o. na období 1 roku a další praktické 
kroky směrem k majitelům nemovitostí 
napojených na obecní kanalizaci budou 
následovat. 

Schválili jsme také 2 nové obecně 
závazné vyhlášky. OZV č. 1/2020  
o nočním klidu upravuje počet kulturních 
akcí s výjimkou z nočního klidu a jejich 
termíny, které najdete včas na úřední 
desce, stejně jako úplně znění všech 
vyhlášek. OZV č.2/2020 upravuje systém 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpadem 
na území obce Výrava. Její součástí je i 
detailní přehled všech sběrných míst pro 
tříděný odpad.  

Z předložených nabídek na nákup nové 
komunální techniky vybrali zastupitelé tu 
cenově nejvýhodnější, a 2 nově zakoupené 
stroje již slouží zaměstnancům obce při 
pravidelné údržbě zeleně na veřejných 
prostranstvích. Zastupitelstvo obce také 
schválilo Místní akční skupině NAD 
ORLICÍ o.p.s., poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 10 korun na obyvatele 
ročně. „Maska“ spojuje venkovské 
podnikatele, hospodáře, spolky a obce  
s cílem dosáhnout lepšího rozvoje venkova 
a pomáhá získat dotace na celou řadu 
aktivit rozvíjejících život na venkově. I 
naše obec byla v minulosti v žádostech 
o dotaci úspěšná a věřím, že budeme na 
jiných projektech spolupracovat i nadále. 
Starostka obce také seznámila zastupitele 

 

Výrava 116
503 03 Smiřice
tel. 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 16:00-18:00

OÚ Výrava
s výkazem plnění rozpočtu za rok 2019 
a informovala o provedených změnách 
rozpisu rozpočtu za období od minulého 
zasedání ZO. Zároveň podala zprávu  
o výsledku inventarizace majetku a 
závazků obce Výrava za rok 2019. 
Inventarizace proběhla bez závad, nebyly 
zjištěny žádné inventurní rozdíly a 
nestanovíme žádná opatření. 

Jistě jste si při svých cestách na místní 
hřbitov všimli, že jsme vykáceli přestárlé 
a nemocné buxusy, abychom místo nich 
vysadili čerstvé tisy. Během léta se opraví 
hřbitovní zeď u kolumbária a hned na 
podzim výsadbu zbylých tisů dokončíme. 
Mnozí z vás si chválí, jak se nyní prostor 
prosvětlil. Pomalu a postupně chceme 
v úpravách zeleně v obci pokračovat. 
Královéhradecký kraj schválil v květnu 
na svém zasedání zastupitelstva naši 
žádost o dotaci z programu Podpora 
provozu prodejen na venkově a získáme 
tak padesát tisíc korun. Stejnou částkou 
podpoří provozovatele prodejny ze 
svého rozpočtu i obec, jak je podmíněno 
v dotačních podmínkách. Prostředky 
budou využity na pokrytí letošních 
provozních nákladů prodejny, jako jsou 
elektrická energie, otop, vodné a stočné, 
a podobně. 

Květnové obecní zastupitelstvo 
proběhlo za aktuálně platných 
hygienických podmínek hned první 
májové pondělí. Na programu bylo 
schválení několika smluv. Jednalo se o 
kupní smlouvy mezi obcí Výrava a 2 
majiteli na odkup celkem deseti metrů 
pozemků pod chodníky tak, aby obec byla 
vlastníkem všech pozemků pod chodníky. 
Odsouhlaseny byly také 2 smlouvy 
s Povodím Labe, a.s. na zřízení věcných 
břemen ke služebným pozemkům 
v majetku Povodí a využitých obcí při již 
proběhlé opravě místní komunikace od 
čp. 71 po čp. 83 a plánované investiční 
výstavbě autobusového zálivu na zastávce 
„Křižovatka“, který propojí stávající 
chodník s nástupištěm. Schválena byla 
také Smlouva o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě. vodovodní přípojky 
- mezi Obcí Výrava jako majitelem 
pozemků, a vlastníkem nemovitosti čp. 
128, do které je vodovodní přípojka 
přivedena. 

Zastupitelstvo také na svém zasedání 
schválilo poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 5 tisíc korun z rozpočtu 
obce Agentuře domácí péče Mgr. Zuzany 
Luňákové na provoz pečovatelské služby 
a penzionu Bella v roce 2020. Agentura 
poskytuje pravidelně sociální a zdravotní 

Výročí ve Výravě
Své životní jubileum v 
květnu oslavil

Jaroslav Kmoníček

Do naší obce se na jaře 
narodili

Anna Valentová, Kilian Panenka a 
Viktorie Hrubá

Zemřeli

V únoru jsme se rozloučili s paní 
Drahomírou Špreňarovou a v dubnu 
s Ing. Františkem Schwarzerem, 
bývalým starostou obce. 

péči aktuálně několika občanům obce. 
A na závěr, ještě než vás pozvu na 

blížící se kulturní akce, bych chtěla 
poděkovat všem úžasným výravským 
ženám, které se na začátku koronavirové 
pandemie okamžitě zapojily do šití 
roušek pro všechny občany. Zbylo 
dokonce i pro zaměstnance Fakultní 
nemocnice v Hradci Králové i další 
potřebné. Z důvodu pandemie se 
přesouvá termín dětského dne na 
poslední srpnovou sobotu a ponese 
se v indiánském duchu. Přesné datum 
Vítání občánků narozených v obci od 
července 2019 ještě nemáme stanoveno, 
ale rodiny budou včas informovány. Zato 
přesně víme, kdy se na hřišti rozehraje 
Výravský trojboj u příležitosti Dne otců – 
bude to v sobotu 20. června. Věřím, že se 
potkáme během narychlo naplánovaných 
teplých prázdninových večerů na hřišti 
„jen tak“, s promítacím plátnem za zády, 
zdraví a v dobré náladě.

Přeji všem krásné a voňavé léto 
podobné tomu z dětských vzpomínek na 
prázdniny.

Eva Nepokojová, starostka obce
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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

Letní otevírací doba

Pondělí  13:00-17:00
Středa   13:00-17:00
Čtvrtek   13:00-17:00
Pátek     8:00-12:00

knihovna Černilov
Letní otevírací doba

Milí čtenáři, 
od pondělí 4. 
5. 2020 máme 
pro vás opět 
otevřeno a až 

do 30. 8. 2020 pokračujeme v tzv. 
prázdninovém režimu, tj. je otevřeno  
v pondělí, středu a ve čtvrtek od 13 do 
17 hodin a v pátek od 8 do 12 hodin. 
Výpůjčky vám rádi prodloužíme, 
nemusíte pospíchat. Také si můžete 
knihy předem doma vybrat v on-line 
katalogu na www.knihovna.cernilov.
eu a napsat nám, kdy si pro ně chcete 
přijít a váš výpůjční balíček vám 
připravíme a předáme, v případě 
potřeby (seniorům) je doručíme domů. 
Těšíme se na vás! 

Kromě toho si můžete vybrat a 
odnést zdarma domů vyřazené knihy 
z naší knihovny, které jsme museli 
propustit z našich výpůjčních služeb 
kvůli odtučňovací kůře, aby bylo  
v regálech místo na nové knihy. Jsou 
pro vás připraveny v krabicích před 
budovou obecního úřadu v Černilově 
ve dvoumetrových odstupech a 
báječně je zde desinfikuje sluníčko a 
je úplně neuvěřitelné, kolik se toho už 
rozebralo! 

Děkujeme za pomoc.

BOOkSTART 2020

Březen měsíc čtenářů jsme zahájili 
pěkně od těch úplně nejmenších a 
hned první březnový den. V sobotu 
1. 3. 2020 jsme na Vítání občánků 
v Kulturním a spolkovém domě  
v Černilově předali materiály projektu 
Bookstart 25 malým občánkům 
Černilova, Újezda a Bukoviny, spolu 
s pozváním do Knihovna Černilov 
a poukazem na čtenářský průkaz do 
jejich 6 let zdarma. 

Děkujeme Obci Černilov, že jsme 
mohli být u toho a přejeme všem 
novým malým občánkům, aby se 
jejich nový kufřík na cestu čtenářským 
dobrodružstvím plnil spoustou príma 
zážitků! 

Více o projektu na: 
www.sknizkoudozivota.cz

Český den proti rakovině 
2020

Tradiční veřejná sbírka (24. ročník)  
Ligy proti rakovině Praha Tradiční 
Květinový den, který se měl konat ve 
středu 13. 5. 2020 – prodej žlutých 
kvítků na podporu léčby a prevence 
rakoviny – se přesouvá na 30. 9. 2020. 
Pokud byste chtěli přispět i dříve, 
můžete využít DMS. 

Nový termín sbírky: středa 30. 9. 
2020, v Místní knihovně v Černilově si 
můžete žlutý kvítek zakoupit v čase 8 – 
12 a 13 – 17 hodin. Kytičky pro letošní 
rok: barva stužky – zelená. 

Minimální prodejní cena (příspěvek 
za 1 kytičku): 20 Kč. 

Hlavní téma letošní sbírky: 
nádory ledvin a močového měchýře – 
možnosti prevence více na http://www.
denprotirakovine.cz

Jana Žárská, 
Místní knihovna v Černilově
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kRABiCÁČCi

V lednu 2020 jsme v naší mateřské 
škole vyhlásili soutěž o nejhezčího 
Krabicáčka. Děti měly za úkol ve 
spolupráci s rodiči vytvořit nejnápaditější 
výrobek z krabice do 50 cm a záleželo jen 
na jejich nápadu, co vzniklo. Zanedlouho 
se nám ve školce začali objevovat 
nejrůznější panáčci, strašidla, zvířátka, 
pohádkové postavy i dopravní prostředky. 

Na prvním místě se umístila ovečka 
Shaun, na druhém drak a na třetím fialové 
strašidlo. Všechny děti byly za své krásné 
výrobky odměněny sladkou dobrotou a  
Krabicáčci nám budou školku zdobit po 
celý rok.

Hana Fürbachová

DĚTSký Den

Prvního června proběhly v naší 
mateřské škole oslavy svátku dětí. Děti už 
týden dopředu věděly, že se něco chystá a 
nemohly se dočkat. Tolik byly natěšené. 

Mateřská škola Číbuz
Paní učitelky dětem jen něco naznačily 
a o to více to bylo pro děti lákavější a 
tajemnější. A když přišel konečně ten 
vytoužený den, čekaly na děti soutěže 
rozmístěné po vyzdobené zahradě, 
sladké odměny a jako dárek dostal 
každý zmrzlinový kornoutek, hodinky 
s obrázkem a diplom. Paní kuchařky 
dětem připravily na oslavu slavnostní 

svačinku v podobě ovocných špízů.
Děti byly spokojené, plné dojmů a 

nadšeně rodičům vyprávěly své zážitky.
Hana Fürbachová

PROJekTOVý Den MiMO MŠ 
,,LeTeM SVĚTeM“

Jedním z témat, které děti velmi 
zajímají pro svou tajemnost a 
pozoruhodnost, je vesmír.  Ve školce si 
děti poslechly příběhy O vzniku vesmíru, 
O vesmírné srážce, emotivní pohádku  
O smutné planetě Mars.  Povídali jsme si 
o planetách, děti pohybově ztvárňovaly 
jejich obíhání kolem Slunce, z papíru 
jsme skládali rakety, malovali jsme 

 

Číbuz 20
503 03 Smiřice
tel.: 495 421 421
ms.cibuz@seznam.cz 
http://www.mscibuz.cz

MŠ Číbuz

naši planetu Zemi. Z kinetického písku 
děti tvořily krátery a sopky, prohlížely 
si encyklopedie. Hráli jsme pohybové 
hry např. Na kosmounauta, Na kometu. 
Abychom dětem srozumitelně a 
pochopitelně přiblížili pojem zemské 
přitažlivosti, využili jsme pohybové 
hry s nafukovacími balónky, při kterých 
jsme podporovali vzájemnou pomoc, 
ohleduplnost a toleranci.

Hry a činnosti, které si pro nás paní 
učitelky připravily, byly zajímavé, Ale 
stejně ze všeho nejvíce jsme se těšili 
na den, kdy vyrazíme na hvězdárnu do 
Hradce Králové. Výlet jsme uskutečnili 
v rámci projektového dne mimo MŠ. 
Cílem projektu byla provázanost 
teoretických znalostí získaných z her a 
aktivit v mateřské škole.

Nejprve jsme navštívili planetárium, 
kde jsme pozorovali denní a noční oblohu, 
poznávali jsme některá souhvězdí noční 
oblohy a na chvíli z nás byli kosmonauti 
na vesmírných stanicích, kteří pozorují 
a zkoumají povrchy planet. Zhlédli jsme 
astronomickou pohádku ,,Se zvířátky  
o vesmíru“.

Poté jsme se vydali k prohlídce 
dalekohledu v kopuli, některé děti si i 
vyzkoušely ovládání tlačítky při otevírání 
a uzavírání kopule. Cestou k dalekohledu 
byla pro děti připravena ukázka, jak lze 
pomocí Foucaltova dalekohledu sledovat 
otáčení Země. Při manipulaci s maketami 
Slunce, Země a Měsíce měly děti možnost 
se názorně seznámit s otáčením Země 
kolem Slunce a své osy, s fázemi Měsíce. 

V astronomické herně děti z velkých 
molitanových kostek sestavovaly 
souhvězdí a planety Sluneční soustavy. 
Na závěr našeho poznávacího výletu se 
děti také zvážily na kosmické váze.

Na zpáteční cestě k autobusu jsme 
si ještě prošli část Planetární stezky po 
planetu Mars a plni zážitků a nových 
poznatků jsme se vydali zpět do školky.  

V červnu se můžeme těšit na další 
projektové dny s názvem ,,Hravě zdravě“ 
a ,,Dravci“, také se při ,,pasování školáků“ 
rozloučíme společně s rodiči s našimi 
předškoláky.

 Bc. Irena Slánská
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Mateřská škola Černilov
JARO nARuBY

Ve třídě je veselo. Děti zpívají, 
poskakují, vyprávějí si příběhy, kreslí, 
anebo jen tak skotačí. Ale před pár týdny 
bylo všechno jinak. Den ze dne děti 
zůstaly doma. Vládní nařízení, neznámý 
vir, strach a nejistota nás v minulých 
týdnech provázely každým krokem. 
Ale všichni dobře víme, že nejlepším 
řešením je postavit se k problému čelem. 
A tak jsme ani ve školičce nezaháleli.

Vytvořili jsme pro děti pestré 
„NÁPADNÍKY“ plné her, tvořivosti 
a poznání. Širokou škálu nápadů jsme 
průběžně doplňovali na webu mateřské 
školy, kde se mohli rodiče v pohodlí 
domova inspirovat. Děti tak získaly 
možnost dozvědět se, jak se líhne 
kuřátko, jak poznat kosa, jaké zvíře 
potkají v zoologické zahradě. Také si 
mohly s mamkou nebo taťkou zahrát 
veselé hry nebo se s kamarády naučit 
novou písničku. 

 Ve třídách vznikly nové herní 
koutky, které dětem nabízejí cestou 

objevů a pokusů získat nové poznatky  
o živé a neživé přírodě. „Jak vypadá kůra 
pod lupou?“ „Co se stane, když vložím 
semínko do vody?“ „Jak vypadá pod 
lupou mravenec?“  Objevy, které dětem 
odpoví na spousty zajímavých otázek, a 
které baví nejen děti, ale i nás dospěláky.

Takových koutků ve třídách naší 
mateřské školy vzniklo více. Místo pro 
relaxaci, kde si děti odpočinou, zábavná 
dramatika nebo malá dílnička, v níž si 
děti mohou rozvíjet své dovednosti a 
fantazii.

„A co, když si chci postavit stavbu, 
ale nechci ji bourat?“ Výstavek není 
nikdy dost. A proto jsme navrhli nová 
místa sloužící k tomuto účelu. Děti se 
mohou pochlubit svým rodičům a radost 
z výsledku prožijí společně.

 I zahrada první budovy dostála změn. 
Její prostředí bude obohaceno o nové herní 
prvky a upraveno tak, aby bylo bezpečné 
a vyhovovalo potřebám malých dětí. Za 
tyto velké změny patří naše poděkování 
panu řediteli Davidu Kubíčkovi a paní 
vedoucí MŠ Petře Moravcové. Současně 
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děkujeme za aktivní podporu Obecního 
úřadu v Černilově a týmu, který si při 
pozemních úpravách mistrovsky poradil 
s těžkou technikou ve stísněném prostoru 
zahrady MŠ. Nakonec patří naše 
poděkování panu Zumrovi, který vyrobil 
nábytek do dětských koutků. Věříme, 
že jsme společnou prací nás dospělých 
vytvořili hezké a inspirující prostředí pro 
naše děti.  

 kolektiv MŠ

U nás se můžete spolehnout na:
      Profesionální přístup
       Mnohaletou praxi
       Rychlé jednání
       Široká znalost elektrických zařízení

Zabýváme se:
    - R evize elektroinstalací budov i v prostředí s nebezpečím výbuchu
    - R evize hromosvodů i v prostředí s nebezpečím výbuchu
    - R evize elektrických zařízení i v prostředí s nebezpečím výbuchu
    - Revize ručního nářadí
    - R evize průmyslových elektrických zařízení
    - R evize strojů jakéhokoliv zaměření
    - R evize spotřebičů (kanceláře apod.)
    - K ontrola nouzového osvětlení
    - O pravy zjištěných závad při revizi
    - P oradenská činnost
    - M ěření termokamerou a infrakamerou
    - Š kolení a přezkoušení z vyhlášky č. 50/1978 Sb.
    - E lektroinstalační a montážní práce

Nastavíme systém provádění elektro revizí dle přání zákazníka.
Lhůty Vám hlídáme my a včas Vás upozorníme na blížící se konec platnosti revize.
Nejsme omezeni druhem prostředí ani rozsahem napětí. 

Profesionál 
ve svém oboru!

tel.: 606 439 349, e-mail: info@reviskol.cz www.reviskol.cz

inzerce
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Základní škola Černilov
Červnový příspěvek vybízí  

k hodnocení uplynulého školního roku. Ve 
vzpomínkách školní roky často splývají. 
Není divu, čas plyne rychle a určitou 
podobnost asi popřít nelze. Tento byl však 
hodně jiný. Může za to jeho druhé pololetí. 
Každého z nás se epidemiologická 
opatření dotkla jiným způsobem. Mnoho 
nám vzala, ale zároveň někdy umožnila 
vznik prostoru pro řadu uvědomění, na 
které v každodenním shonu nezbýval 
mnohdy čas.

Po třech měsících domácího 
vzdělávání prázdniny nejspíše ztratily část 
své výjimečnosti, ne však pro řemeslníky, 
ti se budou moci pustit do práce.  

S finanční podporou Státního zemědělského 
intervenčního fondu a obce Černilov dojde 
k úpravě prostředí naší školní jídelny. 
Venkovní žaluzie zlepší klimatické 
podmínky v letních měsících a akustický 
stropní podhled bude mít pozitivní dopad 
na každodenní stravování. V rámci této 
projektové výzvy vznikne také venkovní 
kuchyňka u první budovy mateřské školy, 
kterou doplní nové herní prvky. Postupná 
rekonstrukce elektrorozvodů základní 
školy je sice méně viditelná, ale také 
potřebná. I na tyto prázdniny je plánován 
v této oblasti posun. Děkuji všem, kteří se 
podíleli v tomto školním roce na zajištění 
celé řady akcí, spolupracovali při realizaci 

investic a byli tak součástí každodenního 
života školy.  Mgr. David Kubíček

Nedílnou součástí vzdělání na 
základní škole je i absolvování lyžařského 
kurzu. V letošním školním roce jsme 
v termínu od 16. do 21. 2. vyrazili do 
Jedlové v Orlických horách na chatu Start. 
Žáci 7. třídy si i přes toto velmi netradiční 
zimní počasí užili pět dnů lyžování a výlet 
do Deštné. Večerní náplní kurzu byly 
přednášky o výzbroji a výstroji, historii 
lyžování, první pomoci a nebezpečí 
hor. Děti si během kurzu zahrály 
spousty zábavných her, které si samy 
připravily. Ve čtvrtek dopoledne jsme 
pořádali všestranné lyžařské závody, kde 
v kategorii děvčat obsadila první místo 
Adéla Krsková a v chlapecké kategorii 
zvítězil Quan Vu Minh.

Výcvik se nám úspěšně podařil. 
Většina žáků si o sobě může říct, že už jsou 
lyžaři! Do budoucna si lze jen přát, aby 

nabrané dovednosti děti i nadále rozvíjely. 
Další možnost v rámci naší školy mají v 8. 

a 9. třídě na svazích rakouských Alp.
Mgr. Jiří Havlas

Lyžařský kurz

27. února – čtvrtek – představení 
dramatického kroužku ZŠ Černilov. Tak 
by mohla začít zpráva detektiva Koumese 
z pohádky „Láďo, ty jsi princezna“, kterou 
děti z kroužku nacvičily a jako vždy sehrály 
3 představení – pro děti z MŠ, 1. stupně ZŠ 
a navečer pak pro zájemce z řad veřejnosti.

Kdo přišel, nelitoval – naši herci 
předvedli, troufnu si říci, opět vynikající 
výkony! Diváci po zásluze odměnili 
potleskem: Aničku Pavlovou, Páťu 
Peškovou, Kačku Guckou, Ondru Lovase, 
Dominika Relicha, Hanku Jelínkovou, 
Terku Dohodilovou, Domču Pejřilovou, 
Náťu Kvašinskou, Adama Scheuera, Emču 
Čechurovou, Klárku Křížkovou, Majdu 
Sedlákovou a Káju Herzánovou.

Chtěli bychom moc poděkovat p. uč. 
Javůrkové za úplně nové krásné kulisy, 

panu Pavlovi za sestřih písniček do 
pohádky, paní Michálkové za občerstvení 
na královský ples a truhlářům Pešavovým 
za pomoc při sestavení naší pohádkové 

scény. 
Byla to dřina, ale stálo to za to! 

Děkujeme za podporu a přízeň!
Mgr. Jana Hofmanová

Divadelní čtvrtek
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500. výročí úmrtí této renesanční 
osobnosti – malíře, sochaře, architekta, 
vynálezce, konstruktéra, přírodovědce 
a hudebníka – bylo inspirací pro 
uspořádání našeho projektového dne. 
Účastníky se staly jako obvykle děti 
ze 6. – 9. tříd, dopředu byla zveřejněna 
témata a úkoly pro jednotlivé třídy 
– např. životopis, úspěchy, nezdary, 
nejvýznamnější malířská díla a jejich 
umístění, Leonardův přínos technice, 
medicíně a architektuře.

Projektový den zahájilo kulturně-
naučné vystoupení skupiny „Pernštejni“ 
a pak následovala práce na projektu 
v jednotlivých třídách.

Poslední část dne žáci na hale školy 

prezentovali svá díla – modely, obrazy, 
koláže – a vznikla velmi pěkná výstavka 
na hale naší školy.

Mgr. Jana Hofmanová

Projektový den „Leonardo da Vinci“OT 64

Těsně před uzavřením školy,  
v úterý 10. března, byli žáci, někdy i 
doprovázející rodiče, překvapeni, že 
před školou stojí tank. Tank to sice nebyl, 
ale nezklamalo ani obrněné vozidlo 
OT 64 a děti si mohly během celého 
dopoledne tohoto obrněnce takzvaně 
osahat, dozvěděly se mnoho zajímavých 
informací - stáří, účelnost, rychlost, 
využití atd. Vlezly si dovnitř, zkusily si 
řízení a na rychlost vyskakovaly z útrob 
vozidla ven. Páni lektoři byli úžasní 
a děti odcházely do tříd spokojené a 
obohacené o netradiční zážitky.

Mgr. Jana Hofmanová

To tu ještě nebylo!

Když jsme se v úterý 10.3.2020 
loučily se žáky, nenapadlo nás, že se 
po Velikonocích neuvidíme. Daly jsme 
rychle úkoly do pátku a se slovy: "Možná 
ještě další týden..." se rozloučily.

Každá z nás se s touto situací musí 
nějak vyrovnat. Některé posílají úkoly 
každý den, jiné jedenkrát za týden, někdo 
se vidí s dětmi přes videohovory, další 
píše dopisy... Hledáme další a další cesty, 
jak dětem i rodičům usnadnit výuku.

Ale je to hlavně na rodičích a dětech. 
Bez jejich pomoci by to opravdu nešlo! 
Snad jednu výhodu to má - můžeme si 
přispat. Jestli to za to stojí...

Věřte, že škola nám moc chybí. 
Snad chybí, podle Vašich zpráv, i dětem 

(alespoň některým).
Moc děkujeme za Vaši trpělivost a 

držíme palce, abychom to společně zvládli 
a brzy se zase sešli ve škole.

Mgr. Naďa Suntychová

Dodatek : Znovu ve škole !

Po skoro třech měsících (od 
26.5.2020) jsme se opět sešli. Nejsme 
sice všicni, musíme mít roušky, myjeme 
si často ruce, nesetkláváme se s ostatními 
dětmi z jiných tříd, ale ve třídě je přece jen 
legrace. Už jen ta hádanka, kdo se na nás 
směje alespoň očima.

Budeme se také ještě více těšit 
na prázdniny, protože si je přece  
zasloužíme !

Žáci 1. stupně

Vyučování na dálkuVýsledky okresního kola 
soutěže v anglickém jazyce

 V úterý 18. 2. proběhlo na Prvním 
soukromém gymnáziu Hradec Králové 
okresní kolo soutěže v anglickém jazyce. 
Z naší školy postoupily ze školního kola 
Magdaléna Sedláková a Patricie Pešková.

Děvčata se v silné konkurenci 
neztratila. Majda obsadila v kategorii I. A 
(6. – 7. třídy) 5. místo, Páťa v kategorii II. 
A (8. – 9. třídy) 14. místo. Gratulujeme a 
děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Lenka Altmannová
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Uzavřením škol v březnu jsme byli my 
učitelé a žáci postaveni do nové situace - 
vymyslet, jak efektivně děti něco naučit 
“na dálku”. 

Prvním krokem bylo založení 
sdílených složek učitelů, kde byla pro 
žáky přichystána práce na jednotlivé 
dny a týdny. Tyto složky jsme vystavili 
na stránkách školy. Úkoly jsme zadávali 
zpočátku i další cestou - přes komunikační 
systém Komens, který je součástí 
Bakalářů. 

Dále jsme potřebovali zmapovat 
typy videohovorů. Na trhu je několik 
možností. Museli jsme vybrat takovou, 
která bude pro žáky a učitele použitelná 
a bezpečná. Rozhodli jsme se pro Google 
Meet, především z toho důvodu, že naše 
škola má komunikaci založenou právě na 
platformě Google - emaily, sdílené disky 
a další dokumenty. Velkou výhodou naší 
školy je, že žáci i učitelé 5. až 9. tříd školní 
gmail běžně používají. 

Dalším krokem bylo poznat prostředí 
Meetu a naučit se v něm pracovat, sdílet 
obrazovku, organizovat hodinu. Poté 
před námi stál tento úkol: pozvat děti 
na online hodiny a vysvětlit jim způsob 
práce. Časem se stalo samozřejmostí, 
že po zahájení hodiny se žáci připojili, 

pozdravili všechny přítomné a vypnuli si 
mikrofon i kameru. Učitel pak vysvětloval 
učivo, kreslil a vyvolával jednotlivé žáky. 
Výhodou při vysvětlování bylo používání 
grafických tabletů. Komunikovat se 
dalo i přes chat, kdy žáci odpovídali na 
kontrolní otázky, soutěžili v rychlosti 
svých odpovědí, pokládali dotazy. Občas 
jsme si “střihli” i závody či týmovku na 
výukových portálech Umimeto či Kahoot.

Výborná byla nabídka některých firem 
a výukových portálů na využívání jejich 
produktů zdarma. Byli to např. Česká 
televize s projekty UčíTelka a Škola 
doma, dále nakladatelství Nová škola, 
s.r.o. , Nová škola - DUHA, Brno, kteří 
nabídli své interaktivní učebnice. Pro 
výuku matematiky v 1. až 5. ročníku 
byla k dispozici výuková videa na www.
matyskova-matematika.cz obsahující 
výklad ke každému cvičení z učebnic. 
Uvolněny byly všechny elektronické 
učebnice pro základní a střední školy 
FRAUS, portál Škola s nadhledem, který 
je též zdarma. S nabídkou přišli tvůrci 
programu na výuku slovíček na https://
www.wocabee.app/ a mnoho dalších.

Kromě toho jsme využívali portály, 
které byly vždy zdarma, např. Umimeto.
org, www.skolakov.eu, Matematikacz na 

youtube, https://www.mathplayground.
com/, http://www.onlinecviceni.cz/, 
https://www.matika.in/cs/, Kahoot apod.

Pro zjišťování situace žáků ohledně 
online výuky jsme použili dotazník na 
Google Forms, z něho jsme pak vycházeli 
při dalším postupu. S rodiči i dětmi jsme 
komunikovali přes Komens, proběhly 
i online třídnické hodiny či pracovní 
porady.

Hlavní odpovědnost za splnění 
uložených úkolů ale samozřejmě nesli žáci, 
potažmo jejich rodiče. A tady je na místě 
poděkovat těm rodičům, kteří se snažili 
spolupracovat a žákům, kteří plnili úkoly 
poctivě a včas. Byla jich naprostá většina. 
A často to neměli vůbec jednoduché - 
leckde doma chyběla technika, dostatečné 
připojení k internetu, aplikace apod. 
Vše se ale nějak postupně vyřešilo. 
Někteří rodiče vedle výuky svých dětí 
pracovali z domu pro zaměstnavatele či 
provozovali svoji firmu. Moc děkujeme za  
spolupráci.

Co dětem z učiva “uvízlo” v paměti, 
se teprve dozvíme, nejspíš v září. Co ale 
můžeme říct už nyní je, že nová situace 
raketově zvýšila digitální gramotnost jak 
žáků, tak i nás - učitelů. A to je určitě 
dobře. Mgr. Dana Hoffmannová

Jak jsme (se) učili online

Každý z nás, ať už žáci nebo 
učitelé, se „pereme“ s domácí 
výukou jinak. Doba strávená  
u počítače se až neúnosně prodloužila 
a pohybu je málo. Tak proč nevyužít 
možnosti, které nabízí volitelný 
vyučovací předmět Dobrodružství 
s vědou v osmém ročníku. Žáci dostali 
na vybranou, jestli si udělají jednoduché 
pokusy, nebo zůstanou u počítače a 
zpracují pracovní list.

  Drtivá většina z nich se 
vrhla na první variantu a pustila se 
do pokusů. Stačili si tak vyzkoušet 
obří bubliny, udělat tornádo v láhvi či 
kouzelnou láhev. Trochu je pozlobil 
provazochodec, který vyžadoval 
správně určené těžiště.

Někomu se dařilo a někomu úplně 
ne. Ráda jsem četla i hodnocení dětí. 
Někteří se svěřili s nedůvěřivostí 
rodičů, zda pokus bude fungovat a 
čekali s nimi na výsledek. Další psali, 
že se těší na nové pokusy a jiní zase 
zapojili i svoje rodiče, aby je s pokusem 
vyfotografovali.

Všem patří pochvala nejen za 

splněný úkol, ale i za snahu a nasazení 
s jakým pracovali. Pochvala patří i 
rodičům, kteří si ve svém nabitém 
programu našli čas a své děti podpořili.
 Mgr. Dana Vaňková

„Home office“ aneb domácí výuka 
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Dětský maškarní karneval v Lejšovce
V sobotu 22. února 2020 se konal  

u nás v Lejšovce dětský maškarní karneval. 
Původně jsme ho pořádali 1.února 2020, ale 
kvůli nemoci dětí a tedy malé účasti dětí, 
jsme udělali ,,repete,,, další odpoledne pro 
naše děti, maškarní karneval. Sešli jsme se 
v hojné účasti v 16 hodin. Děti byly na to 
obzvlášť natěšené.

A tak do naší bývalé třídy jednotřídní 
školy dorazily se svými rodiči či babičkou 
hlavně ty menší děti, předškolního a 
mladšího školního věku v různých maskách. 
Představily se nám motýlek, repr, princezna 
Elsa, princezna, čertice, Červená Karkulka, 
beruška, kocour Mikeš, čarodějnice, Elsa a 
Anna, voják, Ninja, drak, Spiderman a skoro 
roční dvojčata, Andílkové. Starší děti přesto 
dorazily, ale bez masek. K rejdění masek si 
hudbu připravili manželé Siberovi. Děti tak 
mohly tancovat podle známých lidových 
písniček jako Maličká su, Když jsem husy 
pásala, Šel tudy, měl dudy, Travička zelená, 
Nestarej se ženo má, Když jsem já sloužil 
nebo na dětské ,,umělé,, písně jako Sluníčko, 
sluníčko či písně z diskoték, české i 
anglické. Každý si mohl vybrat své oblíbené 
písně. Následovaly hry pod vedením Bolka 
Niedoby, které děti evidentně bavily. 

Byla to chůze s míčkem na talířku mezi 
dvěma židlemi, skákání podle hudby, běhání 

do kruhu za vřískotu dětí, známá a stále 
oblíbená hra na sochy, soutěž - barvičky, 
podle barvy přinesou ,,strejdovi,,  nafukovací 
balónek, ,,pinkání,, s nafukovacími balónky. 
Zapojili se i dospělí. Bylo kolem toho 
spousta legrace.

Velký úspěch ,,sklidil,, vagónek, 
prolézání a podlézání dětí pod tyčí manželů 
Bolka a Pavlíny Niedobových a společné 
tancování a ,,předvádění,, podle písně 
Makarena. Za každý ,,úspěch,, dostalo 
každé dítě sladkou odměnu. Kdo se snažil, 
nasbíral dost pěkných, drobných sladkostí.

Celá místnost byla nádherně vyzdobena. 
Organizatoři, hlavně rodina Niedobova a 
Siberova, pověsili ke stropu discokouli. 

Po celé třídě byla krásná výzdoba. Na 
provázkách ve třech řadách u stropu byly 
zavěšeny balónky a trojúhelníčky. Na 
postranních stěnách, pod světly, místnost 
ozdobily po třech kusech nafukovací 
balónky. Doma maminky a pár babiček 
připravily a na dětský karneval přinesly 
různé sladké a slané dobroty. Na stolech 
nechyběly ani nápoje.

Děti se na karnevalu vytančily a 
vydováděly. Spokojené odcházely se svými 
rodiči v podvečer domů. Velký dík patří 
rodině Siberových a Niedobových. Letos 
byla premiéra. Těšíme se opět na dětský 
maškarní karneval přístí rok.

Mgr. Ludmila Součková

inzerce
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ženy ve Výravě slavily svůj svátek jarním tvořením
V pátek 6. března se sešla ve 

Společenském centru dvacítka výravských 
žen na oslavu MDŽ. Letos bylo součástí 
programu tvoření jarních dekorací pod 
vedením sympatické lektorky Hanky 
Adamcové, která nás loni zasvětila do 
tajemství bylinek, tinktur, vonných esencí a 
přírodní kosmetiky. Letos jsme tedy lepily, 
stříhaly, kombinovaly a bavily se nad 
věnečky a dalšími dekoracemi, kterými 
jsme si chtěly zpříjemnit jarní dny v našich 
domovech. Ženy, tak na podzim zase na 
viděnou!

Eva Nepokojová

Masopustní veselí Smržov-Hubíles
V dochovaných obecních kronikách 

jsme zjistili, že naše obce v historii 
nepořádaly vlastní masopustní průvody. 

Tak proč tuto tradici nezavést v roce 
2020? Bylo tedy rozhodnuto. Teď jen 
sehnat informace o maskách, průběhu 

průvodu, objednat koblihy a jiné dobroty, 
zajistit žebřiňák, povoz s koňmi, hudbu...
Uff, bylo toho hodně, ale zvládli jsme 
to! Počasí nám přálo, a tak jsme se 
mohli jedno únorové sobotní odpoledne 
shromáždit v Hubílese, seřadit průvod 
a připít si medovinou na Masopust! 
Masky se sešly v hojném počtu, nechyběl 
Medvěd, Prasátko, Slaměný panák, Šašek, 
Kominík, dokonce i Mrkev, či Havajská 
tanečnice. Masky nejprve poprosily 
starostu o vydání klíče od obce a zahájení 
masopustního veselí, což se stalo. Průvod 
se rozjel, hudba hrála, děti se vezly 
na žebřiňáku. U „Bílého domu“ jsme 
měli občerstvovací zastávku s dobrým 
čajem, koblihami, koláči a loupáky. Děti 
si zasoutěžily v překážkovém běhu a  
s koníky na tyči, zatancovaly  si s balonkem 
mezi čely. Ve Smržově u obchodu jsme si 
udělali společné foto, a hlavně se naučili 
a zatančili čardáš. Poslední zastávka byla 
samozřejmě v hospodě U Koupaliště, kde 
na účastníky čekaly vynikající zabíjačkové 
pochoutky. Pro děti byl nachystán program 
plný soutěží a tancování. Dětské masky jsme 
ocenili šesti zlatými pohárky. Vrcholem 
dne se stalo vyhlášení Krále masopustu a 
předání putovního zlatého poháru. První 
ročník vyhrál bezkonkurenčně úžasný 
Šašek!

Velké díky patří smržovským 
a hubíleským hasičům za pomoc  
s organizací a vydávání občerstvení, dále 
panu hostinskému za výborné pochoutky 
a hladkou spolupráci, a také starostovi 
obce za finanční výpomoc. Děkujeme také 
smiřické Policii za hlídání dopravy. Díky 
i všem ostatním, kteří jakkoliv pomáhali, 
přišli v maskách, fotili…, díky!

Těšíme se na další ročník!!!
Laďka Pozdílková
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Oslavy MDž ve Skaličce
Ještě než přišla koronavirová krize, 

tak jsme letos ve Skaličce 7. března 
tradičně oslavili Mezinárodní den žen. 
Už od ledna se nás dobrovolných hasičů 
spoluobčané ptali, co pro ně chystáme a 
na co se mají těšit.

V sobotu jsme se sešli už dopoledne, 
abychom vše na večer pečlivě připravili. 
Práci jsme si rozdělili, někdo dělal 
obložené chlebíčky, jiný sehnal rudé 
karafiáty další zase zákusky. Pánové 
uklidili, nachystali stoly a židle.

V loňském roce mistr Karel Gott 
oslavil 80. narozeniny, ale bohužel brzy 
po nich navždy odešel. Jako vzpomínku 
na tohoto nezapomenutelného umělce 
jsme připravili krátké pásmo jeho 
písniček tak, jak zazněly na oslavách 
jeho 60. a 70. narozenin, kdy je předvedli 
jeho kolegové zpěváci.

Jako první přišel Karel Štědrý, 
ztvárněný Mílou Havlíkem, ten si 
stěžoval, že Jeho první láska se dnes 
vdává. Do Ilony Csákové se převtělila 
Jindra Juranová a spolu zazpívaly Oči 
mám sněhem zaváté. Den je krásný dali 
vědět Štefan Margita a Hana Zagorová, 
ale místo nich přišli Tomáš Sládek a 
Zdena Klimešová. Za Viléma Čoka 
rockersky naskočil Viktor Novák, aby 
nám sdělil, že na něj Zírá po trezoru 
velká díra. Velice pěkně se uvedl Jarda 
Wild, když pomalu nakráčel s písničkou 
Se-la-ví a v Jardovi jsme poznali 
Aleše Brichtu. Jedno z oblíbených 
děl v Německu „Babička“ předvedla  
v němčině Monika Karpíšková, ale slyšet 
byla Jitka Molavcová. Bohouš Josef 
vyhrožoval, že dá Dělovou ránu, bum, 
bum, bum, bum, na jevišti se objevil 
Jiří Čihák ml. Denys Holovchenko se 
pěkně uvedl a s Michalem Davidem 
kohosi lákali Pojď, půjdem spolu hledat 
démanty. Skupina Laura a její tygři ve 

složení Jarda Wild, Tomáš Vašíček, Leoš 
Urban, Božena Paclíková, Jiří Čihák 
ml., Karel Vandas zpívali o slavném 
filmovém akčním hrdinovi Jamesu 
Bondovi. Na scéně se znovu objevila 
Monika Karpíšková, tentokrát jako Bára 
Basiková se známým hitem Pár ona a 
on. Někteří naši „interpreti“ se převtělili 
do skupiny SUPPORT  LESBIENS 
proto, abychom slyšeli o mládencích  
z Liverpolu se jmény Ringo, George, 
Paul a John. Iva Ambrožová se moc 
líbila s písní Jen se hádej, ale hádat se 
chtěla Marie Rottrová. Karel Vandas 
a Dalibor Janda, možná i Karel Gott 
zpívali Je jaká je. Leoš Urban s Petrem 
Kolářem vyjádřili Stokrát chválil nás a 
Nikola Juranová jako Leona Machálková 
vyslovila přání, které bychom chtěli asi 
všichni a to být stále mlád. To už jsme se 
dobrali až do konce, kdy na „prkna, která 
znamenají svět“ přišli všichni účinkující 
a všem doporučili – JDI  ZA  ŠTĚSTÍM.

Po vystoupení za námi někteří 
diváci přišli a říkali nám, jak se jim 
naše vystoupení líbilo. Však se k nám 
taky během vystoupení svým zpěvem 
přidávali.

S námětem přišla Božena Paclíková, 
o kostýmy se postarala firma Marwill, 
hudební doprovod měl Milan Karpíšek, 
režie se ujal Jaroslav Wild. Zábava 
pokračovala diskotékou. Za pomoc 
děkujeme řadovým členům SDH 
Skalička, spoluobčanům a Obci Sklalice. 
Velké poděkování patří Milanovi 
Kessnerovi, našemu velkému příznivci 
za vytvoření krásných fotografií.

V neděli jsme se sešli, abychom vše 
uklidili. Jsme rádi, že jsme stihli potěšit 
naše ženy, poněvadž ten další týden už od 
13. března přišla různá vládní omezující 
koronavirová nařízení a to už bychom se 
takto nemohli sejít. Zdeňka Klimešová
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Librantický míčový sedmiboj
(tenis, nohejbal, volejbal, fotbal - penalty, házená - sedmičky, basketbal- koše a stolní tenis)

V sobotu 30. května  se v Libranticích 
podruhé uskutečnil míčový sedmiboj 
smíšených dvojic. Letos se zúčastnilo 
ideálních 16 týmů. Ve všech  disciplínách 
se soupeřilo vyřazovacím způsobem. Za 
umístění v každé z nich získávaly smíšené 

páry bodové ohodnocení a vítěze určil 
celkový součet bodů. Pokud chtěli uspět, 
museli mít vyrovnané všechny disciplíny 
a v některých vyčnívat. To přesně 
předvedla a ukázala vítězná dvojice 
s názvem „Dobře my“ (Jiří Běloušek 

s dcerou Katkou) z HK. Díky počasí i 
vyrovnaným zápasům se sedmiboj vydařil 
a už se těšíme na 3. ročník. Děkujeme paní 
starostce za ceny pro všechny účastníky 
sedmiboje a Hospůdce na hřišti za skvělé 
občerstvení. Pavel Kubíček

inzerce

Z redakční pošty...

Jsem obyvatelka Hubílesa a je mi 70 let. Špatně chodím 
a občas si vyjdu na vycházku u nás na kopec.V době 
nouzového stavu, se ani nikam nedá chodit. Jdu cestou vedle 
"skladováku", jak se tu říká. Vyjdu na hřeben kopce a vydám 
se pár kroků vlevo, směrem ke Smržovu. Tu po pár krocích 
co nevidím? Je tu nová lavička. Ihned na lavičku usedám a 
dívám se do krásné krajiny. Z jedné strany sleduji Krkonoše 

se zbytky sněhu a otočím se 
vidím Orlické hory. Jsou zde 
nádherné výhledy. 

Tímto bych chtěla podě-
kovat lidem, kteří se zasloužili 
o zbudování lavičky. Veliká 
radost v této těžké době. 

 Eva Vyčítalová
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SDH Černilov 
Vážení čtenáři Zpravodaje,
dovolte mi využít možnosti publikování 

článku za SDH Černilov ke krátké 
preventivní edukaci. Rád bych vás, opětovně 
formou krátkého testu, obeznámil s dalšími 
důležitými a praktickými informacemi 
z oblastí požární ochrany a ochrany 
obyvatelstva. Pusťme se do toho.

1.  Česká republika má pro přípravu na 
mimořádné události a pro provádění 
záchranných a likvidačních prací, 
vybudovaný koordinovaný postup jeho 
složek, který se nazývá Integrovaný 
záchranný systém (dále jen „IZS“). Jeho 
základními složkami jsou:  

a)  havarijní, pohotovostní, odborné a jiné 
služby,

b) orgány ochrany veřejného zdraví, 
zařízení civilní ochrany, vyčleněné síly 
a prostředky ozbrojených sil,

c) Hasičský záchranný sbor České 
republiky, jednotky požární ochrany 
zařazené do plošného pokrytí 
kraje jednotkami požární ochrany, 
zdravotnická záchranná služba, Policie 
České republiky.

2. Je hasicí přístroj součástí povinné výbavy 
vozidla kategorie M1 (rozumějte Váš 
osobní automobil)?

a)  ano,
b)  ne.

3. Když na místní hasičské zbrojnici 
uslyšíte přerušovaný tón sirény po dobu 
1 minuty, který je v průběhu této minuty 
jednou přerušený, jedná se o signál:

a)  Všeobecná výstraha, 
b)  Požární poplach, 
c)  Akustickou zkoušku sirény.

4. Pokud se na Vás, v průběhu provádění 
záchranných a likvidačních prací při 
mimořádné události, obrátí s žádostí 
starosta nebo velitel zásahu, abyste 
osobně pomohli či poskytli Váš materiál 
nebo techniku, tuto žádost:

a)  uposlechnete,
b)  odmítnete,
c)  nejste povinni je vůbec pustit k sobě na 

pozemek.

5.  Kolik litrů pohonných hmot můžete mít 
maximálně ve své garáži pro osobní 
automobil? 

a)  80 litrů,
b)  100 litrů,
c)  40 litrů. 

6.  Je povinností mít v rodinném domě 

hasicí přístroj?
a)  ne, povinnost není stanovena žádnou 

právní normou,
b)  ano, tato povinnost platí pro všechny 

rodinné domy,
c)  ano, ale povinnost platí pouze pro 

některé rodinné domy.

Správné odpovědi:

1 c) Na základě Zákona č. 239/2000 
Sb., o IZS, jsou základními složkami IZS: 
Hasičský záchranný sbor České republiky, 
jednotky požární ochrany zařazené do 
plošného pokrytí kraje jednotkami požární 
ochrany, zdravotnická záchranná služba, 
Policie České republiky. Jiné složky, 
které poskytují tzv. plánovanou pomoc na 
vyžádání, jsou ostatními složkami IZS. 

2 b) Hasicí přístroj není, na základě 
Vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování 
technické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích, povinnou výbavou 
osobních vozidel. Je však doporučeno si 
jím vozidlo vybavit. Z hasicích přístrojů 
se doporučují práškové nebo halotronové. 
Další variantou jsou pak hasicí spreje. 

3 b) Jedná se o signál „Požární 
poplach“, který slouží ke svolání jednotek 
požární ochrany k výjezdu na zásah. Není 
varovným signálem pro obyvatelstvo. 
Pokud není požár ve Vaší bezprostřední 
blízkosti, či Vás neohrožuje mimořádná 
událost, zachovejte klid a nemusíte nic 
dělat.

4 a) Dle Zákona č. 239/2000 Sb.,  
o IZS jste povinni na tuto výzvu poskytnout 
osobní nebo věcnou pomoc. V rámci 
provádění záchranných a likvidačních 
prací jste také povinni strpět vstup osob, 
které tyto práce vykonávají, na Váš 
pozemek nebo do objektu. Kromě dalších 
specifických kategorií, nemusí osobní 
pomoc poskytnout osoby ve věku do 18 let 
a od 62 let, osoby zdravotně nezpůsobilé 
k výkonu požadovaných činností, plně 

invalidní osoby, poslanci a senátoři 
Parlamentu ČR a členové vlády. Pomoc 
nemusíte poskytnout také v případě, že 
byste vystavili vážnému ohrožení sebe 
nebo své blízké anebo pokud Vám v tom 
brání důležité okolnosti, které by zjevně 
způsobily závažnější následky. 

5 c) Vyhláška č. 246/2001 Sb.,  
o stanovení podmínek požární bezpečnosti 
a výkonu státního požárního dozoru 
(vyhláška o požární prevenci) ukládá, 
že v jednotlivých a řadových garážích 
lze ukládat nejvýše 40 litrů pohonných 
hmot pro osobní automobily a 80 litrů 
pohonných hmot pro nákladní automobily 
v nerozbitných přenosných obalech a 
nejvýše 20 litrů olejů na jedno stání. 
V hromadných garážích se pohonné 
hmoty ani oleje neukládají, s výjimkou 
provozních náplní a záložního paliva, které 
jsou součástí vozidel.

6 c) Tato povinnost vyplývá z Vyhlášky 
č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách 
požární ochrany staveb. Týká se všech 
nově kolaudovaných rodinných domů a 
staveb určených pro bydlení. U staveb 
kolaudovaných před 1. červencem 2008 
povinnost z vyhlášky nevyplývá a umístění 
vhodného hasicího přístroje lze pouze 
doporučit. Je důležité tuto povinnost 
neopomenout i z důvodu uplatnění plnění 
pojistné události u Vaší pojišťovny. 

Vzhledem k celkové náročnosti testu, 
Vás již nebudu „trápit“ dalšími otázkami. 
Snad byl pro Vás test přínosným. Nemějte 
obavy, na výsledek úspěšnosti se Vás 
dotazovat nehodlám. Vzhledem k blížícím 
se prázdninám a období dovolených, Vám 
chci popřát jejich klidné a pohodové prožití, 
i když většina z nás jej bude zřejmě trávit 
v tuzemsku. Na druhou stranu, máme právě 
teď jedinečnou příležitost poznat krásy naší 
republiky, bez davů zahraničních turistů. 

Michal Potáč,
starosta SDH Černilov

 
krátká zpráva  

z Lejšovky

Bylo zpřístupněno 
veřejnosti, hlavně 
dětem a mládeži, nově 
vybudované dětské a 
workoutové hřiště.

Mgr. Ludmila Součková
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Librantický Důvtip 
slavil MDž netradičně 

v Přepychách

Letošní mezinárodní den žen jsme  
s „důvtipkami“ slavily zcela netradičně. 
A to na oslavách 60 let založení Českého 
Červeného Kříže v Přepychách. Bylo 
to na pozvání, no a jak jinak než s naší 
„Retro módní přehlídkou“ a jak jinak, 
než za doprovodu manažera hudby 
Jardy Bortlíka.

13 modelek předvedlo spoustu 
modelů a mnoho pěkných písniček. 
Už to máme tak vypilované, že jsme 
se nezalekli vyplnit pauzu pro převlek 
modelek živým vstupem s písničkou 
„Kdyby tady byla taková panenka„. 
Těch pauz bylo víc, a tak nechyběly 
vtipy a na scénu přišly i modely místní. 

V Přepychách jsou stejně akční 
ženy a celá oslava byla v retro stylu. 
Přátelská atmosféra byla vyjádřena 
už během přehlídky. Po oficiálním 
programu, po výborném řízku a po 
dostatečném zásobování pitného 
režimu pro podporu dobré nálady ze 
strany pořadatelů se zapojili všichni.  
A tak mašinka jela, jela a jela a když 
zrovna nejela, tak jsme všichni padali 
na kolena na kolena, na kolena jé, jé, 
jé...Ale nikdo tam na kolenou nezůstal.  

Bylo to krásné a tímto ještě 
jednou dík všem pořadatelům ČČK 
v Přepychách, a hlavně paní Libušce 
Preclíkové.

Věra Koutníková

SDH Smržov - jaro 2020

Činnost SDH Smržov byla v jarních 
měsících, stejně jako dění v naší zemi, 
poznamenána pandemií COVID 
19. Z plánovaných akcí sešlo kvůli 
epidemiologickým a hygienickým 
omezením. Členové SDH se k situaci 
postavili čelem a pokusili se být 
prospěšnými obci a občanům alespoň 
formou rozvozu dezinfekce (nádobek 
se střičkou) do domů všem obyvatelům, 
nabídnutím pomoci seniorům nad 75 let 
(zajištění roušek, nákupů,…) a 2x v týdnu 
členové SDH obcházeli vesnici s postřikem 
dezinfekce, která byla aplikována na místa 
s možnou větší koncentrací osob a na místa 
s větší četností dotyků, jako např. zastávka 
autobusu, dětská hřiště, místa pro posezení 
a v neposlední řadě kontejnery na tříděný 
odpad.

3.4. členové SDH hromadně darovali 
krev (velká část sboru již patří mezi 
pravidelné dárce) a touto akcí se povedlo 

motivovat a přivést i prvodárce. Při této 
příležitosti darovali transfuzní stanici FN 
HK 100ks vyrobených látkových roušek.

Po postupném uvolňování vládních 
nařízení bylo možné zahájit práce pro 
obec. V sobotu 2.5. proběhlo jarní čištění 
koupaliště, 8.5. bylo zrenovováno  hřiště 
na návsi, herní prvky dostaly nový nátěr 
a bylo kompletně zrekonstruováno staré 
pískoviště. 9.5. členové SDH pomáhali se 
sběrem nebezpečného odpadu, kterého se 
letos v naší obci sešlo rekordní množství. 
Na dětském hřišti u koupaliště byl během 
měsíce dubna nainstalován nový herní prvek 
s lezeckou stěnou. V sobotu 16.5. členové 
SDH vyčistili další úsek lesa u kapličky, 
koryto potoka, mostek s chodníčkem i 
dlážděný prostor v bezprostřední blízkosti 
kapličky. Z lesa bylo odvezeno velké 
množství spadaných větví a listí, také 
prořezány náletové dřeviny. 

 Mgr. Klára Němcová, starostka SDH
inzerce
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Z historie Sk Slávie Libřice - pokračování
Rok 1992 

27. června se zúčastnili naši členové 
brigády na opravě obecního rybníku Bekovák 
a současně se pracovalo i na dostavbě kiosku 
ve sportovním areálu. 19. července hráli naši 
žáci pohárové utkání v Kobylicích, kde zvítězili 
3:0 (Lukáš Jedinák 3). Sestava: J. Janáček – R. 
Konečný, P. Štrajt, Vl. Hrnčíř, Vl. Šimon, D. 
Vyhlíd, O. Vilímek, L. Jedinák, M. Havel, I. 
Kovačevitý.

25. červenec – přátelák s Přepychami 3:3 
(Bubela 2, Budinský). Sestava: Šereš – Štěpán, 
Pavlát, Dostál, Fajčík, Kvíčera, Bubela, J. 
Štrajt, A. Gajdoš, Budinský, Rýdl, Formánek, 
Forst. Rozhodčí Libor Kovačevitý, který získal 
v sedmnácti letech licenci, použil v průběhu 
zápasu nové pravidlo o zákazu tzv. malé 
domů nohou! V přípravném utkání 2. srpna 
vítězí muži v Sendražicích 2:0 (Bubela 2). 10. 
srpna se v našem sportovním areálu uskutečnil 
sportovní den – dva turnaje ve fotbale a  
v nohejbale. Po lítých, ale sportovně vedených 
bojích, skončil fotbalový turnaj v tomto pořadí: 
1. Černilov – pod vedením nového trenéra 
J. Budinského, 2. V. Jesenice, 3. Josefov, 4. 
Libřice, 5. Sendražice, 6. Lachtan Club HK. 
Nohejbalového klání se zúčastnilo 11 týmů. 1. 
Nový Ples, 2. Jeřice, 3. Třebechovice, 4. AC 
HK. O Občerstvení sportovců a 180 diváků se 
v kiosku Pod modřínem starali Stan Špatenka 
a Helena Gajdošová. 15. srpna – přátelák  
s Černilovem 2:5 (Budinský 2). 16. srpna 
začínají podzimní mistrovské soutěže v okrese.

Žáci: Třebeš – Slávie 1:0, muži: Slávie – 
Lovčice 1:4! (Bubela). Neuvěřitelně špatný 
výkon našich borců! 26. září – Slávie – Kunčice 
B 1:2 (Saučuk). 1. října žáci v okresním poháru 
prohrávají doma s Předměřicemi 0:3! Ovšem 
3. října vítězí v mistráku v Předměřicích 
překvapivě 5:2! (M. Havel 3 – všechny  
z penalt, L. Jedinák, D. Vyhlíd). Rozhodčí L. 
Kovačevitý vyloučil domácím jednoho borce, 
nám dva – Vyhlída a P. Štrajta za hrubou urážku 
své osoby! Trest: Vyhlíd 6 zápasů nepodmíněně 
Štrajt 2! Další zápasy žáků na podzim: s Novým 
HK 1:2, Kobylice – Slávie 0:3 (L. Jedinák 3),  
s Libčany 3:3 (Jedinák 2, Krumlovský), Černilov 
– Slávie 2:0, s Hlušicemi 5:1 – utkání se hrálo v 
rámci Hasičského dne a přihlíželo 100 diváků! 
Chlumec nad Cidlinou – Slávie 4:1 (Havel), 
se Smiřicemi 3:2 a v Hořiněvsi 0:2! Zápasy 
mužů: Slávie – Dohalice 2:2 (Mates, Bubela), v 
Roudnici 1:2 (Budinský, Dostál), doma s Třebší 
1:2 (Hrubý), s Boharyní 2:0 (Budinský 2),  
s Červeněvsí 2:2 (Hrubý, Bubela). V podzimních 
tabulkách jsou žáci na 5. a muži na 6. místě.

21. listopadu začíná XX. Ročník Zimního 
turnaje OFS Hradec Králové. Smiřice – Sávie 
3:1 (Riedel), Slávie – Černilov 4:1, Malšovice 
– Slávie 3:2, Třebeš – Slávie 2:0, Slávie – 
Nový HK 0:12! - hráno v hlubokém sněhu! 

Sendražice – Černilov 2:10 (Farkaš 5, Hrubý 
2, Langner, Blažek, Neppl), Slávie – Prasek 
2:1 (Budinský 2), Slávie – Třebeš 3:2 (Riedel, 
Mates, Kvíčera), Smiřice – Slávie 4:3 – vedli 
jsme již 3:0 a přesto jsme to neudrželi! Slávie 
– Ohnišťany 2:1 (vlastní a Budinský). Odveta 
se nehrála kvůli rozbahněnému terénu. Turnaj 
skončil v březnu 1993. 

Jarní část mistrovských 
soutěží 1993

Muži: Slávie – Klamoš 2:0, s Chlumcem 
1:3, prohra v Boharyni 2:3, ve Lhotě pod 
Libčany 2:2, Červeněves – Slávie 5:1, Třebeš 
B – Slávie 1:3, Slávie – Hořiněves 1:0. Žáci: 
Slávie – Kobylice 2:0 (Jedinák, T. Havel), 
prohra ve Lhotě pod Libčany 1:3, Slávie – 
Třebeš 6:1. Starší žáci skončili v OP na 4. místě, 
muži pak v OP na 6. místě. Po skončení jarních 
klání jsme zakoupili prase, z něho se udělaly 
různé dobroty, k tomu šest půlek dobrušského 

piva a spolu s fanoušky jsme diskutovali až do 
pozdních hodin.

V minulém vydání Zpravodaje jsem 
se zmínil o tzv. Fain lize. Podle dodatečně 
získaných informací se jednalo o 14. ročník 
Jaroměřské PROST FAIN LIGY firem 2020. 
Přihlášené firemní týmy soutěžily ve skupinách 
1. a 2. liga a nad 40 let. Firma JŠ a syn hrála 
sálovou kopanou v 1. lize. Zde jsou její výsledky: 
PROST – JŠ a syn 4:1, Kimberley Clark – JŠ a 
syn 2:2. Takže se nehrálo pod hlavičkou Slávie, 
jak bylo mylně uvedeno. Tým libřického 
podnikatele však někteří hráči Slávie, spolu  
s dalšími výbornými fotbalisty, reprezentovali. 
1. ligu vyhrál PROST, JŠ a syn skončili na místě 
třetím! Hráči: Patrik Adamovič, Petr Ličman, 
David Volter, Petr Hejzlar, Ladislav Sapižák 
– slávisti, další pak: David Ličman, Ladislav 
Kundrt, Ondřej Lukeš, David Hatle a Marek 
Muller. pokračování příště

Josef Jedinák, kronikář Slávie Libřice

inzerce
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DĚTSký kARneVAL V LeJŠOVCe

Z ČinnOSTi SDH SMRžOV

Pro velký zájem o Projekce letního 
(mobilního) kina v Černilově, se bude 
na hřišti promítat i letos. 

termíny představení:
úterý 28. Července
úterý 25. srpna 

Filmy budou upřesněny

Na promítání Vás zve Obec Černilov



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


