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fotostřípky2

VeLikOnOČní VěneČky žáků 3.A

FOtOSOutěž ZŠ ČeRniLOV - tAJeMný DucH PříRODy

ČeRniLOV  PeČe PRO neMOcnici



 
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

Bude líp! Už léta vídáme toto 
heslo na billboardech a letos to 
konečně vypadá, že dojde naplnění. 
Možná dokonce dříve, než jsme 
čekali. Více než rok trvající boj s 
pandemií nám opět ukazuje světlo na 
konci tunelu. Snad k němu dojdeme 
dříve, než stihne zase zhasnout, jak 
se tomu už několikrát za poslední 
rok stalo. Nejspíš by zabralo hodně 
času spočítat, kolikrát už politici a 
odborníci hovořili o bodu zlomu. 
Tentokrát se k němu však skutečně 
začínáme blížit. Výuka ve školách se 
postupně rozbíhá, otevírají se další 
obchody a služby a očkování proti 
nemoci covid-19 má být dostupné 
dalším věkovým skupinám obyvatel. 

Je to právě očkování, které může 
v boji s virem zásadněji pomoci. 
Jakkoliv se v posledních týdnech 
epidemiologická situace zlepšila, 
bez výrazné proočkovanosti by se při 
rozvolnění dostavil pandemický jojo 
efekt. Kdo někdy držel dietu, zná 
to velmi dobře. Virus sám od sebe 
nezmizí, jakmile dostane šanci, bude 
zpět. Očkování v našem kraji však, i 
přes omezené dodávky vakcín, běží 
na plné obrátky. Podle plánů by se tak 
nejpozději o prázdninách mělo dostat 
na všechny, kteří se chtějí očkovat. 
Teprve pak můžeme očekávat plný 
návrat k normálu.

Je to vlastně už rok, co žijeme 
okleštěné životy. Někdo omezení 
příliš nepocítil, jiných se dotklo 

zásadně. I v našem mikroregionu 
vidíme příběhy lidí, kteří kvůli 
pandemii pověsili své podnikání na 
hřebík. Místní spolky se nemohou 
scházet, zastavil se kulturní a 
společenský život. Vidět je to i na 
stránkách Zpravodaje, kde podruhé 
za sebou zcela chybí rubrika Událo 
se. Blýská se však na lepší časy. 
Například organizátoři Černilovského 
dvora už plánují, že dovolí-li to 
situace, zorganizují alespoň omezený 
rozsah akce. Budeme si přát, aby se 
dostalo i na další tradiční události v 
našich obcích. 

Pandemie prozatím vystavila 
stopku také plánovaným oslavám 
devadesátin černilovské školy, 
a tak vám připomínku této 
významné události přinášíme 
alespoň na následujících stránkách. 
Mimochodem, zatímco jedna škola 
oslavila kulaté výročí, další v 
posledním „divném“ roce vznikla. 
V Hubílese začala od září fungovat 
Skřítkova lesní školka, o které se v 
tomto čísle také dočtete a momentku 
z jejího života najdete i na titulní 
straně Zpravodaje. Až to situace 
dovolí, budeme se těšit na další texty 
o tamním dění. Stejně tak i na zprávy 
z vašich spolků či kulturních akcí. 
Do té doby vám nabízíme alespoň 
malý náhled do současného dění v 
mikroregionu. 

Příjemné počtení.
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. 6. 2021

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, 
je těžké psát o dění 

v obci, když většina aktivit 
je z notoricky známých 
důvodů utlumena, proto 

jsem váhal, zda pravidelný příspěvek 
vůbec psát. Zmíním jen několik řádek 
o postupu přípravy naší největší a 
nejdůležitější akce, „Nástavba 3. patra 
ZŠ Černilov“, o které jsem již informoval 
v minulém Zpravodaji.

Máme vydané stavební povolení a 
v tomto týdnu podáme žádost o dotaci 
z ministerstva financí. Rozpočtové 

náklady akce jsou něco přes 40 mil. Kč, 
přičemž maximální možná dotace z tohoto 
programu je 20 mil. Kč za podmínky 
vyčerpání dotace v plné výši do konce 
letošního roku, tedy za 6 měsíců. To je 
samo o sobě nelehký úkol, navíc ztížený 
situací, kdy je nutné stavbu zahájit k 1.7. 
a prázdniny využít k oddělení staveniště 
od vlastního provozu školy, aby mohla od 
1.září probíhat výuka. Všichni doufáme, 
že to už nákazová situace dovolí. Nutně 
se tedy koncem května dostaneme do 
situace, kdy nebudeme vědět, jestli 
bude náš projekt finančně podpořen, ale 

s ohledem na čas, musíme uzavřít 
smlouvu o dílo a začít stavět. 
Toto rozhodnutí musíme učinit 
nejpozději na zastupitelstvu, 
které předpokládáme uskutečnit 
27.5.2021. Snad do té doby 
budeme mít některé nové 
informace, které nám rozhodování 
ulehčí. 

 Stanislav Javůrek, starosta

OÚ Černilov

Zprávy z radnic4

Výročí v Černilově
Svá životní jubilea slaví
Jaroslava Kroupová, Marie Hojná, 
Helena Šimková, Zdenka Baliharová, 
Oldřich Lorenc, Anna Špundová, Anna 
Bečková, Jaroslav Kotlant, Miluše 
Jandíková, Marie Hardošová a František 
Šimek

Výročí v Lejšovce
Svá výročí oslavili
Josef Krapinec, Oldřich Piňos a Věra 
Krámová

OBec LeJŠOVkA
Ze zasedání ZO 26. 3. 2021

Účetní a starosta obce 
seznámili zastupitele 
s rozpočtovými opatře-
ními č. 1-2/2021.     Zastu-
pitelstvo je následně vzalo 
na vědomí. Rozpočtová 

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

Závěrečný účet obce za rok 2020 ve vý-
dajové části činil 2 412 900 Kč, v příjmové 
části 4 919 581 Kč. Součástí závěrečného 
účtu je zpráva o výsledku hospodaření, zde 
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. 
Účetní zisk za rok 2020 činí 2 379 505 Kč. 

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku 
za rok 2020 a převod hospodářského 
výsledku 2 379 504,62 Kč na výsledek 
hospodaření minulých účetních období.

Starosta obce navrhl na Valnou hromadu 
VAK HK delegovat pana Josefa Fabiána ml. 

Již v předchozích letech obec přispívala 
na nákup knih do výměnných knižních 
fondů v rámci regionálních knihovnických 
služeb. I letos se obec rozhodla poskytnout 
Knihovně města Hradec Králové dar, a to ve 
výši 3.000 Kč.

Každý rok obec poskytuje pečovatelské 
službě „Obecný zájem ze Smiřic“ příspěvek 

na činnost. Na letošní rok žádají částku 
15.000 Kč. Jedná se o pomoc při péči  
o občany. Za loňský rok využili tuto 
službu dva klienti. Starosta nechal hlasovat 
o poskytnutí daru ve výši 5.000 Kč. 
Zastupitelé souhlasí s touto výší.

Starosta obce Lejšovka předložil návrh 
dohody se společností Marius Pedersen. 
Jedná se o řádné a včasné plnění nových 
povinností plynoucích ze zákona  o odpa-
dech, zejména povinností týkajících se 
poplatku za ukládání odpadů na skládku. 
Zastupitelé souhlasí s podpisem této dohody.

ZO schválilo směrnici o zadávání 
veřejných zakázek, která stanovuje 
závazný postup obce Lejšovka při zadávání 
veřejných zakázek podle zákona č.134/2016 
Sb. Konkrétně jde o zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, a to na dodávky, 
služby nebo stavební práce. 

Starosta obce Lejšovka předložil návrh 
tří členů a dvou náhradníků k výběrové 
komisi k veřejné zakázce stavební úpravy 
skladu na nářadí. Jedná se o sklad, který 
je umístěn za Obecním úřadem Lejšovka. 
Výběrové řízení je vyvěšeno na úřední 
desce. Schválený návrh členů do komise 
je: předseda  Martin Jílek a členové Josef 
Fabián ml. a  Jiří Němeček. Náhradníci: Ivo 
Kovačevity a Adam Košťál.

Schůze výběrové komise se konala 8. 
4. 2021 v 18:00 hod. na Obecním úřadě 

 

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

Lejšovka, kde výběrová komise otevírala 
obálky s nabídkami do výběrového řízení 
na stavební úpravy skladu na nářadí.                                                                                                            

Starosta obce Lejšovka informoval 
zastupitele, že po podané demisi pana 
Boleslava Niedoby na předsedu kulturního 
výboru musí být zvolen nový předseda. 
Protože ostatní členové zastupitelstva už 
plní funkci předsedy v jiných výborech, 
navrhl do této funkce sám sebe. Tedy 
předsedou kulturního výboru se stane pan 
Martin Jílek. Zastupitelé souhlasí s tímto 
jmenováním.
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OBec DiVec
Ze zasedání ZO 7. 4. 2021

Zastupitelé projednali 
předloženou PD Ing.
Samka na realizaci 
rodinného domu na 
pozemku 18/9. V rámci 
několika schůzek 

a následného místního šetření na 
místě budoucí stavby byly obcí jasně 
stanoveny požadavky na realizaci. Pokud 
jde o předložený projekt stavby RD, 
zastupitelé jeho realizaci schválili. Pokud 
jde o napojení vlastního RD na kompletní 
sítě a zadání provedení příjezdové 
komunikace, zastupitelé nesouhlasí a je 
třeba předložit kompletní dokumentaci 
konečného provedení. Předložená složka 
obsahovala několikero projektů na 
jednu konkrétní věc v různých fázích 
rozpracovanosti a ZO neví, k čemu 
se vyjadřovat. Vzhledem k tomu, že 
stavebník nedodržel požadavky obce 
na provedení komunikace, zastupitelé 
nemohou tento návrh schválit s tím, 
že by následně bylo nutné zmíněnou 
komunikaci kompletně předělávat na 
náklady obce.

Starosta předložil návrh na vyřízení 
žádosti firmy Stavoka ve věci odkupu 
pozemků v rámci realizace lokality 
„Stavoka“. Obec nebude pozemky 
prodávat, ale smění je za ornou půdu 
ve vlastnictví zmíněné firmy. Tyto se 
použijí na možnou budoucí směnu  
s vlastníky pozemků (budou-li souhlasit) 
v zamýšleném pokračování cesty Divec – 
napojení na cyklostezku Slatina-Černilov.

Zastupitelé projednali a schválili 
předložený návrh smlouvy na finanční 

příspěvek (dotaci) od KHK na podporu 
linky č.5.

Zastupitelé projednali a zamítli 
předložený návrh Mgr. Vika na 
provizorní napojení sítí přes obecní 
cestu. Je připraveno komplexní řešení  
v rámci realizace lokality „Stavoka“, 
kdy budou domy na okraji realizovaného 
území napojeny na budoucí páteřní sítě 
v obci. Navrhované řešení by obec do 
budoucna mohlo limitovat při realizaci 
výjezdové komunikace z této části.

Divec peče 
zdravotníkům

Vážení spoluobčané, 
milí Divečáci a Divečačky,

chceme vyřídit podě-
kování od personálu 
Fakultní nemocnicee Hradec 
Králové a od Zdravotnické 
záchranné služby KHK za 
dovezené dobroty. Sešly se 
slané štrůdly, tvarohovo-
povidlová buchta, hraběn-
činy řezy, mrkvový dort, 
corny tyčinky, čokoládové 
muffiny, sušenky, spousta 
kávy, olivy, čaje. Skutečně 
pomáhají při chvílích 
oddechu zdravotníků  
v jejich náročné práci.

Přidáváme foto a zároveň  
chceme všem poděkovat za 
ochotu a účast.

Děkujeme také všem, 
kdo v sobotu dorazili na 
hřiště a pomohli s úpravami.

Dáša a Petr Vrběčtí

 

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



Zprávy z radnic6

inzerce

OBec LiBníkOVice
Ze zasedání ZO 19. 3. 2021

Starosta předložil k projed-
nání a ke schválení:
- Žádost agentury Domácí 
péče Mgr. Zuzany 
Luňákové, České Meziříčí 

o poskytnutí finančního příspěvku 
2.000 Kč na provoz pečovatelské 
služby.

-  Dohodu o výběru poplatků a předávání 
dokladů včetně příloh a plných mocí  
s firmou Marius Pedersen a.s.

-  Fakturu za kompostéry od Mikro-
regionu Černilovsko ve výši 40.038 
Kč,

-  Rozpočet obce na rok 2021, kdy 
rozpočet je nevyrovnaný a příjmy 

činí 3,9 mil. Kč a výdaje 6,9 mil. Kč.
-  Plán rozvoje obce na roky 2022-2024.
-  Střednědobý rozpočtový výhled obce 

na roky 2022-2024.
-  Dobrovolný příspěvek pro Místní 

akční skupinu Nad Orlicí 1.000 Kč.
-  Příspěvek pro Mikroregion 

Černilovsko 3.340 Kč.
-  Cenovou nabídku na výčepní zařízení 

od firmy AZ Chlazení, rozhodnutí je 
odloženo do příštího zasedání.

-  Předložen zápis z auditu provedený 
KÚ KHK, který proběhl on-line.

-  Info o průběhu stavby – opravy 
budovy obchodu, proinvestovány 
jsou už 2 mil. Kč,.

-  Info o výměně mapy na Borovici,
-  Info o  výstavbě na Horním Černilově.

 

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

Od 1.4.2021 do 30.4.2021 je možné 
opět navážet roští na místo kde pálíme 
čarodějnice. V letošním roce pálení roští 
proběhne buď pouze za účasti hasičů, nebo 
dle situace vládního nařízení.
V březnu byla odstraněna telefonní budka 
před obecním úřadem.  Helena Klosová
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OBec LiBřice

Výročí v Libřicích
Svá výročí slaví

Kissová Zdeňka a Formánková Jiřina

Narodili se
Divilová Anna, Lewith Filip a 
Špitálský Vít

Nouzový stav 
skončil, nejistota ale 
zůstává. Máme za sebou 
už druhé Velikonoce 
bez koledníků, školy se 
znovu postupně otevírají 

žákům, vzrůstá počet očkovaných, hodně 
lidí už také covid prodělalo (u nás téměř 
každý čtvrtý), tak se snad budeme pomalu 
navracet k normálnímu životu.

Covid zasáhl i do plánování akcí 
týkající se obce. Po jednání starostky 
a místostarosty s MVDr. Bělobrádkem 
– zástupcem hejtmana našeho kraje, se 
snad začíná objevovat řešení dopravní 
situace křižovatky u kostela. V současné 
době pan náměstek zadal odborníkům 
na krajském úřadu  prověřit možnosti 
stavby nové hřbitovní zdi. Akci posuzují 
z hlediska řešení průjezdnosti křižovatky, 
což by vedlo ke zlepšení bezpečnosti 
dopravy. Obec měla záměr požádat přes 
MAS Nad Orlicí o dotaci, ale protože 
majitelem hřbitovní zdi je církev (obec 
je pouze správcem), tak o ni požádat 
nemohla. Nyní se hledají další finanční 
zdroje na pokrytí akce.

 

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
Obec chtěla požádat o další dotaci 

na veřejné prostranství před hospodou, 
které je v našem majetku. Po vyřízení 
všech podmínek žádosti jsme ztroskotali 
na skutečnosti, že obec nevlastní budovu, 
a proto nemůže o dotaci žádat. Naším 
dalším plánem bylo zanesení kiosku Pod 
Modřínem do katastru nemovitostí. Opět 
zádrhel – součástí podání návrhu musí 
být smlouva o pronájmu pozemku pod 
kioskem s Pozemkovým úřadem. Tu sice 
máme, ale je z roku 2012 a podepsali ji 
lidé, kteří tam už nepracují. Přestože 
je smlouva platná, můžeme i dokázat 
každoroční placení pronájmu, tak to ale 
katastrálnímu úřadu nestačí – chce po 
nás ověřené podpisy podepisujících osob. 
Toto zajistit není v našich silách – věc 
se nyní řeší až na „nejvyšších“ místech. 
Nejlepší by bylo smlouvu vypovědět 
a sepsat novou, ale i tady se objevuje 
zádrhel, který může vklad nepříznivě 
ovlivnit. Zase nám nezbývá než čekat, 
protože koupi pozemku s námi bude 
Pozemkový úřad řešit až po zanesení 
budovy do katastru. Pak si pustíte televizi 
a paní ministryně Schillerová rozhořčeně 

sděluje, že obecní úřady nic 
nedělají, neutrácí, syslí peníze 
a rostou jim vklady místo toho, 
aby investovali do akcí a tím 
podporovali ekonomiku. Škoda 
slov…

Nyní před námi stojí 
vyhodnotit poptávkové řízení 
na zhotovitele nové střechy 
na budově prodejny. Tím by 
byla dokončená kompletní 
rekonstrukce budovy. Dále 

byl zaplacen příspěvek na zahradní 
kompostéry pro občany – dotace přes 
Mikroregion Černilovsko.

Zastupitelstvo začalo řešit stížnosti 
občanů na parkování mimo silnici na 
obecních travnatých plochách. Tyto 
plochy jsou potom rozježděné, bláto se 
přenáší i na silnici a ke vzhledu obce 
to nepřispívá! Stížnosti se vztahují i na 
majitele automobilů, kteří parkují na 
silnici před svým domem, přestože mají 
možnost parkování u sebe doma. Často 
stojí tak, že omezují provoz (stojí na 
cestě hned za zatáčkou nebo odstavením 
vozidla zužují průjezd, případně zastaví 
i před výjezdem souseda) a přitom by 
stačilo málo – aby otevřeli branku a 
zajeli dovnitř na svůj pozemek. Obci to 
také způsobuje potíže při údržbě vesnice. 
Zastupitelstvo proto začalo pracovat na 
vyhlášce, ve které toto bude řešeno.

Zastupitelstvo schválilo zprávu 
inventarizační komise o výsledku 
inventarizace za rok 2020. V březnu 
proběhla závěrečná kontrola hospodaření 
obce za rok 2020 s výsledkem: Nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 
písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) a neuvádí 
se žádná rizika (§ 10 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 420/2004 Sb.). Podíl pohledávek 
na rozpočtu územního celku činí 0,00%, 
podíl závazků na rozpočtu územního 
celku 3,00% a podíl zastaveného majetku 
na celkovém majetku ve výši 0,00%. 
Obec nemá žádný dluh.

Zastupitelstvo plánuje připravovat 
další akce tak, aby byla možnost 
případně požádat o dotace.  

Eva Hynková

inzerce
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OBec SkALice
Moji milí sousedé,
zdá se, že dlouhá 

a pochmurná zima 
konečně předává 
vládu nadějeplnému 
jaru a za kamny nás už 
nic neudrží. Snad už 
to ani nebude potřeba. 

Je fajn, že se budeme zase setkávat a 
volněji dýchat. Vždyť i ta havěť ptačí 
řádí, jakoby žádný zákaz zpěvu snad 
ani nikdy neplatil. A když jsme teď zase 
vrátili tu hodinu, co jsme si na podzim 
vypůjčili, přibývá světla jako o závod  
a hned je tak nějak veseleji. Díky, že 
jsme to nevzdali! 

Od minulého Zpravodaje se, 
myslím, nic převratného nestalo, tak 
se omlouvám, budu-li se v něčem 
opakovat. Přesto se chci pokusit 
nastínit plán akcí na tento rok, ačkoli se 
to v některých ohledech jeví tak trochu 
jako věštění z pověstné křišťálové 
koule. V rozpočtu je, obrazně řečeno, 
jeden z největších paklíků bankovek 
určen na výlohy spojené s přípravou  
a případně i realizací adaptace objektu 
č.p. 132 (areál bývalého Havlíkova 
statku) na nový obecní úřad. Zatím 
se zpracovává studie a projekční 
práce nabírají skluz. Kupodivu totiž 
korona nekorona, projektanti jedou 
na plné obrátky a na nedostatek 
práce si nestěžují. Proto jsme začali 
alespoň s přípravou projektů, které 
zřejmě už v tomto volebním období 
nedokončíme, ale nové vedení obce 
vzešlé z komunálních voleb 2022, jako 
když je najde… Ve veřejné soutěži jsme 
vybrali projekční kancelář na akci „Obec 
Skalice – technická obnova 3 mostů  
na místních komunikacích“. Jedná 
se o zkušenou brněnskou firmu, tak 
věřím, že projektová dokumentace pro 
budoucí rekonstrukci nejdůležitějších 
a nejfrekventovanějších mostů  
ve Skaličce a Skalici bude kvalitní. 
Na speciálním stavebním úřadě pro 
dopravní stavby v Hradci Králové 
máme žádosti o stavební povolení na 
výstavbu chodníku na hřbitov v Číbuzi  
a na příjezdovou komunikaci a 
parkoviště u mateřské školy. Také se 
dokončuje projekt revitalizace biocenter 
ve Skaličce, kde by měla v budoucnu 
existovat jakási „symbióza“ rekreační 
funkce (jednoduché vycházkové okruhy 
a odpočívadla s výhledy do krajiny) 
s funkcí ekologickou (prostředí přívětivé 
pro hnízdění ptactva, rozmnožování 
obojživelníků apod.). Jsem přesvědčen, 

 

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

ÚT 10:00-18:00
ČT 10:00-18:00

OÚ Skalice

Výročí ve Skalici
Významná jubilea v březnu 
oslavili
Radek Hlousek, Alexander Huňady, 
Kristýna Kordová, Pavla Marethová, 
Ondřej Mikolášek, Josef Nosek, 
Šárka Pavlišová, Martina Písaříková, 
Jaroslav Rozman, Blanka Řičařová a 
Martin Vašíček

že i když jsme na venkově, zvelebování 
zajímavých kousků přírody není nikdy 
dost. Zmíním v této souvislosti i to, že 
zastupitelé v únoru mimo jiné rozhodli, 
že obec postupně obnoví polní cestu 
ze Skaličky k Labi – na Pardědub. 
Chtěli bychom toto místo, které sehrálo 
v dějinách našich vesnic významnou roli 
(v pravěku, ale i např. v roce 1745, kdy  
na nedalekém poli krátce 
pobývala rakouská armáda) více 
zatraktivnit. Koneckonců dub  
pod Pardědubem (někdy se název 
návrší zaměňuje s označením tohoto 
dvousetletého velikána) je hlavním 
atributem obecního znaku. Požádal 
jsem Východočeské muzeum v Hradci 
Králové a vedení katedry archeologie 
Filosofické fakulty UHK o spolupráci, 
tak možná se něco zajímavého podaří.  

Pracovníci obce mají v době vzniku 
tohoto článku plné ruce práce (pokud 
zrovna nemrzne či nesněží) s opravou 
betonové zídky vpravo před prodejnou 
potravin ve Skalici a budováním 
zpevněné plochy pro umístění tzv. 
Z-Boxu (samoobslužného výdejního 
místa Zásilkovny). Rádi bychom ještě 
letos navázali opravou schodiště a 
zpevněných ploch před prodejnou (aby 
mamky s kočárky nemusely absolvovat 
každodenní rallye a také starším 
občanům se pro nákup šlo lépe). Oslovil 
jsem již projektanta, který nám vypracuje 
podklady pro výběr dodavatele. No 
a v mateřské škole již na kousíčku 
školního pozemku pomalu roste 
„ekozahrádka“, kde se budou děti moci 
učit pěstitelským dovednostem, nebo 
tu budou moci paní učitelky relaxovat 
u voňavých bylinkových záhonků. 
Hřiště bude nadále v určených hodinách 
veřejně přístupné, takže obdivovat 
vůni a krásu květin bude moci každý. 
Několikrát jsem již psal o projektu 
zvelebení a doplnění kontejnerových 
míst. Nyní se připravuje projektová 
dokumentace stavebních úprav a poté 
začne příprava výběrových řízení  
na dodavatele, minimálně část projektu 
by mělo dopadnout ještě letos. 
Netrpělivě také čekám na to, až odbor 
územního plánování MMHK zavelí, že 
je vše připraveno pro veřejné projednání 
návrhu nového územního plánu. Minule 
jsem sliboval, že k tomu dojde na jaře, 
ale byl bych moc rád, kdyby k tomu 
došlo nejpozději v tomto pololetí. Zatím 
to také komplikovala vládní omezení 
shromažďování osob. Z drobnějších 
akcí plánujeme doplnění obecního 

mobiliáře – např. pořízení košů na psí 
exkrementy. Moc rád bych vás přizval 
k plánování, kam je nejlépe umístit 
(Číbuz – náves? Skalice – sportovní 
hřiště a u rybníku? Skalička – u rybníku 
a nedaleko nové zástavby „Na Skále“?). 
Máte-li nápad, prosím, napište mi. Na 
tomto místě bych rád oslovil pejskaře, 
a zvláště některé z nich bych chtěl 
upozornit, že obecní poplatek ze psů 
neslouží k plnému pokrytí nákladů 
na úklid exkrementů na veřejných 
prostranstvích a komunikacích  
a rozhodně neopravňuje majitele 
k bezohlednému chování! Exkrementy 
není ani možné přehazovat na pozemky 
jiných vlastníků (jak se to stalo  
ve Skaličce), stejně tak je ovšem 
zcela nepřípustné, aby takto postižený 
vlastník pozemku řešil křivdu tím, že 
je bude přehazovat zpátky přes plot na 
veřejný chodník (údajně z výchovných 
důvodů). Tak ale už dost rýpání se v…

V našem předvolebním programu 
bylo kromě jiného i zvýšit informovanost 
občanů. Věřím, že k tomu přispěla 
kompletní rekonstrukce webových 
stránek, že k tomu přispívá i fungování 
obecního facebooku, odvysílané 
relace hlášení místního rozhlasu jsou 
k dispozici na webových stránkách, 
takže si již málokdo může stěžovat, že 
hlášení neslyšel či nerozuměl, co ten 
starosta zase plácal. Zápisy ze zasedání 
zastupitelstva jsou rovněž zveřejňovány 
na webu obce. Teď tu máme nově nabídku 
na využívání aplikace tzv. Mobilní 
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Rozhlas, kde by zájemci měli možnost 
dostávat aktuality přímo do mobilů 
formou SMS nebo prostřednictvím 
„appky“, případně mailem (což je 
možné po registraci na webu obce již 
nyní). Podmínkou ale je poskytnutí své  
e-mailové adresy, nebo mobilního 
telefonního čísla. Chtěl bych Vás  
o to moc požádat, a pokud nám dáte 
důvěru slibuji, že kontakty rozhodně 
nezneužijeme a nebudeme vás 
„stalkovat“ zbytečnými informacemi. 
Každý uživatel si může určit, který 
typ informací chce dostávat, v případě 
nespokojenosti může registraci kdykoli 
zrušit. Takto bychom mohli zajistit, že 
např. každý občan bude včas upozorněn 
na to, že je třeba uhradit poplatky, že 
se blíží svozový den odpadu, že bude 
brigáda či kulturní akce, nebo nedejbůh 
hrozí nějaké nebezpečí. Prosím zvažte 
tuto nabídku a případně se ozvěte nebo 
se zapojte v rámci plánované propagační 
akce.

Závěrem mého příspěvku bych vám 
chtěl popřát krásné jarní dny, dobrou 
mysl, zdraví a radost ze života!

Váš starosta 
Pavel Kavalír

Skalice se připojuje k akci 
„na viděnou!“

Symfonický orchestr Police Symphony 
Orchestra (PSO) z Police nad Metují 
oživuje od dubna plakátovací plochy 
obcí a měst v České republice projektem 
„Na viděnou!“. Ten navazuje na lednový 
happening na podporu živé kultury „Na 
slyšenou!“, živě vysílaný prostřednictvím 

místních rozhlasů po napříč republikou.
  Než se totiž hudebníci budou 

moci se svými posluchači potkat tváří  
v tvář, rozhodli se vstoupit do veřejného 
prostoru s novým typem kulturního vyžití. 
Tentokrát si dali za cíl oživit výlepové 
plochy speciálními plakáty, které díky 
své interaktivní složce mohou přenést 
vlastníka chytrého telefonu do koncertních 
sálů. Série plakátů totiž obsahuje unikátní 

výtvarně zpracované QR 
kódy. “Pod každým z nich 
se skrývá jiná skladba  
z koncertů Police Symphony 
Orchestra. Většina mobilních 
zařízení je umí intuitivně 
načíst, stačí mít k dispozici 
mobilní data,” vysvětluje 
záměr zakladatelka orchestru 
Petra Soukupová. “Pokud 
kód načtete, uvidíte z velké 
části koncertní provedení 
skladeb, které má orchestr 
takzvaně v šuplíku, s milými 
hosty jako jsou například 
Vendula Příhodová, Jan Cina, 
Kühnův smíšený sbor, Balet 
Národního divadla a mnoho 
dalších.”

Tel.: +420 606 439 349
E-mail: info@reviskol.cz

www.reviskol.cz

Nastavíme vám komplexní systém provádění revizí, 
včetně dohledu na blížící se konec jejich platností.
Nejsme omezeni prostředím ani rozsahem napětí.

Nabízíme služby v oblasti:

  Revize elektroinstalace zařízení, strojů a spotřebičů

Protipožární přepážky - montáž, revize a opravy

Revize hromosvodů

Revize EX. ve výbušném prostředí

Školení a legislativa
 Vyhláška č. 50/1978 Sb., BOZP a PO

RNDr. Petr Syrůček
jednatel a revizní technik

 - montáž, revize a opravy

RNDr. Petr Syrůček
jednatel a revizní technik

inzerce
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OBec SMRžOV
Jednání zastupitelstva obce

Dne 25. 03. 2021 se konalo další, 
v pořadí již dvanácté zasedání obecního 
zastupitelstva. Na tomto jednání obecní 
zastupitelstvo mimo jiné: 
-  schválilo závěrečný účet obce za 

rok 2020 a uzavřelo ho vyjádřením 
souhlasu s celoročním hospodařením 
obce a to bez výhrad;

-  schválilo účetní závěrku obce za rok 
2020 a převod účtu 431 na účet 432;

-  vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 
1/2021, 2/2021 a schválilo rozpočtové 
opatření 3/2021;

-  schválilo aktualizaci směrnice  
o zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu;

- schválilo partnerskou smlouvu na 
zahradní kompostéry pro občany 
Mikroregionu Černilovsko;

-  schválilo záměr prodeje malotraktoru 
T4K14 za nabídkovou cenu ve výši  
36 500 Kč.

Obecní kanalizace a ČOV

Obecní úřad dále spoluobčany 
informuje, že v průběhu měsíce dubna 
jsou vystavovány zálohové faktury za 
odvod a likvidaci splaškových vod. 
Tyto jsou odesílány na emailové adresy 
uváděné občany při uzavírání smluv 
o odvádění odpadních vod. Prosíme  
o kontrolu emailových schránek a 
včasnou úhradu faktur. V ojedinělých 
případech, kdy občan emailovou schránku 
nevlastní/neuvedl, bude mu faktura 
doručena do jeho poštovní schránky. 
Platby je možno provádět převodem na 
účet provozovatele; variabilní symbol 
platby je číslo uzavřené smlouvy, nebo 
během úředních hodin v hotovosti na 
obecním úřadě.

Vypouštění tuků a olejů  
do kanalizace

V průběhu kontroly firmou VODA 
CZ s.r.o. přečerpávacích stanic kanalizace 
bylo zjištěno, že v místní části Hubíles 
dochází k vypouštění olejů a tuků do 
kanalizační sítě. Tímto nezodpovědným 
chováním některých spoluobčanů 
vznikají další náklady, které bude obec 
nucena promítnout do výše stočného na 
další období a tím může dojít ke zdražení 
stočného pro nás všechny. Apelujeme tedy 
na občany, aby od toho nezodpovědného 
počínání upustili a oleje a tuky likvidovali 
v souladu s právními předpisy.

 

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 jubilea oslavili a oslaví 
v květnu až srpnu

Řeháková Marie, Hemelíková Květa,
Krejčová Helena, Juklová Věra, Fikro-
vá Jiřina, Vaňková Marie, Hušáková 
Ludmila, Šimková Olga, Lőrinzová 
Irena, Tučková Anna a Krejčí Miroslav 
a Fikr Josef st.

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví 
a radost ze života.

Zemřeli

Miroslav Cejnar, Jiří Černý a Miro-
slav Paclt ze Smržova a Jaroslav Vít z 
Hubílesa.

Ve Smržově se narodil 

Jiří Šmíd

Informace o způsobu likvidace byla 
zveřejněna již v prosinci 2019. „Při svozu 
komunálního odpadu se 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.“

Likvidace velkoobjemového 
bioodpadu

Od letošního roku se bioodpad nebude 
vozit na plato Rolany nad Smržovem, 
ale až přímo na Rolanu za Hubíles  
(k vagonu). Důvodem pro tuto změnu je 
zamezení předávání nesprávného odpadu 
(beton, střešní krytina, silné větve atp.).

Obecní knihovna

Pokud epidemiologická situace státu 
dovolí, bude v průběhu měsíce dubna 
opět otevřena obecní knihovna s možností 
zapůjčení knih. Tato 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 za psů pro rok 2021 se budou 
vybírat od dubna v úředních hodinách na 
obecním úřadě. Poplatek zůstává stejný tj. 
50 Kč za každého psa staršího 3 měsíců.

Ing. Jaromír Hejl, 
místostarosta 

inzerce

 KADEŘNICTVÍ 
L i b r a n t i c e

Edita Buchnerová
tel.: 776 205 503

Librantice 213
buchnerovaedita@seznam.cz
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INTERNET RYCHLOSTÍ SVĚTLA
ZŘÍZENÍ ZDARMA – MONTÁŽ VČETNĚ KONCOVÉHO ZAŘÍZENÍ

PŘIPOJENÍ A SERVIS OD FIRMY Z ČERNILOVA

INTERNET

www.bezvainternet.cz

776 676 866

TÝDENNÍ ARCHIV
PAUZA AKTUÁLNÍHO POŘADU

158 KANÁLŮ VČETNĚ NEJOBLÍBENĚJŠÍCH

50 Mb/s za 399 Kč 100 Mb/s za 499 Kč

150 Mb/s za 599 Kč

INTERNETOVÁ TV (IPTV)



Zprávy z radnic12

Výročí 
Svá výročí oslavili
Václav Špaček a Zdeněk Hartych

Narodili se 

Filip Křížek a Matyáš Lukášek

OBec VýRAVA
Jaro se do našich 

životů vkrádá letos 
obzvlášť pomalu, 
snad nás pak o to víc 
potěší. Několik dobrých 
zpráv, které by mohly 
dobře naladit vás, 

milí Výraváci, přináším ve zprávách 
z obecního úřadu.  

Zastupitelstvo obce se po 
dvaadvacáté sešlo v pondělí  
1. března. Na svém zasedání schválilo 
Kanalizační řád obce a pokračování 
ve spolupráci na technicko-provozní 
činnosti při provozování kanalizace 
se společností Kalvoda služby, 
s.r.o. na další dva roky. Vím, že pro 
mnohé z vás je zatěžující technické 
i administrativní řešení vypouštění 
odpadních vod z vašich nemovitostí 
tak, aby to odpovídalo platné a přísné 
legislativě. Bez pořízení domovní 
čistírny odpadních vod nebo filtru ke 
stávajícím septikům už to nyní nepůjde. 
Administrativně a radou vám rádi 
pomůžeme na obecním úřadě již nyní a 
připravujeme i další variantu pomoci. 
Věřím, že vám nejpozději v příštím 
vydání Zpravodaje už prozradím 
konkrétní informace a dobré zprávy. 
Každopádně nečekejte na nic, a pokud 
nemáte platné povolení k vypouštění 
odpadních vod nebo odpovídající 
dočišťovací zařízení, začněte jednat.

Zastupitelstvo dále schválilo prodej 
starého zahradního traktoru HF-2417 
z majetku obce zájemci s nejvyšší 
nabídkou 15 000 korun. Péči o větší 
část veřejného prostranství a zeleně 
bude letos zajišťovat na základě 
nejnižší nabídnuté ceny ve výběrovém 
řízení stávající dodavatel Miroslav 
Slanina, se kterým byla uzavřena 
Smlouva o dodávce služeb na období 
jednoho roku. I nadále budou o zeleň 
a veřejné prostranství ve zbytku 
obce pečovat také dlouholetí obecní 
zaměstnanci z řad našich občanů.  
O údržbu veřejného osvětlení se bude 
na základě uzavřené rámcové smlouvy 
až do konce roku 2023 starat společnost 
ERMO s.r.o., která nabídla v naší výzvě 
nejvýhodnější ekonomické podmínky.

Usnesením zastupitelstva byly 
dále schváleny tři smlouvy o zřízení 
služebnosti. Dvě byly uzavřeny mezi 
Obcí Výrava a Povodím Labe, s.p., 
vlastníkem pozemku p.č. 2136/1 
(Výravský potok). První zřizuje věcné 
břemeno na 30 m² pozemku kvůli stavbě 
mostu na akci „Rekonstrukce mostu 

 

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
a komunikace k čp. 81 a čp.82, k.ú. 
Výrava“. Druhá zřizuje věcné břemeno 
na 10 m² kvůli kabelu elektrického 
vedení na akci „Rozšíření stávajícího 
rozvodu veřejného osvětlení v k.ú. 
Výrava“. Třetí smlouva o zřízení 
věcného břemene byla uzavřena  
ke služebným pozemkům p.č. 2030/3 
a p.č. 2328 ve vlastnictví obce  
ve prospěch společnosti Vodovody a 
Kanalizace, a.s. Dalšími smluvními 
stranami jsou samozřejmě Obec Výrava 
a investor stavby „Přeložka vodovodu 
k.ú. Výrava p.č. 10/1, 2030/3 a 2328.“ 

Zastupitelstvo schválilo také zadání 
dvou výběrových řízení. Výběrové 
řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
na dodavatele akce „Obnova vodní 
nádrže u č.p. 154 v obci Výrava“ má 
dnes již svého vítěze. Zastupitelé 
rozhodli na zasedání konaném v pondělí 
12. dubna o uzavření Smlouvy o dílo 
se společností VDI Stavby s.r.o., která 
nabídla ekonomicky nejvýhodnější 
nabídku, a to 3 047 891,51 Kč bez DPH. 
Ministerstvo zemědělství poskytne na 
akci dotaci ve výši 70 % uznatelných 
nákladů stavebně-technologické části 
realizované na pozemku ve vlastnictví 
obce. Předpokládaný termín zahájení 
stavby je květen až červen, dokončení 
říjen 2021. Druhým výběrovým 
řízením, jehož vypsání zastupitelstvo 
schválilo, je dodavatel veřejné 
zakázky zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení 
na akci „Výrava – 
založení prvků ÚSES“. 
Jedná se o výsadbu 
biocentra Pod Příčkami 
a dvou biokoridorů 
navazujících na lokalitu 
Hřiby. V současné 
době se vyhodnocují 
nabídky uchazečů. 
Na akci je přislíbena 
dotace od Ministerstva 
životního prostředí,  
z Operačního programu 
životního prostředí, 
ve výši 100 % uzna-
telných nákladů. Z dů- 
vodu realizace této 
akce byl na dubnovém 
zasedání zastupitelstva 
také schválen Dodatek 
číslo 2 ke stávající 
nájemní smlouvě mezi 
ZDV Výrava a Obcí 
Výrava. Dodatkem 
obec vypovídá nájem 

pozemků, na kterých bude akce 
realizována.

V reakci na novelu zákona  
o odpadech platnou od 1. ledna 
2021 rozhodli zastupitelé o uzavření 
Dohody o výběru poplatků a předávání 
dokladů s Marius Pedersen a.s. Firma 
bude pro obec provádět nezbytnou 
administrativu při komunikaci se 
skládkou, na kterou obec ukládá 

 

BK3

 

BC2

 

BK4

 

Biocentrum Hřiby

ZADAVATEL VYPRACOVAL

MĚŘÍTKO

DATUM

FORMÁT

Ing. Zuzana Baladova
tel.:776 690 193

Výrava - realizace prvků ÚSES

PŘEHLEDNÁ SITUACE NÁVRHU

7/2020

ČÁST
AKCE

Obec Výrava
Výrava 116,
503 03 Výrava e-mail: atel.baladova@seznam. cz

1XA4

 

PŘEHLEDNÁ SITUACE NÁVRHU

S

B.1

          stávající funkční BC "Hřiby"
prvky ÚSES navržené k založení

BC2 - biocentrum č.2 "Pod příčkami"
BK3 - biokoridor č.3 "U hájku"
BK4 - biokoridor č.4 "Nad příčkami"
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komunální a objemný odpad.  Obec 
může uplatnit slevu na skládkování 
veškerého na skládku uloženého odpadu 
(tedy komunálního a objemného) a 
platit skládce místo 800 korun za tunu 
pouze 500 korun za tunu. Sleva platí 
do dosažení limitu 200 kg veškerého 
uloženého odpadu za jednoho občana 
ročně, v případě obce Výrava je to 
82 tun. Po překročení tohoto limitu 
bude již účtováno 800 korun za tunu 
odpadu. V roce 2020 jsme na skládku 
uložili 75 tun komunálního a 10 tun 
objemného odpadu, tj. celkem 85 tun 
odpadu. Novela zákona je tedy dalším 
nástrojem motivujícím občany třídit 
odpad z domácností. 

Zastupitelstvo dále schválilo Místní 
akční skupině NAD ORLICÍ o.p.s. 
poskytnutí finančního příspěvku na 
činnost v roce 2021 ve výši 10 Kč 
na obyvatele a delegovalo starostku 
obce účastí na řádné Valné hromadě 
společnosti Vodovody a kanalizace, 
a.s. V bodě Hospodaření byli 
zastupitelé seznámeni s výsledkem 
inventarizace majetku obce, která 
proběhla bez závad, nebyly zjištěny 
žádné inventurní rozdíly a nebyla 

stanovena žádná opatření. Stejně tak 
bez výhrad proběhlo přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2020 auditory 
Královéhradeckého kraje.

Třiadvacáté zastupitelstvo obce se 
konalo v pondělí 12. dubna a kromě 
výše zmíněných výběrových řízení 
na dodavatele veřejných zakázek 
spolufinancovaných z dotací se 
věnovalo schválení dalších dvou 
smluv o zřízení věcných břemen, a to 
k pozemkům p.č. 2030/3 a p.č. 2328 ve 
vlastnictví obce. Z důvodu vybudování 
vodovodních přípojek k plánovaným 
novostavbám na pozemcích p.č. 10/1 
a p.č. 10/4 budou uzavřeny služebnosti 
mezi Obcí Výrava a stavebníky. 

Dalším bodem programu byla žádost 
Římskokatolické farnosti – děkanství 
Černilov o finanční dar ve výši 70 000 
korun na plánovanou opravu věžičky 
a střechy kaple Narození sv. Jana 
Křtitele. Částka by byla spoluúčastí 
k prostředkům uvolněným farností. 
Oprava střechy (a věžních hodin) se 
bude realizovat ještě letos! Zastupitelé 
schválili kromě tohoto finančního 
daru i vyhlášení veřejné sbírky, 
z jejíhož výtěžku by dle jeho výše byly 

financovány další nutné drobné opravy 
kaple. O podrobnostech sbírky vás 
budeme včas informovat. Naopak žádost 
Linky bezpečí z.s. o finanční podporu 
zastupitelé stejně jako v loňském roce 
neschválili. V rámci projednávání bodu 
hospodaření byli zastupitelé seznámeni 
s výkazem plnění rozpočtu k 31. březnu 
2021 a o provedených rozpočtových 
opatřeních č. 1 a č. 2.

Zastupitelé byli dále informováni 
o schůzce starostky s hejtmanem 
Královéhradeckého kraje Mgr. 
Martinem Červíčkem, brig. gen. v. v., 
na které byla projednávána především 
plánovaná rekonstrukce komunikace 
III/2992 v průtahu obcí v délce téměř  
6 km. Akce je ve fázi finalizace 
materiálů pro územní rozhodnutí 
a termín realizace byl přislíben 
v horizontu několika málo příštích let.

„Když si na nás Slunce posvítí 
z jiného zorného úhlu, je tu jaro,“ 
prohlásil jeden známý básník. Pojďme 
si zkusit pustit slunce do našich životů 
a podívat se na ně pohledem klidu, 
naděje a radosti. Nikdo jiný to za nás 
neudělá. Krásné jaro všem! 

Eva Nepokojová, starostka

inzerce
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kniHOVnA ČeRniLOV
 

Černilov 310
503 43 Černilov 
tel.: 491 041 047
       777 639 944
knihovna@cernilov.cz
http://knihovna.cernilov.eu
facebook: Knihovna Černilov

Otevírací doba

Pondělí  13:00-18:00
Středa   13:00-17:00
Čtvrtek   13:00-18:00
Pátek     8:00-12:00

Od pondělí 12. dubna můžte opět 
navštívit vnitřní prostory knihovny.

Těšíme se na vás.

knihovna Černilov
Jarní knižní SWAP

Termín SWAP 
pochází z angličtiny 
a znamená záměnu/
výměnu. „V českém 

prostředí se ujmul pro označení výměny 
mezi dvěma lidmi, ať už výměny věcí, 
které jeden již nevyužije a druhému 
mohou posloužit, nebo oblečení, doplňků 
do domácnosti, knih, kytek, domácích 
přebytků, atd. Swap představuje 
alternativu k nákupům nových věcí, a 
tudíž podporuje filozofii udržitelného 
životního stylu a neplýtvání,“ říká 
Wikipedie.

Nabízíme vám nyní v Černilově 
možnost výměny knih, které se vám třeba 
už nevejdou do poličky, ale někomu by 
mohly udělat radost! Takovou knihu 
můžete poslat do světa tím, že ji vložíte 
do krabice umístěné před budovou 
Obecního úřadu v Černilově/Knihovnou 
či si zde jinou knihu zdarma vyberete a 
odnesete. Knihy zde budou k dispozici 
každý všední den dle doby otevření 
knihovny, v případě nepříznivého počasí 
uvnitř v budově. Akce potrvá do konce 
května 2021.

Jana Žárská

Poděkování za sbírku  
pro charitu

Sbírku trvanlivých potravin a 
hygienických prostředů pro lidi  
v nouzi, která proběhla v Černilově  
v době předvelikonoční ve spolupráci  
s Římskokatolickou farností - děkanstvím 
Černilov, jsme předali v úterý 13. 4. 2021 
zástupcům Charity. Moc děkujeme vám 
všem, kteří jste do sbírky přispěli svým 
nákupem a dobrovolnici Aničce Pavlové 
za přípravu sbírky k převozu.

Jana Žárská

Poděkování za černilovské 
dobroty

Také černilovští se letos zapojili do akce 
Pečeme pro nemocnici. Níže připojujeme 
poděkování od Zdravotnické záchranné 
služby Královéhradeckého kraje, které 
dorazilo do knihovny:

Ráda bych Vám jménem kolektivu 
Zdravotnické záchranné služby poděkovala 
za „sladkou nadílku“ minulý čtvrtek, kterou 
opět přivezl pan Vrběcký. S odkazem na 
Vaše přiložené přáníčko píšu právě Vám. 
Samozřejmě děkujeme i ostatním, kteří 
napekli – takže pokud to můžete předat i 
dál, budu ráda. Všem to udělalo velikou 
radost.

Víme, že všichni mají spoustu starostí 
v této nelehké době, a tak si vážíme toho, 
že jste si všichni našli čas 
a napekli dobroty. Pokud 
se  situace uklidní a vše 
se dostane do normálu, 
budeme zase pořádat 
naše každoroční akce, 
jako jsou Den otevřených 
dveří, Den s Kryštůfkem, 
Bezpečné nábřeží apod. 
Rádi vás tam uvidíme a 
především pro děti jsou to 
nezapomenutelné zážitky. 
Stačí sledovat náš web 
www.zzskhk.cz, kde 
budou zveřejněny termíny.

Radka Skřivánková,  
asistentka ředitele
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Školní rok v naší mateřské škole 
poznamenala pandemie koronaviru. 
Buď jsme byli v karanténě, nebo byla 
mateřská škola uzavřena z nařízení 
vlády. 

Děti byly se svými rodiči doma a 
účastnily se distančního vzdělávání 
aspoň na dálku. Osvojovaly si a 

Mateřská škola Číbuz
procvičovaly své znalosti a vědomosti  
z nabídky činností na webových 
stránkách mateřské školy, pracovaly  
s Kuliferdou. Zúčastnily se také 
distanční výuky ICT, na kterou jim 
byly zapůjčeny tablety. Vyzkoušely si i 
cvičení se sokolíkem Pepíkem. 

Své práce zasílaly zpět do školky a 
byly odměněny smajlíkem. 
Před Velikonocemi jsme 
pro děti uspořádali honbu 
za velikonočním pokladem, 
kde podle mapy putovaly 
za pokladem a plnily 
různé úkoly. V cíli našly 
velikonoční kuřátka. S rodiči 
si mohly na zahradě vyrobit 
velikonoční věnec a ozdobit 
vajíčko, které si odnesly  
s sebou domů.

Hana Fürbachová

 

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

MŠ Číbuz

Základní škola Černilov
 

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

kancelar@zscernilov.cz
ms@zscernilov.cz 

http://www.zscernilov.cz

ZŠ A MŠ Černilov
Vyhodnocení výzvy  

tajemný duch přírody

Jak to začalo? Čtvrťáci se s paní 
učitelkou Lochmanovou učili ve 
vlastivědě o Keltech. Napadlo je, že 
by bylo zajímavé se přenést do jejich 
prostředí opředeného spoustou tajemna a 
přírodních kouzel. Rozhodli se, že se na 
toto zajímavé téma pokusí něco vytvořit. 
A svůj nápad si nenechali pro sebe. 
Vyzvali ke spolupráci i své spolužáky 
z celé školy. Vítány byly obrázky, videa, 
fotografie, animace či básničky.

K výzvě 4. A jsme přidali i fotosoutěž 
na téma Tajemný duch přírody. Jako 

vždy bylo i tentokrát těžké vybrat 
nejlepší snímky z přibližně 20 fotografů 
a 25 animátorů. Všechny byly zajímavé 
a nápadité. Většinu jich najdete na 
stránkách školy www.zscernilov.
cz a některé vítězné na stránkách  
Zpravodaje. 

Zde jsou autoři těch nejzajímavějších 
dílek:

Kategorie fotografie

Matěj Šlesingr
Barbora Lelková
Antonie Budinská (snímek vlevo)
Barbora Janečková
Hana Šmídová
Sára Smolíková
Jakub Řezníček
Jeroným Žárský

Kategorie animace

Šárka Cholastová
Eliška Pleslová
Tomáš Táborský
Jeroným Žárský
Adam Vu Minh Quyen
Rozálie Kalousová
Vojta Bednář
Václav Moliš

Kategorie mix

Nela Beranová
Pavla Kořínková
Nela Kurková
Eliška Cholastová

Svoji trošku do mlýna jsme přidaly i 
my učitelky, nějaké naše fotografie možná 
také ve Zpravodaji najdete (snímek Pavly 
Lochmanové je vpravo dole).

Děkujeme všem za příspěvky, foťte, 
kreslete, točte a pište dál!

Mgr. Pavla Lochmanová,  
Mgr. Alice Kučerová,  

Mgr. Dana Hoffmannová
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A jsou tu první výsledky výzvy Sportem 
ke zdraví pro 1. stupeň! Podívejte se, co děti 

(samozřejmě za povzbuzování p. učitelek, 
asistentek a rodičů) dokázaly:

Sportem ke zdraví (1. stupeň) Velikonoční věnečky

Potěšte se nádhernými velikonočními 
věnečky, které doma "online" vyrobily 
děti ze 3. A s občasnou pomocí rodičů 
pod vedením paní učitelky Dany Filipové. 
Barevné snímky věnečků najdete na 
straně 2.

 
 

Školní kolo Matematické 
olympiády (70. ročník)

Úspěšnými řešiteli školního 
(domácího) kola MO se stali a do 
okresního kola postupují:

5. ročník: Adam Quyen, Tomáš 
Táborský, Matyáš Berger, Anna Marie 
Camara, Sára Smolíková a Eliška 
Cholastová

6. ročník: Anna Krejčová, Václav 
Hudec, Matěj Kořínek, Vojtěch Kašlík a 
Jakub Řezníček

7. ročník: Vojta Bednář
Úspěšným řešitelům gratulujeme!

Okresní kolo  
Matematické olympiády

Ve středu 31. 3. proběhlo online 
okresní kolo Matematické olympiády 
kategorií Z6 a Z7. Mezi soutěžícími měla 
zástupce i naše škola a vedli si výborně: 
Matěj Kořínek a Vojtěch Kašlík ze 6. A 
byli úspěšnými řešiteli, stejně jako Anna 
Krejčová ze 6. A, která obsadila úžasné 1. 
- 4. místo a Vojta Bednář ze 7. B krásné 
3. - 6. místo. Gratulujeme a děkujeme za 
reprezentaci školy.

Mgr. Alice Petrovická 
a Mgr. Dana Hoffmannová

Cvik Součet výkonů tříd Nejlepší třídy
Dřepy (počet) 12582 4. B, 3. A, 1. A
Sedy lehy (počet) 5769 4. B, 3. A, 3. B
Švihadlo (počet skoků) 5503 3. B, 3. A, 2. A
Běh (km) 165,3 1. B, 3. A, 4. B
Procházka (km) 838,9 3. B, 2. A, 1. B
Brusle (km) 175,5 3. B, 1. A, 4. B
Posilování (minut) 1485,5 4. B, 2. A, 1. A
Tanec (minut) 799 3. B, 1. B, 3. A
Jízda na kole (km) 959,9 3. B, 1. A, 2. A

Kromě toho děti:
• skákaly na trampolíně (2. A - 860 min.)
• cvičily jógu (4. A - 80 minut)
• dělaly kliky (2. A – 248 kliků)
• chodily po schodech (2. B - 1575 sch.)
• dělaly shyby (3. B – 117 shybů)
• hrály florbal (4. B – 10,3 hodiny)

Zkrátka hýbaly se všemi možnými 
způsoby, a o to hlavně šlo! A výzva 
pokračuje. Mgr. Dana Hoffmannová

CVRČEK (2. – 3. třída) 
maximum 90 bodů

1. Svatoň Daniel, 3. B 90 
2. Valenta Antonín, 3. B 86
3. Vránová Štěpánka, 2. A 85
    Louda Ondřej, 2. A
    Feifer Vojtěch, 3. B

KLOKÁNEK (4. – 5. třída) 
maximum 120 bodů

1. Berger Matyáš, 5. A 104
2. Quyen Adam, 5. A 103
3. Šlesingr Matěj, 5. B   92

kategorie BENJAMÍN (6.–7. tř.) 
maximum 120 bodů

1. Řezníček Jakub, 6. B 104
2. Skákal Ondřej, 7. B  92
3. Bednář Vojtěch, 7. B 80

kategorie KADET (8. – 9. třída)
maximum 120 bodů

1. Konířová Tereza, 9. tř.  73
    Sovák Petr, 9. tř. 
3. Doubrava Jan, 9. tř. 70

Gratulujeme!
Matematici na ZŠ Černilov

Matematický klokan (březen 2021)
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Básničky na slova: sklenička, mučírna, 
drak, guláš, hrad.

Báseň 1

Mám tady pohádku,
hezkou jak zahrádku.
A jednu Aničku,
co drží skleničku.
 
Byl v ní hrad,
co mučírnu měl.
 Zničil ho drak,
co princeznu chtěl.
 
Přijel však rytíř,
na koni jel.
Hodil po drakovi talíř
a zase odjel.
 
Už v tom mám guláš,
nevím, co bych řek,
ztratil jsem kuráž,
tak skončím to hned.

Báseň 2

Ve sklepě mám mučírnu,
a na stolku svítilnu.
Je zde také sklenička,
kterou drží babička.

Nad mučírnou kuchyně,
v té se vaří guláš.
Ten je podle receptu,
který ještě neznáš.

Včera přišel drak,
,,Šálí mě snad zrak.”
Dále fakt už nevím,
já se asi střelím.

Báseň 3 - NAŠE ŠKOLA

Do školy my chodíme,
ale nic tam nevíme.
Jak v mučírně to vypadá,
učitel nás ovládá.

K obědu vždy guláš máme,
moc si na něm pochutnáme.
Učitelé už sklenky vína otvírají
a pod vlivem na chodbě zpívají.

Okna vždy zavíráme,
když slyšíme, jak drak hučí,
učitel však dále učí.
A my taky děláme.

Básně na téma: Úplněk x Uprchla

Uršula uprchla

Uršula uprchla z ústavu,
dostala srdeční zástavu.
Po cestě potkala potkana,
cupital svýma nohama.

Hledali jí záchranáři,
nenašli ji v pokoji.
Hledali jí až do září,
proč nesedí v kanceláři?

Když jí chytli za nohu,
vzali ji do batohu.
Donesli ji zase zpět,
nepoznala krásný svět.

ÚPLNĚK

Měsíc je kulatý,
vypadá jak sluníčko.
Vlk jó ten je chlupatý,
uvaříme vajíčko.
 
Vajíčko jsme uvařili,
vlkovi předhodili.
Vlk nás nechal být,
a hned začal výt.
 
Úplněk, jó to je „svině“,
kvůli němu teď vlk vyje.
Je to totiž prokletí,
které přišlo z podsvětí.

Úplněk

Ulehl jsem do postele 
a chtěl jsem jít spát,
však do očí mi světlo zářit začalo,
přes velký temný mrak.

Dnes byl totiž úplněk,
měsíční svit a jas,
který svět neviděl za celý věk,
chtěl bych pozorovat zas..

Úplněk je magický,
svítí na zem prakticky.
Aspoň v noci vidíme,
však špatně se vyspíme.

Uprchl při úplňku

Jednou byl tak krásný den, 
úplněk ho změnil jen, 
máme doma vlkodava, 
ta noc mu však zabrat dala.

Uprchl nám při úplňku, 
oni ještě nevědí,
že když bude lítat venku,
ve vlka se promění. 

Lítá všude tam a zpět, 
i králíky honí
skákat chce však jen umět, 
do hodiny ranní.

Když se vrátí domů zpět, 
na hodinách je už pět.
Když jdu večer už jen spát, 
nechám si o tom jen zdát. 

Další básničky, které v hodinách 
vznikly.

Stáj

Ve vesnici máme stáj,
je to tam jak koňský ráj,
já tam chodím každý den,          
vždycky si to užijem.
 
Ve stáji jsou koníci,
také malí poníci,
různé koně máme,
všechny je tam známe.
 
Poníci jsou roztomilí,
vodíme je do ohrady,                 
chodí tam za nimi lidi,
ti poníci jsou tak hraví.
 
Staráme se společně,
mají tam to nové hříbě,
kdy tam půjdem konečně,
nemůžeme tam jít dříve?

Vesmír

Veliký je vesmír 
jako tisíc planet.
Myslí si to Čestmír,
koukni se hned na net.

Jsou tam třeba planety, 
hezký jsou i komety.
Pak po mléčné dráze jet,
pozor na ten černý svět.

Merkur, Venuše, Země, Mars,
také plynní obři,
i ten slunečný komparz,
u nás jsou i bobři.

Je to krásný vesmír,
už to ví i Čestmír,
teď už jdi jen spát,
nech si o tom zdát.

Básničky z 6. A a 6. B
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Mají tam zimu
v červnu i v říjnu,
sedí si v klínu
a koukají na Primu.
 
Tři ruce a pět nohou
jsou si sami sluhou.
Mají hlavu jako šišku,
dávají si pampelišku.
 
Na rukou oči
kolem se točí.
Vstávají z rána,
když letí vrána.
 
Mají kožich jako medvěd
černý jako uhel,
svírají pravý úhel,
očí nemají devět.
 
Mají tři oči,
do klubka se stočí.
Nohy jak tyčku
udělají kličku.
 

Creeper z planety Minecraft

Když jsem sedl na raft
a unášen byl řekou,
zahrál jsem si Minecraft,
přikryl jsem se dekou.

Ve hře na mě vybafnul
znenadání creeper,
já jsem se ho lekl,
je to velký „kripl“.        

Je to bezva svět
plný kostiček,
lepší než náš svět 
plný krychliček.

Nemá žádné ruce
za to čtyři nohy,
bourá všechny ulice
má proto vlohy.

Creeper ten se nerozmnožuje, 
on se jenom zjeví,
o nakládačku si koleduje,
pořád za mnou běží.

Je oslizle zelený,
oči hodně velké,
on jen tak nelení,
každý se ho lekne.

Básně o mimozemských bytostech

V 5. třídě žáci vymýšleli nové mimozemské 
bytosti a o nich umělecké básně.

Lidé ze Saturnu

inzerce

Planeta Pluto

Paní Kadrnožková, to je královna.
Je celá rudá, 
má to tak od mala.
Ale nikdy s ní není nuda.

Má jedenáct očí, 
tři na hlavě
osm jednotlivě,
vrtulka se jí točí.

Tak a planeta Pluto mizí
a nikdo se o ní nedozví.
Je malá jako muška 
a chybí jí rouška.

Paní Kadrnožková vám mává
a malí se za ní vlečou,
pá pá milé děti, 
ať vás není jako smetí.
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5. třída i online zvládá skupinovou 
výuku a vymysleli si vlastní originální 
bajky. Jako téma si zvolili oceán.

Bajka o velrybě a žralokovi

Kdesi na severu v Atlantickém oceánu 
žil starý moudrý žralok a nenasytná 
velryba. Velryba se vychloubala, že sní 
tisíce ryb a prý ráda loví u rybářských 
lodí. Jednou se velryba a žralok vsadili, 
kdo sní více ryb. Žralok jí povídá: „Neplav 
k rybářským sítím nebo se zamotáš.“ Ach, 
však nenasytná velryba ho neposlechla. Její 
touha vyhrát ji zahnala do rybářských sítí. 
Naštěstí moudrý žralok jako by tušil, že 
se zamotá, tak jí vyrazil na pomoc. Svými 
ostrými zuby rozkousal síť a velryba 
vyplavala ven. Z toho plyne ponaučení: 
Přátelství zvítězí nad chamtivostí.

Ryba a velryba

Jednoho dne si malá rybička plavala 
v oceánu a potkala velrybu. Když ji velryba 
uviděla, začala se jí smát: „HA HA, co dělá 
taková malá rybička v oceánu?“

A rybička řekla: „Plavu si stejně jako ty.“
Velryba řekla: „Oceán je velký a pro tak 

malou rybičku to je nebezpečné.“ Rybička 
se naštvala: „Dobře, tak si dáme závody 
odvahy. Poplaveme k rybářské lodi, koho 
rybáři nechytnou, ten je silnější.“ Velryba 
souhlasila. Plavaly k rybářské lodi a chytily 
se do sítě. Najednou rybička vyklouzla 
dírou v síti, ale velryba tam zůstala a 
rybička povídá velrybě: „I malí můžou být 
silnější.“ 

Z toho vyplývá: Kdo jinému jámu 
kopá, sám do ní padá.

Patrik a Sepiák

„Patriku, umíš ty vůbec něco jiného 
než se válet pod kamenem?“

„Jsem mnohem užitečnější než ty, 
umělce potřebuje každý. Pro zasmání, 
pobavení, prostě sépie jsou ve všem 
nejlepší."

„Ale nejsou."
„Ale jsou a tečka.“
„My hvězdice se zase umíme potopit 

do hloubky 6 000 metrů. A zkrášlujeme 
celé moře.“

O pět let později.
„Ááááááááááááááááááááááááá všechny 

nás vyloví!“

„Počkej chvíli," postavil se Patrik 
před háčky, „přece byste nelovili krásy 
moře.“ A najednou byly háčky pryč. „Víš, 
sepiáku, umění sice neumím, ale stačí 
mi to, co umím, protože každý umí něco 
jiného a potřebuje něco jiného."

Žralok a rybka

Žralok si plul oceánem a zničehonic do 
něj vrazila rybka a žralok povídá: „Co si 
dovoluješ vrazit do pána oceánů?“ Vylekaná 
rybka mu odpoví: „Ó promiň, můj pane, 
co jsem si to jen dovolila vrazit do pána 
oceánů, už se to nikdy nestane.“ A žralok 
na to odpoví: „To doufám, jinak bych si 
tě musel dát k obědu!“ Rybka mu poví  
o zákoutí oceánů, kde si o něm povídají jako 
o nejslabším žralokovi v oceánu: „Můj pane, 
v tom největším  vraku u nejvzácnějších 
korálů si o tobě rybky povídají, že jsi 
jenom slabý a  pyšný žralok.“ Žralok se 
na ni nevěřícně podívá a řekne: „Jak si jen 
dovolili tak o mě mluvit, hned tam popluji!“ 

Žralok tam plul, ale nevěděl, že na něj 
rybka připravila lest a zasekl se ve vraku. 
Z toho plyne ponaučení: nebuďte pyšní, 
nevyplácí se to.

Originální bajky z 5. třídy

MAS nad Orlicí, o.p.s.
Rádi bychom vás seznámili 

s fungováním a významem naší organizace. 
Jedná se o Místní akční skupinu (dále jen 
MAS), která má za cíl podporovat rozvoj 
našeho regionu prostřednictvím dotačních 
výzev spolufinancovaných EU.  

Působíme na pomezí Králové-
hradeckého a Pardubického kraje, podél 
řeky Orlice, na území 58 obcí. Posláním 
MAS je podpora rozvoje venkovského 
regionu, neziskových organizací, 
drobných podnikatelů a dalších subjektů 
působících v našem území.

V čem vám můžeme být 
užiteční?

MAS vám především pomůže 
s podáním žádosti o dotaci a neoblíbenou 
administrativou.

Komu můžeme být užiteční?

O finanční podporu mohou žádat 
jak města, obce, školy, školky, spolky, 
sportovní oddíly, tak i živnostníci a 
zemědělci.

MAS v číslech

Jen za rok 2020 se nám podařilo na 
celém území podpořit přes 40 projektů 

za více než 33 mil. Kč. Dnes bychom 
vám rádi  představili projekty, které byly 
podpořeny přímo v obci Černilov.

Jedním z největších žadatelů je 
Masarykova jubilejní ZŠ a MŠ. Během 
tří let dokázala pomocí dotačních výzev 
nakoupit a vytvořit celou řadu hezkých 
věcí. Velká část se soustředila na pořízení 
nových  výukových pomůcek pro žáky, 
jejichž zaměření je opravdu široké, od 
různých druhů modelů, stavebnic a nářadí 
až po digitální pomocníky, jako jsou 
tablety, dataprojektory, robotické hračky, 
tiskárny atd. 

Nemalá část projektu byla věnována 

také učitelům, kterým bylo pořízeno nové 
zázemí s počítačem a nábytkem.  Bohužel 
v současné době řada pomůcek čeká na 
návrat dětí do školy, tak alespoň učitelé si 
mohou nově pořízené zázemí využívat při 
on-line výuce. 

Myslelo se také na kulturu stravování 
ve školní jídelně, která byla vybavena 
novým nábytkem a spotřebiči.

Najdete nás v budově staré školy 
v Kosteleckých Horkách 57.

Martina Lorencová 
tel. 733 351 657 

http://www.nadorlici.cz/
facebook: MASNADORLICI          
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Company INTERNAL

Vyberte si svého poskytovatele na

www.zrychlujemecesko.cz

Stabilní rychlý internet
pro obce Mikroregionu ČERNILOVSKO

v pevné síti

 Rychlost připojení až 250 M b/s

 Bezproblémové fungování IPTV, 
možnost zpětného zhlédnutí pořadů
a obraz ve vysoké HD kvalitě

Výběr z více než 20 poskytovatelů  
internetu
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Skřítkova lesní školka
Skřítkova lesní školka zahájila svou 

činnost teprve minulý rok v září 2020. Co 
se Vám vybaví při spojení lesní školka? 
Sázení stromků v lese? To také, ale i se 
vzdělávacím konceptem!

Díky kampani na hithit.cz, kterou 
zakladatelky v roce 2020 uspořádaly, 
díky nespočtu lidem, kteří i nemálo jejich 
projekt podpořili, a zejména díky dotaci 
od Ministerstva životního prostředí ČR 
je školka i zahrada plně vybavena. 

Zázemí lesní školky představuje 
nová, zateplená, celoroční jurta, kde 
lze bez problému v zimě běhat v tílku. 
Zahrada školky nabízí nespočet atrakcí, 
jako jsou: kruhy, přechodové klády, 
kuchyňka pro malé kuchařky, pracovní 
ponk se vším, bez čeho se kluci v dílně 
neobejdou, velké pískoviště, vyvýšené 
záhony, vrbový domeček, dendrofon 
nebo oblíbený kopeček s tunelem.  
Ke školce náleží také rozsáhlá terasa se 
zastřešením, která je vhodným místem 
pro odpolední odpočinek a úkryt před 
horkým počasím. Součástí školky jsou 
hospodářská zvířata, která děti chodí 
krmit: slepice, kozy, prasátka, křepelky, 
králíci a mnohé další. Přes teplé období 
děti mají na zahradě želvu, ježka nebo 
morče, učí se o ně pečovat. Jednou za čas 
přijdou také koníci, na kterých děti jezdí. 

Skřítkova školka klade důraz na 
bezprostřední kontakt s přírodou, 
prožívání všemi smysly, úctu ke všemu 
živému, respekt k sobě i k druhým, 
prožívání všech ročních období a jejich 
cyklů, lidových tradic a obyčejů. Děti 
se v přírodě učí porozumět fyzikálním, 
matematickým a přírodovědným 
souvislostem. Jak se dostala naše oblíbená 
zelenina na prodejní pult? Je to dlouhá 
cesta, kterou již od samotného semínka 

ve školkových záhonech děti pozorují 
a pečují o ně. A až vypěstují, samy si je 
očistí, nakrájí a společně ve školce uvaří  
v kotlíku nad ohněm. 

 Děti se učí projevit své emoce bez 
zábran, naslouchat druhým, vzájemně si 
pomáhat, podporovat se. V jednoduchých 
činnostech, jako je například umývání 
nádobí, svlékání a oblékání se, úklid místa 
aj., je průvodci vedou k zodpovědnosti za 
své věci.

Ve školce pracují 
kvalifikovaní průvodci, 
pedagogové, kteří jsou pro děti 
velkým vzorem a oporou. Mají 
s nimi velmi kladný přátelský 
vztah, což lze vypozorovat 
například z rovnocenného 

tykání si. 
V týdenních programech 

je zapojena výuka anglického 
jazyka, muzikohraní na 
klávesy, kytaru, flétnu a další 
škálu hudebních nástrojů, které 
najdeme ve školce. Průvodci 
kladou důraz na předškolní 
pedagogiku, která je pro 
předškoláky připravena takřka 
každý den, správný úchop 
tužky a logopedii. Do školky 
jezdí divadla, muzikanti a 
zajímaví lidé. 

Školka má svou 
pedagogickou koncepci a ŠVP 
(školní vzdělávací program), 
který vychází z RVP (rámcový 
vzdělávací program). Školka 
je součástí Asociace lesních 
mateřských škol a do budoucna 
plánuje vstoupit do rejstříku 
škol MŠMT. Stravování ve 
školce je zajištěno cateringovou 

firmou.   
I přes těžké podmínky dnešní doby 

školka neleží ladem. Průvodci připravují 
celoroční programy, pracují na zahradě a 
vylepšují zázemí. Jsou v kontaktu s rodiči 
a pro děti připravují týdenní domácí i 
venkovní aktivity. 

Letos poprvé nabízí školka pro 
veřejnost také letní program ve formě 
příměstských táborů. 

Šárka Peiskerová

 
Příměstské tábory ve Skřítkově školce

• 12.7.-16.7. - Survival - přežití v přírodě
   pro děti od 1. do 5. třídy ZŠ (max. 16 dětí), cena 2 300,- (včetně stravy)

• 19.7.-23.7. - Tábor s koňmi a hospodářskými zvířaty
   pro děti od 5 do 10 let (max. 10 dětí), cena 3 500,- (včetně stravy)

• 26.7.-30.7. - Tábor s koňmi a hospodářskými zvířaty
   pro děti od 5 do 10 let (max. 10 dětí), cena 3 500,- (včetně stravy)

• 2.8.-6.8. - Pirátský tábor
   pro děti od 3 do 6 let (max. 16 dětí), cena 2 300,- (včetně stravy)

• 9.8.-13.8. - Plstění z ovčí vlny
   dívky od 6 let (max. 10 dětí), cena  2 300,- (včetně stravy)

• 16.8.-20.8. - Z pohádky do pohádky
   pro děti od 5 do 10 let (max. 16 dětí), cena 2 300,- (včetně stravy)
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      SV metal spol. s r. o.
      Divec 99, 500 03 Divec

Nabízíme příležitost profesního růstu na strojírenských pozicích v zakázkové výrobě pro 
převážně zahraniční zákazníky z různých segmentů trhu. 

Přijímáme pro střediska Divec a Libřice:
svářeče
brusiče
zámečníky
obsluhy a programátory CNC ohraňovacích lisů
obsluhy a programátory CNC obráběcích strojů
skladníky
konstruktéry a technology

Absolventům a nekvalifikovaným umožníme zaučení. 
Info o firmě a nabízených pozicích: www.svmetal.cz, případně telefonicky na 495 433 189

Životopisy zasílejte na e-mail: jobs  @svmetal.cz  

inzerce
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Ahoj Boženo, pošli mi své telefonní číslo…
Když si Jiřina zřídila účet na jedné 

z nejpoužívanějších sociálních sítí a 
využívala pro komunikaci se všemi 
navázanými přáteli na její profil i 
přidruženou komunikační platformu, 
netušila, že do jejího virtuálního soukromí 
pronikne pachatel a jejím jménem začne 
oslovovat její přátele.

Vcelku nevinně a nenápadně se tak 
začíná odvíjet ne příliš příjemný příběh, 
na jehož konci je řetězově se množící 
a v daném okamžiku v čase de facto 
nezastavitelná sériová trestná činnost 
prováděná pachatelem ve virtuálním světě, 
a to velice sofistikovaným způsobem.

Přestože kriminalisté se každému 
takovému zjištěnému a následně 
nahlášenému případu intenzivně věnují, 
je velice obtížné tuto trestnou činnost 
objasnit a hlavně v čase páchání varováním 
zastavit. Pachatelé umějí dokonale „zamést“ 
téměř všechny stopy a opět těží z přílišné 
důvěřivosti svých obětí. Jednání pachatelů 
přesahuje hranice krajů a dost možná i 
kontinentů. Popíšeme Vám jeden takový 
nevinný příběh Jiřiny a Boženy, dvou 
důvěřivých kamarádek na sociálních sítích.

A jak to celé funguje?

Jednoduše. Jiřina profil běžně používá, 
komentuje příspěvky, těší se nad příspěvky 
svých přátel a samozřejmě používá i 
přidruženou komunikační platformu. 
Pachatel neoprávněně do jejího účtu vniká 
a začíná jejím jménem kontaktovat i Jiřiny 
přátele.

Od Jiřininých přátel pachatel pod 
smyšlenou legendou (soutěž o večeři, příp. 
soutěž o vyšší finanční částku v řádech 
desetitisíců Kč), vyláká jejich telefonní číslo. 
Ano, jakkoliv se to zdá nereálné, Božena 
pachateli převlečenému za Jiřinu pošle 
své telefonní číslo, přestože ho s největší 
pravděpodobností opravdová Jiřina patrně 
už má, protože si kamarádky volají.

Boženě to nepřijde divné a číslo 
pachateli převlečenému za Jiřinu ochotně 
posílá. Falešná Jiřina pak požádá sociální 
síť o změnu hesla Boženy k jejímu účtu 
a následně přichází v mezičase PIN kód 
Boženě na mobil a pachatel převlečený za 
Jiřinu od Boženy vyláká cestou komunikace 
v aplikaci i tento PIN kód a v tu chvíli 
se Boženy profilu zmocňuje pachatel 

převlečený za Jiřinu. První krok, který 
pachatel ke své trestné činnosti potřebuje, je 
za ním.

Svůj účet už Božena 
nevědomky předala pachateli

Pachatel pokračuje a prostřednictvím 
telefonního čísla Boženy provede například 
objednávky herních kódů v různých 
částkách na různých internetových portálech 
cestou „M-platby“, což obnáší opět zaslání 
PIN kódů od majitelů telefonních čísel, tedy 
přítelkyně Boženy a dalších přátel, které 
jsou zapotřebí k potvrzení „M-platby“ za 
nákup těchto herních kódů. 

Hesla k dokončení plateb cestou 
"M-platby" ochotně přítelé zasílají, 
přestože je mnohdy operátoři varují 
například takto: „Dobry den, nenechte 
nikoho zneuzit sve heslo, nikomu ho 
nesdelujte. K dokončeni m-platby  
z Vaseho kreditu/faktury u Vaseho cisla 
+420xxx na castku xxx Kc u xxx je heslo 
xxx. Vas operator“.

Z ničeho nic několikanásobný 
účet od operátora

Boženě a všem přátelům, kteří falešné 
Jiřině uvedené údaje zaslali, se navýší o 
danou částku paušální vyúčtování od jejich 
operátora mobilních služeb. V takovém 
případě už není cesty zpět. Božena a další 
přátele Jiřiny přicházejí o virtuální identitu 
v podobě jakési zajištěné „intimity“ či 
„soukromí“ svého účtu na sociální síti a 
nenávratně i o své peníze.

Falešná Jiřina však pokračuje v drzosti. 
Oslovuje i osoby z  rodiny Boženy (manžel, 
děti, sestra, bratr) a žádá fotografii platební 
karty příp. i zaslání přihlašovacích údajů 
k internetovému bankovnictví. Pomocí 
platební karty pak odcizí  finanční prostředky 
z účtu. Bohužel falešná Jiřina občas získá 
tyto údaje i od osob mimo rodinu.  

Výsledek?

Pachatel se ve výše uvedeném příběhu, 
v němž jsme pozměnili jména poškozených, 
dopustil několika trestných činů, přičemž 
v případě uznání viny mu může soud uložit 
trest až do výše osmi let odnětí svobody.

Ale to už je pro oběti pozdě…. Jak a kdo 
to může zastavit?

"Vzhledem k tomu, že Policie ČR se 
o těchto případech nemá šanci dozvědět 
online v čase, je pouze na veřejnosti, aby se 
nestala oběťmi podvodníků a zareagovala 
obezřetně a správně včas. Trestná činnost 
ve virtuálním prostředí je ex post obtížněji 
objasnitelná. Opět jedinou šancí je 
obezřetné chování všech, kteří by se mohli 

stát obětí takových pachatelů a šíření tohoto 
způsobu páchání trestné činnosti. Na konci 
celého poměrně krátkého procesu je nejen 
ztráta soukromí a případně celého účtu, ale 
pachatelé by mohli touto cestou obecně své 
oběti například vydírat, vyhrožovat jim a 
samozřejmě odčerpávat nezanedbatelné 
finanční částky," říká kriminalista Ladislav, 
který se problematice dlouhodobě na 
našem Krajském ředitelství policie 
Královéhradeckého kraje intenzivně věnuje.

Na co si dát tedy pozor?

• Na druhé straně sociální sítě nemusí 
být v danou chvíli online vůbec Váš 
přítel, může to být pachatel, který se 
naboural do účtu vašeho kamaráda či 
kamarádky, přičemž oni o tom vůbec 
nemusejí vědět – při pochybnostech 
si s přáteli, kteří Vám podobné zprávy 
posílají, raději zatelefonujte,

• neposílejte žádné údaje bez 
předchozích telefonického ověření 
ani svým přátelům, s nimiž jste běžně 
v kontaktu,

• neklikejte raději ani na žádné linky, 
jež Vám od přátel mohou přijít cestou 
komunikačních platforem, mohou to 
být v lepším případě reklamní triky, 
ale v horším Vás mohou tyto adresy 
cíleně přesměrovat na vzdálené 
servery, což může být začátek dalších 
nepříjemností,

• zablokujte si „M-platby“ u operátora 
telefonních služeb,

• nikomu nesdělujte žádné PIN kódy,
• nezasílejte ofocené platební karty a 

přihlašovací údaje k internetovému 
bankovnictví,

• a informujte své přátele o tom, co 
se může stát i jim, protože ani Váš 
profil a účet nemusí být vůbec před 
podvodným jednáním uchráněn…

plk. PhDr. Ondřej Moravčík 
mjr. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA
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Naše obec se od dubna zapojila do 
projektu Na viděnou!, kterou pořádá 
orchestr Police Symphony Orchestra  
z Police nad Metují. Po Černilově, Újezdě 
i Bukovině jsou na všech plakátovacích 
plochách rozmístěné plakáty s výtvarně 
zpracovanými QR kódy. Až půjdete kolem, 
stačí na ně namířit váš chytrý telefon a 
původně obyčejná procházka se promění 
v symfonii.  

Tento projekt navazuje na předešlý Na 
slyšenou!, v rámci kterého Police Symphony 
Orchestra hrál do obecních rozhlasů. Cílem 
je oživit kulturu a upozornit, že je důležitou 
složkou našich životů.

„Chceme do veřejného prostoru vnést 
něco milého a pozitivního (ne test na covid), 
s veškerým respektem a bezpečností,  
s ohledem na aktuální situaci,“ uvádějí 
organizátoři akce na svých stránkách.

Jak se zapojit?

V obcích jsou rozmístěné plakáty. 
Namiřte na ně svůj chytrý telefon 
s aplikací na čtení QR kódů (v některých 
případech umí kód načíst i nativní aplikace 
Fotoaparát) a po načtení uvidíte koncertní 
provedení skladeb v podání orchestru 
z Police nad Metují. Aby průnik do světa 
hudby proběhl tak, jak má, je nutné připojit 
váš smartphone k internetu. To může vyřešit 
volná WIFI na zahradě KSD a v prostorách 
OÚ Černilov, kde se mimo jiné speciální 
plakáty také nacházejí.

Do akce se zapojilo již 186 obcí a měst.  
Police Symphony Orchestra je aktuálně 
složený z více než 65 muzikantů a dalších 
40 dobrovolníků. Mapu zapojených 
míst brzy zveřejní na stránkách www.
policesymphonyorchestra.cz.

Monika Kupková

na viděnou! v Černilově, Újezdě i Bukovině

BA-64 BOBik
V dubnu loňského roku Tomáš Vachek 

a Tomáš Vašíček představili ve Skaličce, 
kde oba bydlí, zatím nedodělaný, ale 
pojízdný model vojenského vozidla BA-
64. Obdivovali jsme nápad, a tak jsem se 
tvůrců zeptala. Pánové jsou členy Klubu 
vojenské historie Sever 2013. Před jejím 
velitelem  Jaroslavem Balatkou se zmínili, 
že by rádi postavili něco z bojové techniky 
a ten jim navrhl toto vozidlo, poněvadž je 
jich jen několik málo dochovaných. Takže 
je můžeme mimo Moskvu vidět ještě  
v Drážďanech, v americkém Aberdeenu a 
českých Lužanech.

Počátky vývoje obrněného 
automobilu BA-64 sahají do roku 
1941, kdy se v Sovětském svazu 
začal vyrábět džíp GAZ-64. Tento 
automobil s náhonem všech čtyř 
kol se ukázal jako úspěšný typ, a 
tak lehký obrněný automobil na 
sebe nenechal dlouho čekat.

Prototyp obrněného automo-
bilu s označením BA-64 byl 
dokončen na podzim roku 1941. 
Testy probíhaly od 9. ledna a 
počátkem března byl stroj přijat 
do výzbroje Rudé armády. Bojová praxe 
však odhalila mnoho nedostatků. Malý 
rozchod kol a vysoko posazené těžiště vedly 
k příčné nestabilitě a převracení vozidla na 
bok. Musely tak být urychleně zesilovány 
nápravy a převodovky. Na podzim roku 1942 
bylo rozhodnuto o rozsáhlé modernizaci. 
Její realizace byla svěřena podplukovníkovi 
V.P. Okuněvovi, výsledkem byl prototyp 

BA-64-125B.
Sériová výroba verze BA-64B začala 

v květnu 1943. V té době ale závod GAZ 
bombardovalo německé letectvo, přičemž 
vznikly velké škody na výrobních linkách, 
tudíž se výroba BA-64 i BA-64B na několik 
měsíců pozastavila. K další modernizaci 
došlo na podzim roku 1944 využitím nového 
šasi, převzatého z automobilu GAZ-67.

Obrněný automobil BA-64 patřil  
k nejrozšířenějším vozidlům své kategorie. 
Přestože nevynikal nadstandartním 
provedením, ukázal se při správném použití, 
jako platný a spolehlivý bojový prostředek 

na bojištích druhé světové války. Podle 
ruských informací vzniklo v období 1942 - 
1946 celkem 3901 ks  BA-64 a 5209 ks BA-
64B. Staly se v sovětské armádě běžným 
prostředkem pro vedení průzkumu.

Obrněné automobily dostaly od vojáků 
jméno Bobik, zúčastnily se bojů v oblasti 
Brjanska, Voroněže a Stalingradu. Bobiky 
byly rovněž zařazeny k jezdeckým útvarům 

jako mobilní palebná stanoviště. Podle 
některých zdrojů sloužily BA-64 rovněž 
jako tahače protitankových kanonů ráže 37 
a 45 mm.

Do výzbroje je během války získaly i 
Polsko a Československo pro své východní 
jednotky (1. československý armádní 
sbor). Větší množství BA-64B se dostalo 
v padesátých letech také do Číny, do války 
v Severní Koreji, Jugoslávie, Mongolska a 
Německé demokratické republiky.

Vyráběly se ještě další verze, a to BA-
64B s větším rozchodem kol, BA-64ŽD pro 
jízdu na kolejích, BA-64D pro šestičlenný 
výsadek, BAŠ-64B - štábní automobil, BA-
64 Sch - pro snadnější prostupnost ve sněhu, 
kdy byl místo zadních kol pás, BA+64DŠK, 
verze s kulometem DŠK ráže 12,7mm. 

Poslední kusy dosloužily ve výzbroji 
některých armád ještě v 60. letech.

Teď se vracím do Skaličky. 
Vozidlo vyrobili pánové na podvozku a 
motoru ze Škody Octavia, toto už bylo 
jednou přestavěno na traktor domácí 
výroby, prý s ním u Vašíčků vyorávali 
brambory. Takže motor a podvozek už 
má třetí využití. Hotový vůz jsme viděli  
ve Skaličce s bojovou ukázkou 9. srpna 2020 
a na posvícení 25. srpna, na historických 
slavnostech v Kolíně 15. srpna a 12. září ve 
Skalici na Mysliveckém dnu. Další akce se 
do budoucna uvidí s ohledem na současnou 
covidovou situaci. 

Momentálně oba Tomášové vyrábějí 
dvě děla M.1902 Nezbývá, než jim popřát, 
aby se dílo zdařilo. Zdeňka Klimešová   
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Činnost SDH LiBřice v roce 2020
Odborná příprava

Jednotka započala pravidelné 
zvyšování odborné způsobilosti školením 
první pomoci, které bylo povinné i pro 
vedoucí MH a obecní zaměstnance. Dále 
se ho zúčastnili někteří členové SDH a 
děti z kroužku MH.

Odborná příprava na základě Pokynu 
generálního ředitele HZS ČR č. 57/2013, 
byla prováděna pravidelně jednou 
měsíčně, zpravidla první pátek v měsíci. 

V prosinci 2020 absolvovali strojníci 
opakovací e-learningový  kurz v SOŠ PO 
a VOŠ PO Frýdek Místek a kurzy velitel 
družstva, technik jednotky v ÚHŠ Bílé 
Poličany

Zařazení členů v jednotce

Horák Luděk  
- velitel jednotky, strojník, řidič, hasič
Ing. Voltr Leoš 
- vástupce Velitele jednotky, řidič, hasič
Dugas Michal 
-  velitel druž., strojník, pilař, řidič, hasič
Feifer Josef  
- velitel druž., strojník, pilař, řidič, hasič
Voltr Martin 
- technik jednotky, řidič, hasič
Kumprecht Josef - pilař, řidič, hasič
Gajdoš Daniel - strojník, řidič, hasič
Zahradník Jakub - řidič, hasič
Drešer Jan - hasič
Voltr Michal - hasič

Křeček Jiří - řidič, hasič
Dugas Filip -  řidič, hasič
V roce 2020 ukončil svoji 
činnost v JSDH Luboš 
Dugas.

Údržba techniky 

Členové jednotky celoročně 
zajišťovali akceschopnost svěře-
ných prostředků a zbrojnice. Nad 
rámec svých povinností opravili 
svěřené vozidlo a požární zbrojnici.

Zásahová a hospodářská 
činnost JSDH

7.4.2020. Jednotka zabezpečila rozvoz 
dezinfekce a ochranných prostředků z 
HZS obcím okrsku číslo 2 (Černilov, 
Divec, Lejšovka, Libřice, Výrava, 
Librantice, Libníkovice).

18.4.2020. Jednotka zabezpečila na 
žádost zřizovatele spálení kupy připravené 
na čarodějnice, které se z důvodu epidemie 
nemohly konat.

V průběhu jara a léta jednotka dle 
potřeby provzdušňovala místní rybníky.

21.6.2020. Jednotka byla povolána 
k laguně vody na poli, která prosakuje 
do kotelny rodinného domu a ohrožuje 
technologii tam umístěnou. Hasiči 
nasadili veškerou dostupnou techniku  

SDH Černilov
Vážení čtenáři Zpravodaje,
dlouho jsem uvažoval, o čem Vás 

informovat, když je v těchto nelehkých 
měsících utlumena veškerá veřejná 
činnost, včetně spolkové činnosti našeho 
sboru dobrovolných hasičů. Všichni 
s nedočkavostí sledujeme každodenní 
vývoj pandemie a jsme v dychtivém 
očekávání po dobrých zprávách, které nám 
sdělí, že je pandemie pod kontrolou a na 
ústupu. V těchto dnech to vypadá, že se 
k nám dobré zprávy pomalinku blíží, sice 
ne mílovými kroky, ale pomalými krůčky 
ano. Vydržme to ještě chvíli a snad se brzy 
vrátíme ke standardnímu průběhu našich 
životů a také činnosti nejen našeho spolku. 

Protiepidemická opatření se nevyhnula 
ani činnosti naší výjezdové jednotky. Chci 
Vás tímto ujistit, že opatření se nikterak 
nedotkla výjezdové činnosti a jednotka 
je plně akceschopná, její nasaditelnost 
není omezena a můžete se na její pomoc 
naprosto spolehnout. Pandemie se nás 
dotkla přijetím dílčích protiepidemických 
opatření, jakými jsou například omezení 
počtu účastníků pravidelných školení, 

používání ochranných prostředků jak při 
zásahové činnosti, tak i činnosti běžné na 
hasičské zbrojnici, používání dezinfekce. 
Příjemnou zprávou je fakt, že vzhledem 
k vývoji pandemické situace u nás, 
nemusela výjezdová jednotka ohlásit 
pozastavení její činnosti kvůli nemožnosti 
zabezpečit její pohotovostní a výjezdovou 
činnost. Tímto bych rád, za svoji osobu 
a za velitele jednotky, poděkoval všem 
členům za zodpovědný přístup k přijatým 
protiepidemickým opatřením. Fakt, že 
jednotka byla a je neustále akceschopnou 
potvrdila to, že jednotky požární ochrany 
jsou nepostradatelnou oporou činnosti 
profesionálních jednotek HZS. Důkazem 
toho je i poměrně vysoká četnost výjezdů 
od počátku roku. Samozřejmostí je i 
pravidelná údržba techniky a prostorů 
jejího stání. Činnost výjezdové jednotky 
můžete sledovat i na našich facebookových 
stránkách SDH Černilov, které naleznete 
na uvedeném linku https://www.facebook.
com/sdhcernilov

Díky aktuální epidemické situaci se 
národ věnuje rozsáhleji různým činnostem. 

Z našeho pohledu bych rád upozornil na 
jarní úklid zahrádek a rodinných pozemků, 
a s tím související pálení klestí a listí. Buďte 
prosím opatrní, od ohně neodcházejte, 
nepalte v příliš větrném počasí, ať Vaše 
pálení nekončí „poskytnutím našich 
nabízených služeb“. Pozor na letošní 
tolik typické aprílové počasí. Řada z Vás 
již přezula na letní pneumatiky, což je 
vzhledem k „zákonu“ zcela v jeho souladu. 
Myslete však na to, že se neustále na 
silnicích setkáváme s ranní námrazou, 
náledím a mlhami. Tak jezděte opatrně, již 
jsme několikrát u těchto dopravních nehod 
zasahovali.  

Na závěr mého krátkého ujištění Vám 
chci popřát zejména pevné zdraví a pojďme 
se společně těšit na opět „normální“ život a 
s ním spojenými společenskými činnostmi, 
jakými jsou ples, dětský tábor, den dětí, 
při kterých máme možnost se navzájem 
setkat a strávit tak společně příjemný čas, u 
kterého máte možnost poznat naši jednotku 
a prohlédnout si její techniku. Věřte mi, že 
se na Vás těšíme.

Michal Potáč, starosta SDH Černilov
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(s výkonem 120m3 za hodinu). Vzhledem 
k překopnuté drenáži, která neustále 
plnila lagunu, bylo s Krajským operačním 
střediskem dohodnuto povolání posil. 
Ty ale bohužel také nestačily, a tak 
bylo povoláno velkokapacitní čerpadlo 
SOMATI (poprvé použito při bleskové 
povodni 14.6.2020 v Pardubickém kraji).                                                                                                                               
Zasahující jednotky: HZS Hradec 
Králové, JSDH Libřice Černilov, Výrava,      
Smržov, jednotka HK Plácka držela po 
celou dobu zásahu zálohu na vlastní 
stanici. Místní jednotka zasahovala od 
10h do 21h. za tuto dobu odčerpala cca 
1000m3 vody. Místo události bylo po 
ukončení činnosti po celý týden průběžně 
monitorováno.

16.9.2020 Jednotka povolána k úklidu 
po dopravní nehodě. 

 29.9.2020 Jednotka povolána k řízení 
provozu na křižovatce u kostela kde 
nákladní vozidlo narazilo do hřbitovní zdi.

Rekonstrukce  
požární zbrojnice

Po několikaletém diskutování a 
plánování členů  a obecního zastupitelstva 
obce se v roce 2020 započalo s úpravami 
garáže používané pro účely jednotky 
požární ochrany a Sboru dobrovolných 
hasičů. Práce byly rozděleny na několik 
etap:
1) Vybudování příčky a tím vytvoření 

samostatné místnosti, která bude 
sloužit jako

 ◦ školicí centrum pro JSDH
 ◦ zasedací místnost SDH
 ◦ klubovna pro schůzky MH
      ◦ kulturně společenská místnost pro   

  členy SDH a JSDH
2) Rekonstrukce elektroinstalace (dvě  

zásuvky a dvě 60W žárovky na osvět-
lení již zcela nevyhovují současným 
požadavkům, ani předpisům).

3)  Výměna oken a zateplení vjezdových 
vrat.

4) Vybudování toalety, přípojka 
vodovodu do zbrojnice.

Bod č.4 je naplánován a schválen 
obecním zastupitelstvem na rok 2021. 

Na rekonstrukci se podíleli především 
členové jednotky a aktivní členové SDH. 
Svépomocí byla vybudována příčka, 
zateplení vrat, montáž a zprovoznění 
topení, přípojky internetu a instalace 
základnové radiostanice s příslušenstvím. 
Zbrojnice byla po minimálně 20 letech 
kompletně vymalovaná. Z darů členů 
byla vybavena zasedací místnost stolem 
se židlemi, kartotékou na dokumentaci, 
televizí a notebookem. V samotné 
zbrojnici byl postaven regál na materiál 
pro JSDHO a SDH, doplněny skříňky 
na výjezdové oblečení a spousta dalších 
drobností pro naši činnost. 

Výměnu oken a rekonstrukci 
elektroinstalace provedly odborné firmy. 

Rekonstrukce  
výjezdového vozidla

Od konce roku 2019, kdy proběhla 
v rámci přípravy na pravidelnou STK 
oprava karoserie výjezdového vozidla 
Mercedes sprinter DA L1Z, která byla 
značně zasažena korozí (bylo provedeno 
v autoservisu) zahájena postupná 
rekonstrukce vozidla. 

Práce na vozidle prováděli členové 
jednotky ve svém volném čase. Jako 
první na řadu přišla oprava polepu 
automobilu po opravě karoserie a změny 
volacích znaků vozidel IZS. V letních 
měsících členové jednotky vyrobili 
a namontovali do vozidla vestavbu 
pro bezpečné uložení výjezdového 
vybavení. 

Na podzim bylo vozidlo vybaveno 
LED osvětlením vnitřních prostor 
a následně byly zakoupeny nové 
pneumatiky (poprvé od pořízení vozidla 
obcí). Luděk Horák
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Jak se měnil Černilov (1999 – 2002)
V minulém čísle Zpravodaje jsme 

skončili s nahlížením do kroniky obce 
v roce 1998. Tento rok se v listopadu 
konaly ještě komunální volby. Voliči 
vybrali ze dvou  kandidátek zastupitele, 
kteří na svém prvním zasedání 26. listopadu 
zvolili starostou obce opět. Ing. Stanislava 
Javůrka.

V roce 1999 byla vybudována 
kanalizace na Malé Straně.

Dne 12. března vstoupila Česká 
republika do NATO.

Tento rok se poprvé nepálily 
„čarodějnice“, jak bylo do té doby 
zvykem. Na okraji letiště za „Peškárnou“ 
tak nehořela hromada všeho možného, 
od ořezaných větví ze stromů po staré 
pneumatiky, které při hoření uvolňovaly 
typický zápach a nezaměnitelný kouř. 
Kronikář nostalgicky píše: „Snad poprvé 
v historii obce se nekonal čarodějnický 
oheň – škoda staré tradice“.

Byla rekonstruována polní cesta 
„Silnička“. Od tehdejšího zemědělského 
podniku Beta (bývalý Státní statek) byl 
renovován asfaltový povrch až k Číbru. Od 
Pultrových, také až k Číbru vznikla nová 
cesta s asfaltovým povrchem, která byla 
zkolaudována 30. listopadu. Náklady na 
tuto cestu byly 3,7 milionu korun.

Od 1. ledna 2000 došlo ke zdražení 
elektřiny, plynu i poplatku za vodné a 
stočné a Česká republika se rozdělila 
ze sedmi dosavadních krajů na čtrnáct 
nových: Praha, Středočeský, Jihočeský, 
Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, 
Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, 
Olomoucký, Moravskoslezský, Jihomo-
ravský, Jihlavský, Zlínský a Vysočina.   

Lupič, který byl záhy policií dopaden, 
přepadl 5. dubna benzínovou pumpu 
v areálu bývalého Státního statku. Na konci 
května došlo ke zdražení benzínu. Cena 
benzínu se pohybovala okolo 30 Kč za litr 
a cena nafty byla 24 Kč za litr. V srpnu se 
zvedly ceny masa v průměru o 20 Kč za 1 
kg. Nejlevnější bůček stál 70 Kč a hovězí 
zadní bylo za 150 Kč. Cena vánoční kapra 
se pohybovala kolem 65 Kč za 1 kg.  

Na konci prázdnin uspořádala Jednota 
orel Černilov a katolická farnost Farní den. 
V prostoru farního dvora probíhal kulturní 
program a v patře fary byla výstava. 
V podvečer zazněl v kostele koncert sboru 
Chorus Ramus. 

V sobotu 6. listopadu se v Černilově 
konalo historicky první mezinárodní utkání 
v kopané. Černilovští fotbalisté se utkali 
s rakouským týmem z městečka Litschau. 
Zápas se hrál za velmi nepříznivého počasí 
a skončil remízou 6:6.

V listopadu 2000 se konaly Volby do 
senátu a zastupitelstva kraje. Začátek roku 
2001 byl poznamenán chřipkovou epidemií, 
která zasáhla i Černilov. Musela být zavřena 
základní škola, protože onemocnělo 40% 
žáků a část učitelského sboru.

Dne 1. března se uskutečnilo Sčítání 
lidu, bytů a domů. Česká republika měla 
v den sčítání 10,260.060 obyvatel.

16. března došlo k loupeži v katolickém 
kostele. Zloději se dostali dveřmi do 
zákristie, odkud odnesli dva kalichy a 
vysavač. Do kostela nevnikli. Pachatel 
nebyl dopaden.

V bývalém obchodě Jednoty na 
dolejším konci obce, který byl zrušen, 
otevřel v květnu pan František Kerhart 
prodejnu zahradní techniky.

1. června se opět zdražovalo: Elektřina, 
plyn, cigarety, léky a doprava. 

Ve sportovním areálu proběhla 16. 
června oslava 120. výročí vzniku Sboru 
dobrovolných hasičů v Černilově.

Fotbalisté uspořádali 15. července ve 
sportovním areálu velký fotbalový den. 
Fanoušky kopané přilákaly zápasy Staré 
gardy Černilov s hokejisty z Pardubic a 
zápas místních borců s fotbalisty Kozlovny 
Praha, za které nastoupili také reprezentanti 
Rot, Herda nebo Chovanec. Místní oba 
zápasy prohráli. Slavnostní výkopy zápasů 
provedli: Královéhradecký biskup Karel 
Otčenášek, hejtman kraje Ing. Pavel Bradík 
a starosta obce Ing. Stanislav Javůrek.

V tomto roce došlo na výstavbu 

vodovodní sítě v Bukovině a Újezdě. Během 
září byla vybudována nová asfaltová cesta 
po Malé straně a ve sportovním areálu 
vzniklo druhé fotbalové hřiště. 

Na jaře roku 2002 se začalo s opravou 
chodníků v Újezdě a ve druhé polovině 
srpna s rekonstrukcí vozovky od křižovatky 
Pod borovicí na Pultru kopec.

8. května slavila základní škola 70 
let svého trvání. Byl vydán almanach a 
pohlednice. Učitelé s žáky připravili bohatý 
kulturní program a výstavu dokumentů. 
Na oslavu byli pozváni učitelé, kteří zde 
působili a široká veřejnost.

Po dvou letech práce byla dokončena 
kniha o obci s názvem „Černilov-minulost-
současnost“. Na monografii pracovala 
skupina ve složení Miroslav Kudyvejs, 
Vladislav Prokeš a Jaroslav Kudrnáč. 
Skupinu později doplnily Mgr. Jana 
Hofmanová a Mgr. Dana Hoffmannová. 
Kniha vyšla v nákladu 15.000 výtisků 
v prosinci. Vydání knihy předcházela 
výstava v hale školy 21. července, na které 
návštěvníci spatřili mimo jiné i originály 
některých dokumentů zapůjčených 
z archivu v Hradci Králové.

Povodeň v roce 2002 je jedna z 
největších událostí svého druhu v historii 
České republiky. Na začátku srpna se po 
vytrvalých a silných srážkách naplnila 
koryta jihočeských a západočeských 
řek, které se začaly rozlévat. Některé 
obce byly z velké části poničeny. Na 
pomoc zachraňovat majetek občanů obce 
Kly v okrese Mělník vyrazila i skupina 
černilovských hasičů s technikou. Jejich 
pomoc byla vysoce hodnocena. Obec 
Černilov obci Kly darovala na likvidaci 
následků povodně 100.000Kč a občané 
věnovali do sbírky na pomoc této obci 
dalších 91.300Kč.  

Volby do obecního zastupitelstva se 
konaly 1. a 2. listopadu ve školní budově. 
Voliči tentokrát vybírali ze tří kandidátek: 
KDU – ČSL, ODS a nezávislý kandidát Ing. 
Roman Kebort z Bukoviny. Na ustavující 
schůzi zastupitelstva obce, která se konala 
14. listopadu, byl starostou zvolen Ing. 
Stanislav Javůrek.

Jaroslav Kudrnáč, 
kronikář obce Černilov

Koupíme dům nebo stavební pozemek
Mladá rodina koupí rodinný dům nebo stavební pozemek  

vhodný k výstavbě domu v obci Černilov.

Telefon: 732 14 32 14

inzerce
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Škola v roce 1931
V letošním školním roce si 

Masarykova jubilejní základní škola 
dětí příliš neužila. Mohla si tak 
odpočinout na oslavy svých báječných 
devadesáti let, které ji letos čekají. 
Škola byla slavnostně otevřena 30. 8. 
1931. Jak ji v této době viděla žákyně 
Míla Rychetská, která o tom učinila 
zápis do Kroniky IV.B. třídy dne 12. září  
1931?

„Naše škola
Ta naše škola
všem je nám milá
jak by to naše
matička byla.

Do návsi hledí
láká a volá
´Dětičky moje
jsem vaše škola!´

Ano, volá a láká nás ta naše nová 
škola. Vždyť je tak krásná, tak velká, 
tak moderní! Letos na začátku školního 

roku byla otevřena. Dne 30.srpna naše 
obec prožívala slavnostní tu chvíli. Byli 
jsme přítomni my žáci, pak učitelé, 
zástupci úřadů a mnoho hostů z blízka 
i z daleka. Dopoledne byla odevzdána 
svému účelu a odpoledne byl koncert a 
prohlídka školy. 

Podívejme se do ní! Nejdříve se 
vejde do vestibulu, v němž 
je malá kašnička. Odtud se 
vchází do šaten a koupelny, 
pěkné tělocvičny. Také 
je tam projekční komora, 
sklep na koks, kotelna a 
byt školnice. Skleněnými 
dveřmi se vejde do ústřední 
síně. V čele síně je busta 
pana presidenta T. G. 
Masaryka. Z ústřední síně 
se jde do tříd a kabinetů. 
Ve zdích jsou skříně, ve 
kterých jsou uloženy různé 

pomůcky a památky. V přízemí je 
pět tříd a to: Komenského, Jiráskova, 
Palackého, knížete Václava sv. a 
Smetanova. Po širokém schodišti se 
vychází z vestibulu do prvého a druhého 
poschodí. V prvém poschodí jsou čtyři 
třídy. Havlíčkova, Jana Husi a Žižky, 
Štefanikova a Národního odboje. 
Mimo tříd jsou tam pracovny dívek a 
chlapců, řiditelna a sborovna. V druhém 
poschodí je třída pro pokračovací školu, 
kreslírna a kabinety. V každé třídě je 
obraz pana presidenta, znak republiky 
Československé a národní vlajka. Také 
je tam obraz slavného muže, po kterém 
se třída jmenuje. Na stěnách síně jsou 
obrazy našich malířů.

12. září 1931 zapsala Míla Rychetská
Z Kroniky IV. B, školní rok 1931-32

Scan historických snímků  
školy: David Horák

KOMINICTVÍ
DVOŘÁK a SYN

E. BENEŠE 1524
HR. KRÁLOVÉ

 tel. 602 412 350

Provádíme čištění komínů 
a vystavování kontrolních 

protokolů.

inzerce

BUCHNER
elektro práce

kompletní elektroinstalace
domovní i průmyslové rozvody
příprava SLP
elektromontáže, rekonstrukce
opravy elektrických zařízení
připojení elektrospotřebičů
instalace hromosvodů

Zdeněk Buchner
tel.: 776 375 014

503 46 Librantice 213
buchnerzdenek@seznam.cz
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Z historie Sk Slávie Libřice - pokračování
Rok 1997

Po sestupu do III. třídy jsme podzimní 
boje začali s trenérem Jindřichem Desenským, 
hráčskou legendou Slávie. 9. srpna jsme doma 
přivítali rezervu Kunčic a po dobrém výkonu 
jsme zvítězili 4:0! Branky vstřelili Budinský, 
Valášek, Kovačevitý a Brandejs. V dalších 
zápasech však přišlo rozčarování. Prohra 
v Dobřenicích 4:1, doma s Praskem 1:6, v 
Kratonohách 0:2, doma s Chlumcem B 2:3. 
Pak přišla série pěti zápasů bez porážky: remíza 
se silnou Třebší 2:2 (obě branky D. Pleskot), 
vítězství v Kosičkách nad tamním béčkem 2:1 
(góly dali Valášek a D. Pleskot) - překvapivá 
výhra nad domácím favoritem posíleným o 
obávaného kanonýra Novotného z A týmu, 
kterého však v průběhu utkání „vymazal“ Ivoš 
Kovačevitý! Dále remíza doma s Ohnišťany 2:2 
(góly Krumlovský a Budinský), následovala 
bezbranková remíza v Hoříněvsi 0:0. 4. října 
jsme přivítali silný tým z popření tabulky, 
Probluz. Naši měli v utkání výraznou převahu, 
výborný byl i Martínek v brance. Zbytečně byl 
vyloučen Ličman za extempore s protihráčem. 
Oba góly D. Pleskot, takže jsme zvítězili 2:1! O 
týden později jsme v Chudeřicích prohráli 3:0, 
když se vůbec nedařilo oporám týmu! Další 
utkání doma s ambiciozním týmem z Hlušic 
jsme prohráli 2:3. Že naši hráči měli daleko 
do bývalé pohody, dokázali v tomto utkání, 
kdy nedokázali přehrát soupeře, který od 60. 
minuty hrál bez dvou vyloučených hráčů! Naše 
branky vstřelil Budinský.

25. říjen: Slávie – Předměřice B 1:3 
(Budinský), noviny psaly: „Velmi slabý 
výkon domácích v podprůměrném utkání, 
které zaslouženě vyhráli hosté.“ Poslední 
podzimní zápas – noviny: „Stěžery – 
Libřice 2:1 (2:0). Vyrovnaný zápas po všech 
stránkách vyhráli šťastnější domácí. Branky: 
Schejbal 2 – Brandejs, diváci 50, rozhodčí 
Markvart z Hradce…“ Sestava Slávie: Šereš 
(46. Martínek) – Mildner (40. Kovačevitý), 
Kotland, J. Pleskot, J. Štrajt – Krumlovský, 
Valášek, Ličman – D. Pleskot, Brandejs, 
Veselý. Tabulka po podzimu: 1. Kratonohy, 2. 
Předměřice, 3. Hoříněves (všichni 24 bodů), 
13. Libřice 11 bodů, 14. Ohnišťany 9 bodů.

Rok 1998

Jaro ve III. třídě… Kunčice B – Slávie 
0:1 (D. Pleskot), Slávie – Dobřenice 1:3 
(Budinský), Prasek – Slávie 3:0, Slávie 
– Kratonohy 0:3, Slávie – Kosičky B 2:1 
(Kotland, D. Pleskot), Ohnišťany – Slávie 2:0, 
Slávie – Hoříněves 1:1 (Krumlovský), Probluz 
– Slávie 0:1 (Pleskot), Slávie – Chudonice 
1:1 (J. Štrajt), Hlušice – Slávie 2:1 (Kotland), 
Slávie – Stěžery 2:1 (D. Pleskot 2). 

Do okresního přeboru postoupili fotbalisté 
Předměřic B, sestoupili po nepřesvědčivých 

výkonech Libřice a Ohnišťany.
Slávističtí střelci jara: D. Pleskot v 

mistrácích 11 a v přátelských zápasech 5 
branek, L. Kotland 4+3, J. Budinský 3+1.

V přípravě na podzimní sezonu ve IV. 
třídě jsme prohráli s Libčany B 2:4 (Forst, 
Kovačevitý) a porazili jsme účastníka OP na 
okrese RK České Meziříčí 1:0 (J. Štrajt).

Svoje působení v „pralesní lize“ jsme 
začali doma v utkání proti 1. FC UF Hradec 
Králové vítězstvím 15:0 (D. Pleskot 4, Kotland 
3, Kovačevitý 3, P. Forst 2, Šereš, Veselý, 
Brandejs). Následovala remíza v Malšově 
Lhotě B 1:1. Silný domácí celek v čele s 
exligistou Pokorným měl štěstí, že jej podržel 
vynikající gólman! Studený výkon našich 
borců doma v utkání s Novým HK B a prohra 
0:1, když gól jsme dostali již v 1. minutě!

Slávie – Jeníkovice 2:1 (Kotland, Kořínek), 
Slávie – Rasošky B 5:1 (Kotland 2, Kovačevitý, 
D. Pleskot, P. Štrajt), Cerekvice – Slávie 4:2 (D. 
Pleskot, Kotland – ale nedal penaltu) - tvrdý, 
nervózní zápas, vyloučení J. Štrajt a Kořínek, 
domácí Erbs, uděleno 11 žlutých karet! Slávie 
– Sendražice 7:0 (Kotland 3, Kovačevitý, 
D. Pleskot, Budinský), Probluz B – Slávie 
1:3 (vlastní, Kotland, Forst), Syrovátka – 
Slávie 1:2 (D. Pleskot 2) – na malém hřišti 
vydřené vítězství! 
Slávie – Třebeš 
B 1:0 (Kotland), 
Stěžery B – Slávie 
4:5 (J. Pleskot, D. 
Pleskot, Budinský, 
Forst, Kořínek), 
Slávie – Hoříněves 
B 0:1 – prohra po 
výrazné převaze, ale 
bez gólového efektu, 
když ani „Budla“ 
neproměnil penaltu!

29. říjen: 
Černilov B – 
Slávie 1:4 (0:1) Na 
sousedské derby 
se přišlo podívat 
100 diváků, kteří 
byli natěšeni, jak si 
domácí borci s námi 
poradí. Naši si však 
od začátku vytvořili 
územní převahu, 
vytvářeli si i šance, 
ale do poločasu 
jsme proměnili J. 
Štrajtem jen jednu! 
Po obrátce nás 
domácí „zmáčkli“, v 
70. minutě vyrovnali 
z pokutového kopu, 
který si rozhodčí 

vymyslel. Poté naši borci převzali taktovku, 
začali lépe kombinovat a výsledek se dostavil. 
Další góly přidali Budinský, D. Pleskot, Forst. 
Sestava Slávie: Pavlát – P. Štrajt, J. Štrajt – 
Kořínek, J. Pleskot – Krumlovský, Kotland, 
Formánek, Forst – Budinský, D. Pleskot. 
Střídali Ličman, Pařížský, Mildner.

5. listopad: Slávie – Lokomotiva HK B 
8:0! Jednoznačná záležitost našeho týmu, 
skvěle dirigovaná výtečným Kotlandem, nedal 
soupeři šanci. Góly: D. Pleskot 4, Budinský 2, 
Forst, Pařížský. 12. listopad, poslední utkání 
podzimní části IV. třídy ve Velichovkách, kde 
jsme uhráli remízu 2:2. Tvrdé, zajímavé utkání 
na kluzkém terénu. V 1. poločase jsme byli 
lepším mužstvem, ale domácí se z jednoho z 
mála svých útoků ujali vedení. Skóre srovnal 
ve 43. minutě D. Pleskot. Ve druhém poločase 
měli domácí mírně navrch, ale v 73. minutě 
utekl domácím obráncům rychlý Forst a 
gólmanovi nedal šanci! 1:2! Domácí zoufale 
útočili a podařilo se jim minutu před koncem 
srovnat na konečných 2:2!

Podzimní tabulka IV. třídy sk. A: 1. 
Cerekvice 35 bodů, 2. Nový HK 34 b., 3. Slávie 
32 b., 11. Černilov B 16 b., 16. Syrovátka 8 b.

 pokračování příště
Josef Jedinák, kronikář Slávie Libřice

inzerce
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