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fotostřípky2

Literárně-hudební beseda Krajinou Karla IV.

Z černilovské fotbalové přípravky

Prvomájové sázení stromků ve Výravě



 
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

Vážení čtenáři,
právě se vám do rukou dostalo 

poslední předprázdninové číslo 
Zpravodaje a doufejme, že již 
také poslední "covidové" vydání. 
Ještě vloni na podzim jsem na 
těchto místech psal o tom, že 
četná protiepidemická omezení 
se na stránkách Zpravodaje téměř 
nepodepsala. To se záhy změnilo. 
Od podzimu se společenský život v 
našich obcích prakticky zastavil. Nyní 
to vypadá, že se vše vrací do starých 
kolejí, byť jsme ještě limitováni 
řadou pravidel a kvůli postupnému 
rozvolňování se narychlo potvrzené 
akce často odehrávají v omezeném 
rozsahu. 

Na následujících stranách si 
můžete přečíst, jak se organizátoři 
vypořádali s přípravou festivalu 
Černilovský dvůr, nechybí reporty z 
několika dětských dnů či z literárně-
hudební besedy v Černilově. Zatím 
jde hlavně o venkovní akce, na podzim 
se snad již dočkáme i programů ve 
vnitřních prostorách. V Černilově by 
se tak nejspíš konečně mohlo odehrát 
další promítání filmové kroniky, o 
kterém s panem Prokešem hovoříme 
asi dva roky. Zatímco před zhruba 
deseti lety se ve spolkovém domě 
promítaly zdigitalizované historické 
filmy, tentokrát by mělo dojít i na 
novější záznamy pořizované digitální 
kamerou. Bohužel jejich uvedení 

vloni na jaře zhatila pandemie. Tak 
snad na podzim se jich dočkáme.

Že se kultura do našich obcí 
opět vrací můžeme pozorovat 
i na pozvánkách na nejrůznější 
prázdninové akce. Většina z nich 
se beztak koná pod širým nebem, 
takže by jejich uskutečnění nemělo 
ohrozit ani případné zhoršení 
epidemické situace. Dost už ale o 
tom protivném viru. Před námi jsou 
mnohem lepší věci - prázdniny, 
dovolené, výlety a snad i letní deště, 
které doufám protnou vlny veder, jež 
se v posledních letech stále častěji 
derou do našich zeměpisných šířek. 
Mimochodem, v rubrice Oprášeno 
z kronik si můžete přečíst, jak se na 
prázdniny těšily děti před rovnými 
90 lety. 

Pokud nám současná situace něco 
přinesla, pak je to právě renesance 
naší historické rubriky. Věřím však, 
že už v příštím čísle se toho dočteme 
daleko více i o aktuálním dění. Co 
nám ve Zpravodaji chybí, jsou hlavně 
fotky. S úbytkem akcí totiž razantně 
ubylo i obrazového materiálu. Proto 
pište, foťte a posílejte, ať se opět 
můžeme radovat z toho, jak to v 
našem mikroregionu žije.

Těším se, že už příště se vrátíme 
na obvyklý rozsah přes 32 stran a 
podíváme se i do míst, která jsme 
na zpravodajovém papíru přes rok 
neviděli. Příjemné čtení.

Tomáš Hejtmánek

EDITORIAL

Redakční rada:

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

Mgr. J. Hofmanová, T. Hejtmánek

Redakční rada neodpovídá za stylizaci 
příspěvků a případné tiskové chyby.

 Uzávěrka příštího čísla: 10. 9. 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, 
dne 27. května se 

uskutečnilo zasedání OZ. 
Přináším tedy aktuální 
informace. Zásadním 

bodem bylo projednání hospodaření 
za minulý rok 2020. Tomu předcházel 
úspěšný audit a zveřejnění všech 
příslušných ekonomických výkazů. 
Celoroční hospodaření obce za rok 
2020 (příjmy 58.226 tis. Kč a výdaje 
52.274 tis. Kč), bylo schváleno. 

Pro laiky je mnohem přehlednější a 
jasnější prezentace hlavní účetní Ing. 
Jany Horákové „Hospodaření obce 
2020“, kterou si můžete prohlédnout na 
webu obce  cernilov.cz  v aktualitách. 
Tím se dostávám k další informaci, 
že naše nová webová prezentace je již 
v ostrém provozu a v nejbližších dnech 
bude přesměrována i ze staré adresy 
cernilov.eu. Web se dále bude vyvíjet, 
celý je založen na redakčním systému 
vkládání aktualit a umožňuje poskytnout 
prostor pro další organizace a spolky, 
je optimalizován pro slabozraké i 
pro prohlížení v mobilním telefonu. 
Zastupitelé dále schválili převzetí 
infrastruktury na pozemcích 4248 a 
2671/96 v Černilově od firmy Condi 
s.r.o. , jedná se o účelovou komunikaci, 
dešťovou kanalizaci a veřejné osvětlení 
v lokalitě „U Pumrů“. Za zmínku stojí 
i rozhodnutí o pořízení Územní studie 
na zástavbu území naproti pekárně 
Luníček. Věcí, která se dotkne každého 
z nás, je schválení dvou vyhlášek ve 
vztahu k odpadovému hospodářství 
obce. Vyhláška o stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství je 
pouze aktualizací té stávající, která 
reaguje na sběr nových komodit – 
rostlinné oleje a tuky. Co je však v naší 
obci úplnou novinkou, je Obecně 
závazná vyhláška č. 1/2021,o místním 

poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství, která bude platit od 
1.1.2022. V praxi to bude znamenat, 
že již nebudeme platit svozové firmě 
za vyvážení popelnic, vše se bude dít 
v režii obce. Obec bude vybírat místní 
poplatek od všech trvale bydlících 
občanů ve výši 600 Kč/rok, slevu 
na 300 Kč/rok mají děti do 6-ti let. 
Poplatníkem bude i vlastník nemovitosti 
určené pro bydlení, v které není nikdo 
hlášen k trvalému pobytu. Toto je jen 
základní informace, vyhláška v plném 
znění bude zveřejněna na webu ihned 
po jejím schválení MVČR.

Také si jistě všímáte stavebního 
ruchu v Újezdu, kde byla zahájena 
stavba polní cesty a rybníku pod 
označením R 186. Jedná s o prioritní 
stavbu komplexních pozemkových 
úprav Újezd. Polní cesta začíná proti 
Hryzlíkovým, ve spádu za humny 
vede kolem zastavěného území a po 
hrázi rybníka se vrací zpátky směrem 
k Huškovým, druhá odbočka vede 
do luk k Černilovskému potoku a 
končí za mostkem. Součástí stavby 
je kompletní rekonstrukce rybníka na 
pozemku 1089 a vodoteče na pozemku 
1018. Investorem je Státní pozemkový 
úřad, budoucí vlastník je obec. Stavba 
si vyžádala pokácení topolové aleje 
i dalších stromů na břehu rybníka, 
naopak nová rozmanitá výsadba bude 
v rámci stavby realizována. 

Možná nejzásadnější dnešní 
informací je, že je prakticky ukončeno 
výběrové řízení na dodavatele stavební 
akce: ZŠ ČERNILOV - NÁSTAVBA 
3.NP. Vítězem je firma Stylbau s,r,o, 
Hradec Králové s nabídkovou cenou 
41,080 mil. Kč. Smlouva o dílo je před 
podpisem a k zahájení stavby by mělo 
dojít hned počátkem července tak, aby 
se za prázdniny oddělila stavba od 

OÚ Černilov

Zprávy z radnic4

Výročí v Černilově
Svá životní jubilea  
v květnu a červnu oslavili
Jana Hocká, Marie Černá, Marta 
Menclová, Ludmila Serdelová, Miluše 
Košťálová, Ludmila Voborníková a 
Josef Pavlík

Všem jubilantům 
srdečně blahopřejeme.

stávajících prostor, kde bude probíhat 
výuka. Máme požádáno na MFČR  
o dotaci ve výši 20 mil. Kč., ale výsledek 
nevíme. Padlo rozhodnutí, že stavbu 
zahájíme i s rizikem nepřidělení dotace. 
Důvodem je akutní potřeba nových tříd 
a neustále se zvyšující cena stavebních 
materiálů. 

Poslední úplně čerstvá informace 
se týká celého mikroregionu – akce 
kompostéry. Protože jsme obdrželi 
pouze jednu cenovou nabídku na 
dodávku kompostérů, která výběrovou 
komisi svojí výší neuspokojila, bude se 
výběrové řízení opakovat a celá akce se 
tak pozdrží. 

 Stanislav Javůrek, starosta

OBEC DIVEC
Ze zasedání ZO 5. 5. 2021

Předložený Závěreč-
ný účet obce za rok 
2020 byl po dobu 15 
dní vyvěšen a následně 
schválen “bez výhrad“.

Byla schválena „Účet- 
ní uzávěrka“ za rok 2020. Zastupitelstvo 
vzalo na vědomí „Závěrečnou zprávu 
auditora za rok 2020“.

Zastupitelé projednali předloženou 
žádost p.Ing.Fátora na pronájem 
obecního pozemku (bývalý výběh pro 
koně). Z důvodu provázanosti tohoto 
prostoru s dětským hřištěm a budoucího 
možného využití pro obecní potřeby 
žádost zamítli.

Zastupitelé projednali a schválili 
předloženou žádost p. Gočála (včetně 
potřebných vyjádření) - napojení 
nemovitosti č.p. 37 na vodu a kanalizaci. 

 

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
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Výročí v Lejšovce
Svá výročí oslavili
Jaroslav Jezbera, Anna Lukášková, 
Hana Prouzová a Zdeněk Vlk ml. 

OBEC LEJŠOVKA
Ze zasedání ZO 14. 5. 2021

Starosta obce 
seznámil zastupitele 
s rozpočtovým 
opatřením č.3/2021.     
Zastupitelstvo následně 
vzalo toto rozpočtové 

opatření 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. 

Výběrová komise složená 
– předseda: Martin Jílek, členové: Ivo 
Kovačevity a Josef Fabián ml. předala 
zastupitelstvu výsledek veřejného 
výběrového řízení na akci „oprava a 
rekonstrukce skladu“. Do výběrového 
řízení se přihlásila firma Vlčí stavby 
s.r.o. Tato firma splnila veškeré 

podmínky pro toto výběrové řízení. 
Celková cena za opravu a rekonstrukci 
činí 725.804 Kč. Zastupitelstvo 
schvaluje výběr výběrové komise 
a pověřuje starostu obce Lejšovka 
k podpisu smlouvy s firmou Vlčí 
stavby s.r.o.

V důsledku navýšení nákladů 
na údržbu hřbitova starosta obce 
Lejšovka přednesl návrh na navýšení 
cen za hrobová místa. Cena za jeden 
hrob činí 600 Kč na 10 let, za dvojhrob 
1200 Kč na 10 let. Zastupitelé 
souhlasí s navýšením nájemného za 
hrobová místa a pověřují starostu obce 
Lejšovka k sepsání nových nájemních  
smluv.

V diskusi se probíral termín konání 
Dětského dne. Kulturním výborem byl 
navrhnut termín 12.6.2021. Realizace 
této akce je podmíněna příznivou 
pandemickou situací a souvisejících 

 

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

opatření týkajících se konání 
kulturních akcí.

Adam Košťál

OBEC LIBNÍKOVICE
Ze zasedání ZO 18. 6. 2021

Zasedání obecního 
zastupitelstva proběhlo na 
dálku pouze přes emaily 
zastupitelů do  18.6.2021, 
kdy byl schválen Závěrečný 

účet obce za rok 2020. Druhým hlavním 
bodem bylo schváleno Rozpočtové 
opatření č. 1.

Oprava budovy bývalé prodejny 
se blíží ke zdárnému konci. Termín 
dokončení je 30.6.2021. Myslím si, 
že všichni budou překvapeni, co se 
dokázalo z té neforemné chátrající 
kostky vytvořit.Ještě nás čeká 
dovybavení, kuchyňská linka – ta 
bude k montáži připravena koncem 
července, výčepní pult a ten by měl být 
připraven ke konci června. Dokoupení 

 

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

úřední hodiny

PO 18:00-19:00

OÚ Libníkovice

Výročí  
v Libníkovicích

V květnu a srpnu Svá výročí 
slaví

Türb Pavel, Kašparová Vladimíra a 
Vavřinková Helena

židlí a stolů, protože to co máme by do 
nového prostoru bylo málo. Nechali 
jsme ještě opravit cestu podél budovy 
prodejny a pří té příležitosti i místo kde 
stojí kontejnery na odpady.

Ještě bych chtěla připomenout: 
ten kdo nám stále naváží odpad do 
lesíka v Topolech aby to už nedělal !!!  
Likvidace a vyčištění lesa bude obec 
stát nehoráznou sumu peněz a je to 
naprosto zbytečné.

 Helena Klosová



Zprávy z radnic6

OBEC LIBRANTICE
Po dlouhé době se snad už 

začne život vracet do starých 
kolejí, a tak i my se vracíme 
s několika málo příspěvky na 
stránky Zpravodaje. Neudálo 

se toho mnoho, ale něco přeci.                                 
Celostátní akce „Ukliďme Česko“ 

proběhla i u nás v Libranticích a opět 
jsme byli všichni překvapeni, co všechno 
se podél silnic najde. Uklízelo se ale 
nejen podél silnic. Librantičtí hasiči, 
pod vedením pana Jaroslava Volence, se 
zasloužili o úpravu terénu na Lipce.                                                                                                          

30. dubna v podvečer byl zapálen oheň, 
ale nebylo to tradiční pálení čarodějnic, 
kdy se do Librantic sjíždělo mnoho lidí i  
z okolních vesnic. Na bohatý program, kde 
se bavili nejen děti, ale i dospělí, na to si 
musíme počkat a doufat, že příští rok to 
dopadne.                                                                           

Jednou z prvních akcí, na kterou zveme 
do „Hospůdky na hřišti“ v Libranticích, 
je  „Týden dobrých skutků“  V pátek 
25.6.2021 v 18:00 hodin s námi přijede 
pobesedovat herečka Ivana Andrlová.                  

A v úterý 29.6. se na stejném místě a  
ve stejnou dobu setkáme s herečkou Ivanou 

 

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

úřední hodiny

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

OÚ Librantice

Výročí 
Svá výročí slaví

Kašparová Marta, Hanudelová 
Miluška, Volencová Květa, Kupka 
Zdeněk, Bortlíková Dobromila  
a Štandera Jiří 

Chýlkovou. Vstupné 100,- Kč. Výtěžek 
je určen pro DD Nechanice a Sedloňov a 
Školu pro postižené děti z Hronova.                                   

Pojízdné letní kino bude v úterý  
6. července u „Hospůdky na hřišti“ 
promítat film  „3 Bobule“ 

Další promítání bude 21. července.  
Veškeré informace(čas, cena a další filmy) 
se včas dozvíte z vyvěšených plakátů.                                                                                                                               

Pražské divadlo Broadway poslalo 
náhradní a definitivně poslední termín na 
muzikálové představení „Kat mydlář“, 
které se koná v sobotu 25.9 2021od 
18:00 hodin. Cena vstupenky je 300 Kč. 
V případě většího zájmu bude přistaven 
autobus. Další možností je zakoupit 

si lístek a dopravit se po vlastní ose.  
V případě zájmu volejte na t. č.  737922957.

Věra Koutníková

inzerce
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OBEC LIBŘICE

Výročí v Libřicích
Svá výročí slaví

Hejcmanová Věra, Pařízek Antonín a 
Komberec Josef 

Narodili se
Divilová Anna, Lewith Filip, Špitálský 
Vít a Antoníčková Natálka

Zastupitelstvo obce 
v uplynulém období 
řešilo poptávková 
řízení na opravu 
střechy prodejny a 
veřejného prostranství 

před hostincem U Špatenků. Po 
vyhodnocení nabídek bylo poptávkové 
řízení na opravu střechy prodejny 
zrušeno a následně bylo vypsáno 
nové poptávkové řízení. Poptávkové 
řízení na akci  Libřice – oprava 
veřejného prostranství před hostincem  
U Špatenků vyhrála firma Stavibet 
České Meziříčí s nabídkou ve výši 
422 807,- Kč bez DPH. Dle podepsané 
smlouvy bude oprava realizována 
v průběhu prázdnin.

Zastupitelstvo schválilo Závěrečný 
účet obce za rok 2020 a vyslovilo 
souhlas s celoročním hospodařením 
obce bez výhrad. Zároveň schválilo 
Účetní závěrku za rok 2020 a převod 
výsledku hospodaření ve výši – 
51 387,53 Kč z účtu 4531 na účet 432. 
Obec nemá žádný dluh a zodpovědným 
hospodařením obce máme potřebné 
finance na pokrytí plánovaných akcí.

Bylo schváleno rozpočtové opatření 
č. 1/2021.

Schválena byla i žádost rodin 
bydlících za prodejnou potravin na 
zřízení služebnosti na parcele p.č. 833 
k získání přístupu na jejich pozemky. 
Průběžně se pracuje i na vyhlášce 
týkající se parkování mimo vyhrazenou 
plochu, hlavně na zelené ploše před 
domy.

Pokud pandemická situace dovolí, 
kulturní komise obce připraví na hřišti 
v sobotu 26. 6. 2021 hudební zábavu 
případně spojenou i s tancem. ČSŽ 
spolu s SDH Libřice zase připravují na 
sobotu na hřišti 19. června dětský den. 
Na hřiště byla umístěná nová menší 
herní sestava pro děti – dar Mgr. Jany 
Hladké Zilvarové.

Obec získala od krajského úřadu 
povolení na provozování kanalizace 
v obci pro veřejnou potřebu. Dále 
s katastrem nemovitostí stále řešíme 
zapsání kiosku Pod Modřínem do 
katastru. S firmou Innogy bylo 
na letošní rok sjednáno přiznání 
individuální slevy na odběr plynu ve 
výši 5%. Byla dokončena a schválena 
projektová dokumentace k osvětlení 
nových přechodů pro chodce u zastávky 
Výravská a před parkovištěm. Obec 
zajistí i opravu laviček umístěných po 
obci. V naší knihovně proběhla po 4 

 

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

Úřední hodiny

PO 18:00-19:30

OÚ Libřice
letech revize knihovního fondu. Obec 
přispěla 3 000,- Kč na podporu Linky 
bezpečí. Vzhledem k technickým 
zádrhelům s firmou spravující 
přístup webových stránek obce (bez 
upozornění nám do nich bezdůvodně 
znemožnila přístup). Po obnovení 
přístupu se následně objevily problémy 
se zpřístupněním dokumentů, proto pro 
vás v současnosti připravujeme nové 
webové stránky obce.

Po jednání s úředníky 
Královéhradeckého kraje se začíná 
rýsovat možnost celkové opravy 
části hřbitovní zdi, která navazuje na 
silnici před křižovatkou. Proběhlo 1 
jednání na kraji a 2 přímo na místě se 
zástupci krajských úředníků, dopravní 
policie a zástupců správy silnic. Obec 
zastupoval místostarosta pan Josef  
Zilvar. Výsledkem jednání je i nabídka 
černilovské farnosti na darování 
hřbitova obci. O této nabídce budou 
zastupitelé na svém příštím zasedání rozhodovat. 

Před námi jsou prázdniny, 
tak si přejme, aby i po 
nich nadále klesal počet 
pozitivních případů a 
aby se nám nezopakovala 
po dovolených situace 
z minulého podzimu.

Přejeme všem hezké 
prázdniny plné sluníčka a 
pohody, bezva dobrodružství 
a báječných nápadů, 
úžasných výletů, koupání a 
rodinných setkání.

 Eva Hynková
starostka

inzerce
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OBEC SKALICE
Moji milí sousedé,
tak už je to snad 

konečně tady – po 
dlouhých chladných 
a deštivých dnech a 
týdnech se s natahující 
délkou dne prodlužují i 
hodiny slunečního svitu 

a pokud člověk zrovna nezápasí s bujným 
pýřím na zahrádce, můžeme opět po té 
dlouhatánské zimě zavelet: „Mamino, 
dneska si dáme kafčo venku…!“ Nevím 
jak vy, ale za posledních pár měsíců 
vím přesně, co je to ponorková nemoc, 
a to jsem na ponorce jaktěživ nebyl. No 
chválabohu, už se zase začíná ozývat 
halas ze zahrádek a živáčka potkáš na 
ulici i po desáté hodině. Pomalu se 
rozjíždí i společná setkávání u zrzavého 
moku, neb lockdown jsme všichni poctivě 
dodržovali, že? A „bezvěrci“ (prosím, 
to není nadávka) mi přestali závidět, že 
Hospodin má u sv. Václava co neděli 
otevřeno, zatímco dole v klubovně je 
každý pátek tma. Tak ať nám to už vydrží!

Spolu se skalickými hasiči doufám, 
že Pivní slavnosti o sobotě 24. července 
budou, neboť přípravy jsou v plném 
proudu. A podle všeho stejně tak se už 
rýsuje i program tradičního Posvícení 
pod břízkami ve Skaličce, které letos 
připadá na 28. srpna (co jsem slyšel, 
chystá se skutečná lahůdka, ale nesmím 
ani naznačovat…). Myslivecký den byl 
přeložen na září a je rozhodně také na co 
se těšit.

Pokud jde o novinky z obecního dění 
– zídka u prodejny je již téměř hotová, 
Z-Box od Zásilkovny už funguje (máme 

 

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
V dubnu a květnu svá 
významná jubilea oslavili
Jindra Čiháková, Vladislav Dobiáš, 
Ivo Holek, Ladislav Lacko, Jaroslav 
Novotný, Lenka Stehnová, Jana 
Škopová, Jana Toušková, Nataša 
Vandasová, Martina Vaňková a Petra 
Vránová

vyzkoušeno!). Je ukončeno výběrové 
řízení na nákup kontejnerů (dva kovové 
kontejnery na bioodpad budou umístěny 
ve Skaličce „U čarodějnic“ na větve a 
jeden bude nově umístěn ve Skalici za 
č.p. 2, aby Skaličané nemuseli trávu a 
jiný biologicky rozložitelný odpad vozit 
přes půl vesnice) a rovněž výběrko na 
nákup štěpkovače je u konce – pořízen 
bude výkonný benzínový stroj Laski LS 
100/27 CB. Drtič, který již obec vlastní a 
je vhodný spíše k drcení větví na topení, 
by mohl být po zaškolení k dispozici 
občanům formou výpůjčky. Nyní se ještě 
projektuje nová podoba tří stávajících 
kontejnerových stání (ve Skaličce  
u hasičárny, ve Skalici u hřiště a u č.p. 60). 
Projektová dokumentace na rekonstrukci 
č.p. 132 pro účely nového obecního 
úřadu by měla být do konce prázdnin 
hotová, vše bude záležet na stanoviscích 
dotčených státních orgánů. Pokračovat by 
také měla údržba kanalizace ve Skalici – 
loni byl vyčištěn úsek na Malé straně a 
letos bychom chtěli pokračovat na dalším 
úseku v centru obce. Každým dnem by 
měla proběhnout oprava oplocení, brány 
a branky v areálu č.p. 2 ve Skalici, poté 
bychom rádi na dvůr umístili kontejner 
na velkoobjemový odpad, který by byl 
celoročně v určených hodinách či po 
domluvě k dispozici občanům. Probíhá 
oprava polní cesty u písníku v Číbuzi, 
aby byla cesta opět přístupná nejen pěším, 
ale i odvážným cyklistům. V souladu 
s hlavními mostními prohlídkami v roce 
2019 došlo k doznačení nosnosti mostů 
a v Číbuzi u truhlárny bylo umístěno 
dopravní zrcadlo. Na červnovém zasedání 
zastupitelstva jsme řešili výkup pozemků 
v areálu bývalého koupaliště v Číbuzi, 
aby bylo možné do budoucna uvažovat 
o nějaké rekultivaci této lokality, resp. 
úpravě nádrže a jejího okolí, a také výkup 
pozemků pod nově vzniklým chodníkem. 

S paní místostarostkou Faltovou 
jsme v květnu absolvovali tři návštěvy 
obcí, které již mají víceletou zkušenost 
s provozem tlakové kanalizace (ta je 
totiž asi jedinou možnou alternativou 
pro stávající návrh gravitační kanalizace 
naší obce). Získané poznatky budou 
cenným příspěvkem do probíhající 
diskuse o způsobu odkanalizování našich 
tří vesnic. Každá z obou variant má svá 
pro a proti. U nás bohužel není možná 
realizace čistě gravitační kanalizace  
- minimálně 6 čerpacích stanic 
by muselo být i tak vybudováno. 
Gravitační kanalizace je cca  
o 40 % dražší na pořízení (odhadované 

náklady 130 mil. Kč) a srovnatelně drahá 
na provoz, další z nevýhod je poruchovost 
způsobená nekázní uživatelů a především 
rozsah nutných zemních prací při 
výstavbě. Zatímco tlaková kanalizace je na 
pořízení poměrně o dost levnější, provozně 
srovnatelná a poruchovost se týká převážně 
domovních čerpacích stanic, což ovšem 
lze poměrně úspěšně ovlivnit tím, jak se 
jednotliví uživatelé k zařízení chovají. 
Viníka lze totiž velmi snadno odhalit (nelze 
s úspěchem tvrdit, že hadr, který se mi u 
mého domu zasekl v domovním čerpadle, 
přitekl od sousedů či z ulice…). Takže 
vidíte, že ani v této oblasti nezahálíme. 

Závěrem dnešního příspěvku bych 
Vám, přátelé, chtěl připomenout, že 
aktuálně probíhá testovací režim aplikace 
Mobilní Rozhlas a chcete-li být informováni  
o všem důležitém v naší obci, nezapomeňte 
se, prosím, zaregistrovat (pokud jste tak již 
neučinili). Aplikaci můžete s úspěchem 
využít i pro adresování svých námětů či 
připomínek ke zvelebování obce. Nyní 
máme tým pracovníků posílen o novou 
sílu a zatím mám za to, že s květenou a 
živly bojují statečně a produktivita práce 
tak roste. Když nám maličko pomůžete 
zametením si takříkajíc „před svým 
prahem“ a tím, že budete mít pochopení, že 
nelze najednou uklidit a posíci celou obec, 
budeme vděční.

Přeji nám všem krásné a klidné léto 
a dětem báječné prázdniny! Volno dejte 
i všem digitálním plackám a pořádně se 
nadýchněte, to kdyby náhodou… 

  Váš starosta Pavel Kavalír

KOMINICTVÍ
DVOŘÁK a SYN

E. BENEŠE 1524
HR. KRÁLOVÉ

 tel. 602 412 350

Provádíme čištění komínů 
a vystavování kontrolních 

protokolů.

inzerce
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OBEC SMRŽOV
Změny ve smlouvách na 

odvádění odpadních vod

Obecní úřad informuje, že v případě 
změny počtu přihlášených osob 
v nemovitosti se ve Smlouvě o odvádění 
odpadních vod, čl. X „Další práva a 
povinnosti Smluvních stran“, odst. 1 
odběratel zavazuje bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však ve lhůtě 15 
dnů ode dne účinnosti změny, oznámit 
provozovateli písemně každou změnu 
skutečností v této Smlouvě uvedených 
rozhodných pro plnění, jež je předmětem 
této Smlouvy. Za rozhodné skutečnosti 
se považují zejména identifikační údaje 
o odběrateli, odběrném místě nebo údaje 
pro fakturaci stočného (tj. počet trvale 
připojených osob pro odvádění odpadních 
vod).  Pokud tedy dojde k takovéto změně, 
dostavte se na obecní úřad, kde s Vámi 
bude sepsán dodatek k této smlouvě. 

Obecní knihovna

Na Obecním úřadě ve Smržově 
je opět otevřena obecní knihovna s 
možností zapůjčení knih. Knihovna 

 

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
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. 

Třídění odpadů

Naše obec je zapojena v systému 
EKO-KOM, který byl založen výrobci 
obalů a balených výrobků v roce 
1997. Princip systému je jednoduchý. 
Akciová společnost EKO-KOM vybírá 
čtvrtletně od výrobců, dovozců a plničů 
obalů poplatky za uvedení obalu na 
trh. Utržené peníze systém přerozdělí 
ve formě odměn obcím. Odměna se 
vypočítává na základě pravidelného 
čtvrtletního hlášení o množství druzích 
a způsobech nakládání s využitelnými 
složkami komunálních odpadů. Výše 
odměny je závislá zejména na množství 
vytříděných odpadů, její výše roste spolu 
s účinností systému sběru. Odměna 
pomáhá zásadním způsobem snižovat 
náklady spojené s provozem systému 
sběru využitelných složek komunálních 
odpadů (v loňském roce tato činila cca 
100 000 Kč). 

Poděkování obce

Všem spoluobčanům přejeme 
krásné prožití léta a děkujeme vám za 
pomoc a ohleduplnost v uplynulých 
měsících. Snad je to již námi a nyní 
se těšíme, že bude možné opět sejít 
se na dětské olympiádě, loučení 
s létem, rozsvícení vánočního stromu, 
masopustu, hasičském plese a na dalších 
a dalších akcích pořádných v naší  
krásné obci.

Ing. Jaromír Hejl, 
místostarosta 

inzerce

PROSTORY  PRONÁJMU
Obec Černilov informuje, že jsou volné prostory 

k pronájmu v pravé polovině obecní budovy 
v Bukovině u Hradce Králové čp. 55 

(bývalá škola). 

Jedná se o prostor bývalé prodejny vč. zázemí 
(podlahová plocha cca 95 m2). 

Bližší informace: 
Pavlína Hofmanová, tel.: 734 203 928.
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OBEC VÝRAVA
Již 24. zasedání 

Zastupitelstva obce se 
konalo ve středu 21. 
dubna a jeho tématem 
bylo zrušení výzvy k po-
dání cenové nabídky na 
dodávku služby „Výrava 

– založení prvků ÚSES“. Z důvodu nutné 
drobné změny v projektu bylo po schválení 
poskytovatelem dotace výběrové řízení na 
zakázku vypsáno znovu.  

Poslední květnový den se konalo 25. 
zasedání Zastupitelstva obce. Zastupitelům 
byl předložen ke schválení návrh 
závěrečného účtu a účetní závěrky obce 
za rok 2020. Zastupitelstvo je projednalo a 
schválilo bez výhrad. Všechny dokumenty 
jsou zveřejněny na webových stránkách 
obce nebo k nahlédnutí na obecním 
úřadě. V bodě programu Hospodaření 
byli zastupitelé seznámeni s měsíčním 
výkazem plnění rozpočtu k 30.4.2021 a s 
rozpočtovými opatřeními č. 3, č.4., č.5 a 
č.6.

Zastupitelstvo dále schválilo uzavření 
smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace ve výši 50 000 Kč z dotačního 
fondu Královéhradeckého kraje na 
financování provozních nákladů prodejny 
v obci v roce 2021. Stejně jako v loňském 
roce se obec bude na podpoře provozních 
nákladů podílet částkou ve stejné výši, 
tedy 50 000 Kč. Provozovateli prodejny 
tak bude poskytnuta částka 100 000 Kč na 
úhradu provozních nákladů. Obec získala 
z dotačního fondu Královéhradeckého 
kraje i 300 000 Kč na financování nákupu 
nového dopravního automobilu. Nákup 
automobilu bude dále spolufinancován 
z dotace Ministerstva vnitra částkou 450 

 

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
000 Kč. Zbytek prostředků potřebných 
na nákup vozu bude uvolněn z rozpočtu 
obce. Výzvu k podání nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Výrava – dopravní automobil“ schválilo 
zastupitelstvo v dalším bodě programu. 

Zastupitelstvo projednalo i nabídku 
vlastníků nově vybudované kanalizační 
stoky umístěné na pozemcích p.č. 256/6 
a p.č. 1372/9. Kanalizace 250 DN o délce 
123,5 m včetně revizních šachet byla 
obci nabídnuta jako dar k převzetí do 
vlastnictví a správy. Komunikace, ve které 
je kanalizační stoka uložena, zůstává ve 
vlastnictví stavebníků.

Dalším tématem, kterému se 
zastupitelstvo věnovalo, byl územní plán. 
Obec obdržela  Žádost o změnu územního 
plánu pro pozemek p.č. 2312, a to z 
plochy zemědělské – orná půda na plochu 
bydlení – bydlení v rodinných domech 
– venkovského typu. Podle vyjádření 
pořizovatele územního plánu, odboru 
územního plánování Magistrátu města 
Hradec Králové, je předložený návrh v 
rozporu s cíli a úkoly územního plánování, 
zejména protože se pozemek  nachází 
v nezastavěném území a nenavazuje na 
zastavěné území. Zastupitelstvo pořízení 
změny územního plánu neschválilo. 

Dalším bodem programu bylo schválení 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na 
akci „Oprava střechy prodejny ve Výravě“ 
na výměnu stávajících okapů a prorezlých 
částí atik i nátěr funkčních stávajících částí 
atik v ceně 54 339,55 Kč včetně DPH.

Prodloužení veřejného osvětlení od čp. 
80 na konec obce má po 25. zastupitelstvu 
svého dodavatele. Nejnižší nabídkovou 
cenu, 201 918,51 Kč včetně DPH, podala 

firma ERMO spol. s.r.o., se kterou bude 
uzavřena Smlouva o dílo. 

Dalším krokem k realizaci 
rekonstrukce komunikace III/2992 
průtahu obcí je majetkoprávní vypořádání 
s majiteli dotčených pozemků. Správa 
silnic Královéhradeckého kraje požádala 
zastupitelstvo o schválení vzdání se 
předkupního práva k pozemkům p.č. 
2144/1, p.č. 2144/9 a p.č 2144/11. 
Zastupitelstvo se zároveň vzdalo 
předkupního práva obce k pozemku p.č. 
2144/16. 

Je mi velkým potěšením, že mohu po 
více než roce pozvat občany na plánované 
kulturní akce. Poslední prázdninové sobotní 
odpoledne bude patřit rodinám s dětmi 
v rámci tradičního tematického Dětského 
dne. Na neděli 12. září je plánováno vítání 
občánků narozených v obci od července 
2019 až do poslední chvíle před akcí. 

Přeji vám všem voňavé, radostné a 
neopakovatelné léto. 

Eva Nepokojová, starostka

V neděli 20. června proběhl od 14 hodin Benefiční koncert 
na podporu dalších oprav Kaple sv. Jana Křtitele. Součástí 
setkání bylo nejen hudební vystoupení, ale i malé společenské 
venkovní posezení.  Jedním z důvodů setkání byla možnost 
darovat libovolný finanční obnos na veřejnou sbírku, kterou jsme 
vyhlásili na základě zájmu mnohých občanů Výravy. Většinu  
z nás dlouhá léta trápil neutěšený stav střechy a věžičky Kaple 
a mnozí se zajímali o možnost, jak na opravu přispět. Nakonec 
se podařilo podělit se o náklady na nejnutnější opravu střechy 
a věžičky s vlastníkem nemovitosti, Římskokatolickou farností-
děkanstvím Černilov. Zastupitelstvo rozhodlo darovat z rozpočtu 
obce 70 tisíc korun, zbytek částky doplatí farnost ze svých zdrojů. 
Ten nejpalčivější problém se tedy podařilo vyřešit, ale stále je 
v interiéru Kaple co napravovat. A právě tyto drobné opravy 
by nyní mohly být realizovány díky nám, občanům, rodákům 
nebo přátelům Výravy. Na červen roku 2022 je plánován další 
sraz rodáků a bylo by příjemné dokončit opravy, abychom se 
měli návštěvníkům čím prezentovat a měli na dalších několik 
dlouhých let naši Kapli hezky upravenou. Proto jsme vyhlásili 

veřejnou sbírku, do které může každý přispět dle svých možností. 
Sbírka potrvá od 10. června do 31. prosince tohoto roku 

a je možné věnovat libovolný finanční obnos buď přímo do 
zapečetěné kasičky během setkání 20. června, následně na 
obecním úřadě v úředních hodinách nebo na bankovní účet číslo 
123- 3195430257/0100. 

Některé z vás může zarazit fakt, že Kaple není ve vlastnictví 
obce, a neměli bychom se proto v jejich opravách angažovat. Od 
dob našich babiček a dědečků, kdy bylo samozřejmostí věnovat 
dary „na kostel“, samozřejmě uběhlo mnoho let, a společnost 
i vztah k církvi se velmi proměnily. Já osobně si myslím, že 
v tomto případě se nejedná o otázky náboženství, ale kultury 
národa a navázání na odkaz našich předků. Kaple zde vždy byla 
pro nás, občany Výravy, kdykoliv jsme ji potřebovali pro naše 
obřady a kulturní akce. Denně kolem této jediné dominanty obce 
jezdíme domů, díváme se nahoru na věžičku a těšíme se na opět 
funkční hodiny. A já věřím, že se nám společně podaří, aby ten 
pohled byl příští léto radostný a hrdý. Děkuji Vám všem, kteří se 
jakkoliv na sbírce budete podílet.
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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)
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KNIHOVNA ČERNILOV
 

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

Otevírací doba

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

Knihovna Černilov
Letní sezona 2021  

v černilovské knihovně 

V e ř e j n é 
knihovny, a tedy 
i ta černilovská, 
se postupně vrací, 

dle možností, k tradičním službám a 
programům. Dveře knihovny jsou již 
otevřené ke vstupu a vlastnímu výběru 
titulů – v černilovské místní knihovně 
si můžete vypůjčit knihy a časopisy 
pro dospělé i pro děti a mládež, a také 
stolní hry. Můžete také využít veřejný 
internet zdarma a stolní počítače pro 
svou práci. 

Menší děti milují dětský koutek 
v dětském oddělení, který často 
opouštějí, k nevoli svých rodičů, jen 
s hlasitými protesty. Najdete u nás knihy 
pro všechny věkové kategorie a také 
mnohých žánrů. Beletrii, detektivky, 
knihy oddychové i naučné. Vzhledem 
k omezenému prostoru (i prostředkům) 
nemáme pro vás k dispozici všechny 
knihy, které jsou vydávány, ale můžeme 
vám zprostředkovat jejich zapůjčení 

z jiné knihovny. Během školního roku 
realizujeme také program pro mateřskou 
školu, základní školu, nejmenší děti 
(tzv. Bookstart) i program pro podporu 
dětského čtenářství (Lovci perel) a další 
vzdělávací a kulturní projekty. Během 
června 2021 se podařilo uskutečnit 
tři čtenářské lekce – pro mateřskou 
školu z Rohenic a pro třídy Sluníček 
a Předškoláčky z černilovské školky. 
Prvňáčky a druháčky z Masarykovy 
jubilejní základní školy jsme konečně 
mohli Pasovat na čtenáře a předat jim 
knihy speciálně pro tuto příležitost 
Svazem knihovníků a informačních 
pracovníků v rámci projektu Už jsem 
čtenář. 

Díky dalšímu projektu Bookstart 
dostaly děti ve věku 3 – 6 let 
čtenářské batůžky s knihou pohádek 
a pohádkovým pexetriem a noví 
černilovští nejmenší občánci obdrží 
čtenářské kufříky na Vítání občánků 
v září 2021.

V létě se na vás všechny také moc 
těšíme, budeme se snažit vám být co 
nejvíce k dispozici v letní provozní 

době. Aktuální informace najdete 
na www.knihovna.cernilov.eu či na 
facebookovém a instagramovém 
profilu Knihovna Černilov.

Pokud nebudeme mít zrovna 
otevřeno, je tu pro vás kolegyně 
Plechová knihovnice před budovou 
Obecniho úřadu, kde sídlí knihovna a 
můžete jí kdykoliv vrátit své výpůjčky. 

Přejeme vám báječné léto a dostatek 
času na odpočinek a čtení.

 Jana Žárská

inzerceinzerce
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Několikrát překládaná beseda s názvem 
Krajinou Karla IV. s Otomarem Dvořákem 
a Josefem Pepsonem Snětivým se mohla 
konečně uskutečnit až 14. června 2021. 
Využili jsme k tomu pohostinnost stínu a 
čerstvého vzduchu pod velkoprostorovým 
stanem na dvoře Kulturního a spolkového 
domu v Černilově. Samozřejmě jsem měla 
obavy, zda dorazí vůbec nějací diváci, 
protože po tak dlouhé pauze ve všech 
akcích jsme prostě všichni trochu odvykli. 
V červnu je taky čas všemožných zahrádek 
(těch restauračních, i těch okrasných), 
sušení sena, fotbalu, volejbalu, tenisu… 
Ale diváci dorazili a bylo jich lehce přes 
dvacet, což je vzhledem k okolnostem 
krásné číslo.

Pánové Dvořák a Snětivý představili 
prostřednictvím autorského čtení knihu 
Krajinou Karla IV., kterou napsali a vydali 
v roce 2021 a samozřejmě si ji můžete 
vypůjčit v černilovské knihovně. Kniha 
se věnuje místům v Čechách, na Moravě a 
ve Slezku, která byla spjatá s Karlem IV. 
Dočteme se zde tedy o Domě u Kamenného 

zvonu na Staroměstském náměstí, kde 
se Karel IV., tehdy ještě Václav, narodil,  
o hradu Loket, kde trávil své rané dětství, 
o Karlových Varech, Křivoklátě, Zbraslavi, 
Pražském Hradu, hradu Žebrák, o Brně, 
Tepenci, Pustiměři, Znojmě, Potštejnu, 
Bezdězu, Rabštejnu nad Střelou, 
Opatovicích nad Labem, Kašperských 
horách, hradu Kašperk, Radyni, Karlštejnu 

Literárně-hudební beseda Krajinou Karla IV.

a mnoha a mnoha dalších místech.
Děkujeme všem zúčastněným, 

včetně vytrvale štěkajícího hlídacího psa, 
přeletu motorového paraglidu, nakládání 
bagrem na korbu náklaďáku u sousedů, 
sekání křovinořezem a dalším vytrvalým 
zvukovým spolupracovníkům. Byl to 
krásný večer.

 Jana Žárská

Dětský den MŠ Librantice

Jak už to bývá každým rokem zvykem, 
tak i letos se uskutečnil dětský den pro 
děti z MŠ. Připravil ho pro ně místní sbor 
dobrovolných hasičů v pondělí 31. 5. 2021. 
Pro děti byl připraven zajímavý program, 
který byl rozdělen na dvě části. První se 
konala na místním hřišti, kde na děti čekala 
opičí dráha, házení míčků nebo stříkání 
vody z hasičské hadice na terč.

Druhá část se uskutečnila na rozhledně 
v Libníkovicích, kam byly děti převezeny. 
Tam na ně čekala stezka s úkoly, která 
je dovedla k rozhledně. Děti si mohly 

Mateřská škola Librantice
vyběhnou nahoru na rozhlednu a ty 
odvážnější mohly vyzkoušet lanovou dráhu 
z rozhledny dolů.

Den byl zakončen na místním hřišti, 
kde jsme si ještě chvíli povídali o práci 
hasičů a kde všude můžeme hasiče potkat.

Děti obdržely odměny v podobě 
bonbonů, pexesa se zvířátky a hasičskou 
tématikou. Závěrem jsme si udělali 
společné foto s hasiči. Děti si den užily, 
jejich nadšení a úsměvy mluvily za 
vše. Největší zábavou pro ně byla jízda 
hasičským vozem, lanová dráha a stříkání 
vody z hasičské hadice.

Monika Králíčková

 

Librantice 119
503 46 Třebechovice pod Orebem
tel.: 773 585 677
zslibrantice@seznam.cz
mslibrantice@seznam.cz 

http://www.zslibrantice.cz
http://www.mslibrantice.cz

ZŠ a MŠ Librantice
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Aktuální dění 
v černilovské 
základní škole 
sledujte na  
zscernilov.cz

Základní škola Černilov

Vpád vědců do výuky

Děti už sice alespoň občas začínají 
zase chodit do školy prezenčně, ale mají 
za sebou dlouhý čas strávený doma 
výukou distanční. Aby to pro ně nebylo 
tak jednotvárné, zapojila se i naše škola do 
projektu Akademie věd ČR, která na konci 
března zveřejnila na sociálních sítích výzvu 
„Pozvěte si vědce do on-line výuky“.

V rámci češtiny jsme tedy v 7. B na 
dálku přivítali PhDr. Kamilu Smejkalovou, 
Ph.D. z Ústavu pro jazyk český, oddělení 
jazykové kultury; a v 9. ročníku Mgr. 
Lucii Jílkovou, Ph.D. taktéž z Ústavu 
pro jazyk český, oddělení stylistiky a 
sociolingvistiky. 

Vědkyně ve svých prezentacích 
seznámily naše žáky s náplní práce ÚJČ, 
představily jeho jednotlivá pracoviště. Poté 
se zaměřily na svoji náplň práce a zapojily 
děti formou otázek a praktických cvičení. 
Děti ocenily narušení rutiny a dospělí zase 
doufají, že je setkání s vědci motivovalo 
k dalšímu studijnímu úsilí.

Mgr. Hana Šimková

Máme úžasné páťáky

Ve středu 19. 5. proběhlo okresní 
kolo Matematické olympiády pro 5. třídy.  
Z více než 50 soutěžících se mezi úspěšné 
řešitele zařadili:
na 1. - 10. místě Matyáš Berger a Adam 
 Quyen
na 20. místě Tomáš Táborský
na 24. - 31. místě Eliška Cholastová a 
 Sára Smolíková

Děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Alice Petrovická

 

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
Školní rok distanční výuky je za 

námi. Začal i končí optimisticky. 
Myslím tím hlavně přítomnost dětí ve 
škole. Tato donedávna samozřejmost 
se stala vzácností. Co bude nikdo neví, 
ale snad nebudu sám, kdo si přeje, aby 
ten nadcházející školní rok byl jiný 
než tento. Protiepidemická opatření 
negativně ovlivnila mnoho oblastí,  
o to větší radost máme z dalšího posunu  
v rozvoji školy. Byl podpořen projekt,  
v rámci kterého bude pořízena výpočetní 
a projekční technika v hodnotě 800 

tis. Snad budeme úspěšní i v případě 
podané žádosti Státnímu zemědělskému 
intervenčnímu fondu. Předmětem 
podpory je herní prvek na zahradu zadní 
budovy MŠ. Největší a organizačně 
nejnáročnější akcí je ale samozřejmě 
přístavba učeben v 3. NP. Stanovený 
harmonogram prací zohledňuje  
v maximální možné míře chod školy, ale 
i na komplikace jsem připraveni. 

Děkuji za to všem, kteří se podílejí 
na chodu školy.

Mgr. et Mgr. David Kubíček

Od Velikonoc do 7. května probíhala 
na naší škole výzva pro první stupeň 
s názvem Sportem ke zdraví. Zde jsou její 
vítězové:
1)  Dřepy (Nejlepší dřepař)  Tadeáš 

Hardoš 4. B 2200 dřepů
2)  Sedy – lehy (Nejlepší sedolehař) 

Tadeáš Hardoš  4. B 1200 sedů - lehů
3) Švihadlo (Nejlepší skokan přes 

švihadlo) Ondřej Louda 2. A 1650 
skoků

4)  Běh (Nejlepší běžec) Nikolas Šulc 1. A 
68 km, Lukáš Popelák 3. A 68 km

5)  Procházka (Nejlepší krokař) Gabriela 
Mecnerová 2. A 236 km

6) Brusle, kolo, koloběžka (Nejlepší 
koloběžník)  Tomáš Prejs 3. A 303 km

7)  Posilování, veslování, jóga (Nejlepší 
posilovač) Václav NEZBEDA 4. A 
930 min

8) Tanec, gymnastika (Nejvytrvalejší 
tanečnice) Natálie ŠIMKOVÁ 5. B 
590 min

9) Trampolína, jízda na koni 
(Nejvytrvalejší trampolíňák) Jakub 
Šimek 2. B 1085 min

10) Fotbal, florbal, hokej (h) (Nejlepší 
krotitel míče) Štěpánka Vránová 2. A 
65 hodin

11) Kliky, shyby Klikař (Nejlepší shybař) 
Tadeáš HARDOŠ 4. B 600 shybů

12) Schody (Nejlepší schodař) David 
WARISCH 4. A 6163 schodů

Zvítězili ale vlastně všichni 
zapojení účastníci – a to nad svou 
pohodlností. Vždyť pohyb je velice 
důležitá součást našich životů a kromě 
dobré kondice nám dodává také dobrou  
náladu.  Mgr. Dana Hoffmannová

Vyhodnocení výzvy Sportem ke zdraví

 Plni dojmů a nevšedních zážitků. 
Tak se vraceli deváťáci z letošního 
STK. V průběhu šesti dnů na chatě Start  
v Jedlové v Orlických horách měli 
možnost otestovat svoje znalosti, 
schopnosti, kondici, výdrž, smysl pro 
pořádek i pevnost kamarádských pout. To 
vše při procházkách po okolí proložených 
týmovými soutěžemi i závody jednotlivců.

Na celodenní túře po vrcholech hor 
v úctyhodné délce téměř 43 km se žáci 
přesvědčili, co všechno lze vydržet a 
překonat, a také se snad někteří poučili 
ze svých chyb :-). Celkově však rozhodně 
klobouk dolů, cesta byla náročná, většina 
ji nakonec zvládla a můžou být na sebe 
pyšní. 

Program kurzu doplnilo odpoledne 
v lanovém parku a jedna nevinná vodní 
bitva :-).

Počasí se vydařilo, všechno šlapalo,  

o žaludky se již tradičně výborně postaralo 
osazenstvo kuchyně. Všichni byli rádi, 
že po náročném školním roce zažili jeho 
vydařený závěr. 

Mgr. Jiří Havlas, Mgr. Hana Šimková, 
Hana Kuchařová

Sportovně-turistický kurz 2021
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inzerce
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V neděli 6. června uspořádal Spolek 
přátel Újezda první cyklovýlet pro 
všechny věkové kategorie. Velitelem 
výletu byla jmenována Martina Švestková 
a účast byla 9 lidí. Výlet byl po místních 

cyklosteskách a polních cestách. Celkem 
účastníci najezdili 50,8 km.

Nakonec bylo vše ukončeno v klubu 
při společném opékaní buřtů.

Radek Slepička

Cyklovýlet z Újezda

Po dlouhé pauze proběhlo v sobotu 
5. června 2021 v Klubovně Číbuz 
tradiční sousedské posezení u ohně, 
při němž jsme oslavili Den dětí a 3. 
narozeniny klubovny. Pro děti byly 
připraveny soutěže a zajímavé úkoly na 
jednotlivých stanovištích a po úspěšném 
absolvování odměny v podobě nanuků, 
bublifuků, balonků, frkaček a podobně. 
Za to vše patří velké poděkování 

Zuzce Samkové, Verče Matěnové a 
Kátě Faltové. Pro dospělé se točilo 
pivo a všichni si mohli opéct buřta.  
Účast byla hojná, sešlo se 21 dětí a 
26 dospělých, počasí nám přálo, a 
tak jsme si to všichni skvěle užili!  
Touto akcí bychom rádi navázali na 
pravidelná měsíční setkávání, na která 
jste všichni srdečně zváni.

Martina Pultrová

Den dětí a 3. narozeniny klubovny

Prvomájové sázení 
stromků ve Výravě 

„Aby se jednou jejich děti měly kde 
na 1. máje políbit, vysázeli si výravští 
špunti v doprovodu rodičů v Ráji třešně.“ 
Zní to pohádkově, a bylo to opravdu 
tak. V sobotu 1. května uspořádal místní 
myslivecký spolek sázení stromků pro 
rodiče a děti. Akce se konala v lokalitě 
u rybníka V Ráji, na místě po těžbě 
jehličnanů napadených kůrovcem. 
Odměnou za pomoc bylo všem opékání 
vuřtů, dobrá nálada a radost z dobře 
odvedené práce v oblíbené vycházkové 
lokalitě Výravy.

Eva Nepokojová

Zábavný program pro děti

V sobotu 5. června dobrovolní hasiči 
Librantice uspořádali pro děti zábavný 
večerní program. Na začátku všichni 
malí účastníci dostali na posilnění párek  
v rohlíku a pití a po té se rozběhli po hřišti, 
kde si zasoutěžili. Po setmění se konala 
stezka odvahy pro malé i velké odvážlivce. 
Na strašidelné cestě potkal bubáky, duchy, 
čerty a jiná strašidla.

Místní hostinský pan Ondřej Pavelka 
a jeho šikovní pomocníci se postarali  
o vynikající grilovanou kýtu, klobásy a jiné 
dobroty, na kterých si všichni pochutnali.                                                              

Krásné počasí přálo a tak se večer 
vydařil nejen dětem, ale i těm, kteří přišli 
posedět, občerstvit a pobavit se.                                 

Martina Tkáčíková
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Festiválek Černilovský dvůr se 
v roce 2020 nekonal a s přicházející 
jedenadvacítkou to vypadalo dost nahnutě. 
Nakonec jsme se rozhodli, že to i přes 
všechny složitosti situace zkusíme. A 
ukázalo se, že to bylo to dobré rozhodnutí. 
Každý dosavadní ročník provázelo krásné 
letní počasí. První červnovou sobotu, kdy se 
ČD tradičně v Kulturním a spolkovém domě 
v Černilově koná, zatím pršelo a foukalo jen 
jednou, a to právě v roce 2020, kdy festival 
nebyl. Snad tedy tento pěkný trend vydrží i 
do všech dalších let, kdy, už doufejme, žádné 
přestávky tohoto typu, jako jsme zažívali 
v nedávných měsících, nebudou potřeba.

Černilovský dvůr 2021 byl stručnější 
a kratší, prostě trochu jiný. Tentokrát jej 
neprovázely worshopy, čajovna, divadla. 
Zůstalo jen u koncertu dvou kapel. První 
to na podiu pěkně rozparádil veselý a 
energický Šoulet. Následující Mirek Kemel 
band s hostujícím Vladimírem Javorským 
vše krásně zharmonizoval a zklidnil. Obě 
kapely byly tak nadšené a spokojené, že 
konečně zase po dlouhé pauze můžou 
veřejně hrát, že obě přidávaly nad rámec 
svých původních plánů a obecenstvo to 
s povděkem kvitovalo. 

Festiválek nabídl návštěvníkům také 

výstavu obrázků Natky Krskové, které 
budou k vidění v chodbové galerii G.A.U.Č. 
až do konce září.

Velice děkujeme všem, kteří se podíleli na 
realizaci Černilovského dvora 2021. Zvláště 
pak Vojtovi Šůstkovi a Janičce Horákové 
– tahounům festivalu a neúnavnému dříči 
Vláďovi Urbanovi, který nesmírně pomohl 
s přípravou i úklidem prostor a s dalším 
technickým průběhem akce. A také velice 
děkujeme všem dobrovolným pomocníkům, 
zvláště z řad přítomné mládeže, a všem, 
kteří přišli a svou přítomností pomohli 
vytvořit báječnou rodinnou atmosféru. Kdo 
si to nechcete příště nechat ujít, zapište si do 
svých diářů termín 4. 6. 2022, doufejme, že 
už zase v plné parádě. Jana Žárská

Černilovský dvůr 2021 jinak

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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Letos by oslavil 70. narozeni-
ny, byl zapálený do hasičiny 
a vůbec do všeho, co dělal. 
V červenci to bude 10 let, co 
nás navždy opustil.

Narodil se 19. ledna 1951. Maminka 
byla rodačka ze Skaličky, tatínek 
pocházel ze Slovenska. Byl nejstarším 
ze tří sourozenců, jeho dvě sestry Zdena 
a Marie bydlí ve Skaličce.

K hasičině ho přivedl otec, také 
Arnošt, a sousedé, se kterými se od 
malička přátelil a se všemi si tykal. Už 
několik let před tím, než se stal členem, 
se aktivně podílel na činnosti tenkrát 
ještě Svazu požární ochrany. Spolu  
s ním byli do SPO přijati: Věra Klosová, 
Jindra Rufferová, Jiří Síč, Petr Píša a 
Bohumil Potůček.

Na základní školu začal chodit  
v Ruseku do malotřídky.(nyní je v této 
budově Střední škola vizuální tvorby 
s.r.o.). Na druhý stupeň přešel do školy 
ve Věkoších. Maturitou završil studium 
pětiletého oboru automechanik v Novém 
Bydžově.

Už během střední školy vedl oddíl 
Mladý požárník, kde vzdělával v hasičině 
venkovské, většinou maloskaličské děti.

Po skončení studia nastoupil na 
Základní vojenskou službu do Žatce 
k tankistům. Zde ho zasáhla zpráva  
o tragické smrti bratrance a kamaráda 
Petra Píši, který zemřel 24 července 
1972 ve věku 22 let.

Po vojně a pak už celý život byl 
zaměstnán u policie. Nejprve jako 
automechanik, později zásobovač a 
nakonec instruktor policejní autoškoly. 
Moc rád jezdil do Kounova v Orlických 
horách, kde učil jízdu na motorce. 

V letech 1980-1982 absolvoval 
Hasičskou školu v Bílých Poličanech.  
V letech 1983-1988 byl členem 

Ústředního výboru Svazu požární 
ochrany za okres Hradec Králové.

Ve Skaličce zastával funkci přesedy, 
později starosty spolku. Získal několik 
vyznamenání, dosáhl na Medaili svatého 
Floriána.

I v současnosti praktikujeme jeho 
nápady, kterých zrovna nebylo málo. 
Na posvícení vymyslel utkání v malé 
kopané, kdy hráli a hrají svobodní 
proti ženatým. Nezůstával pozadu, 
rád si zakopal. Na první ročník přijeli 
i fotbalisté ze Smidar a Lochenic. 
Smidarští se už nikdy neukázali, 
Locheňáci ano, ale jejich další účast 
překazila rekonstrukce mostu přes 
Labe. Úsměvné bylo, když na schůzi 
prohlašoval, že se jedná o "srandamač", 
ale při hře urputně hájil pravidla. Nyní 
je toto sportovní klání na jeho počest 

pojmenováno Memoriál Arnošta Driena. 
Další z jeho nápadů, který každý 
rok organizujeme, je hasičská soutěž 
pro děti. Dokonce na dvě posvícení 
pozval psovody s policejními psy, aby 
předvedli, co všichni dokáží.

V r. 1979 se svěřenci zúčastnil 
okresního kola dorostenců ve Skaličce. 
Jako první se v přeboru jednotlivců 
umístil Milan Karpíšek, druhý byl 
Miloslav Havlík. Družstvo Skaličky 
se umístilo na druhém místě ze 170 
soutěžících. Oba zmínění pánové do 
dneška prohlašují, že všechno, co umí, 
znají od Arnošta.

Na hasičských soutěžích pro děti i 
dorost, ale i dospělých v rámci okrsku a 
okresu, působil mnoho let jako rozhodčí.

V hasičské práci mu byli nápomocni 
nejen ti starší, ale i kamarádi a sousedé 

Vzpomínka na Arnošta Driena
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Vážení čtenáři Zpravodaje,
za „dveřmi“ je čas dovolených a děti 

již vyhlížejí tolik očekávané prázdniny. 
Z médií plyne informace, že většina z nás 
se rozhodla letošní prázdninový čas trávit 
doma, v tuzemsku. Aby se tento čas obešel 
bez našeho zásahu, dovolte mi několik 
dobře míněných rad a doporučení.  

Pokud se rozhodnete opustit svůj 
domov na delší dobu, třeba odjezdem na 
dovolenou, je vhodné dodržet základní 
pravidla požární bezpečnosti. Těmi jsou: 
• zkontrolujte, zda jsou vypnuty 

všechny tepelné spotřebiče (je-li to 
možné, vykliďte i ledničku a mrazák, 
ať je můžete také vypnout);

• při odchodu zhasněte všechna světla;
• je vhodné odpojit televizor od antény;
• zavřete všechna okna, i když bydlíte 

ve vyšších patrech (prudký déšť může 
způsobit škody nejen uvnitř vašeho 
bytu, ale může dojít k protečení 
vody i k sousedům pod vámi, prudký 
poryv větru může způsobit i rozbití 
skla v okně a padající střepy mohou 
zranit někoho před domem);

• kolem domu upevněte volně ležící 
předměty (truhlíky, zahradní nábytek, 
kusy plechu apod.), při silném větru 
by mohly odletět a ohrožovat okolí;

• pro případ, že by došlo například  
k prasknutí vodovodní nebo odpadní 
trubky, je vždy dobré domluvit 

se s někým ze sousedů a nechat  
u nich rezervní klíče (předejdete tím 
mechanickému poškození dveří při 
vstupu hasičů do objektu);

• nechejte na sebe telefonické spojení, 
buď u sousedů nebo v bytě, například 
na ledničce.

Vydáte-li se poznávat krásy naší přírody, 
pamatujte zejména na to, že:
• v lesích je celoročně zakázáno kouřit, 

rozdělávat nebo udržovat otevřené 
ohně lze jen na vyhrazených místech, 
jinak může být udělena pokuta až 
do výše 15 000 Kč, pokud dojde 
k požáru a nejedná se o trestný čin 
(nevznikne škoda vyššího rozsahu), 
sankce se může vyšplhat až do výše 
25 000 Kč;

• je zakázáno i odhazování hořících 
nebo doutnajících předmětů;

• rozdělávat nebo udržovat otevřený 
oheň je možné jen na místě vzdáleném 
minimálně 50 m od okraje lesa;

• nikdy nerozdělávejte oheň pod 
větvemi stromů, na pasekách,  
v blízkosti křovin, ve vysoké trávě, 
poblíž zemědělských plodin a stohů;

• při teplém a suchém počasí je lepší  
v přírodě oheň vůbec nerozdělávat;

• od hořícího ohně neodcházejte, 
dohlížejte na něj, po skončení pálení 
jej důkladně zalijte vodou, vyhrabte 
zbytky dřeva, spáleniště s popelem 

překryjte vrstvou zeminy;
• byste se měli vyhnout použití zdrojů 

otevřeného ohně (sirky, cigareta, 
zapalovač, vařič);

• požár může způsobit i rozžhavený 
výfuk (katalyzátor) automobilu, 
který se dostane příliš blízko suché 
trávy či jiných hořlavin; 

• v případě nedodržení zásad 
požární bezpečnosti při používání 
otevřeného ohně, mohou být lidé 
postiženi pokutou až do výše 20 000 
Kč, pokud svým jednáním způsobí 
požár, mohou dostat pokutu až ve 
výši 25 000 Kč. Na základě zákona o 
požární ochraně jsou v tomto případě 
fyzické osoby, ale také právnické 
či podnikající fyzické osoby při 
spalování hořlavých látek na 
volném prostranství povinny učinit 
odpovídající opatření proti vzniku a 
šíření požáru. 

Nezbývá mi, než vám popřát 
pohodové a odpočinkové období 
prázdnin a dovolených, co nejvíce 
nezapomenutelných zážitků, které když 
si vzpomenete na výše uvedené rady 
a doporučení, budou zcela jistě jen 
pozitivní. 

Zdroj rad a doporučení: www.hzscr.
cz

      Michal Potáč,
starosta SDH Černilov

SDH Černilov

Bohumil Potůček, Jiří Čihák, Josef 
Fabián, preventista, člen okrsku a 
zastupitel obce František Kubelka. Ten 
nás předčasně opustil v r. 2004 v 59 
letech. Později i malinko mladší Karel 
Vandas, Josef Gnol ml., Josef Vachek a 
další. Několik z nás vyškolil natolik, že 
jsme získali odznak Vzorný hasič III., 
někdo dokonce II. stupně.

Byl zakládajícím členem 
okrsku číslo 17 Skalice. 
Společně do okrsku vstoupily 
sbory ze Smržova, Hubílesa, 
Číbuze, Skalice a Skaličky. 

Měl rád legraci, žádnou 
nezkazil, některé vtipné 
situace sám inicioval. Na 
společenských akcích, ať 
už to byly oslavy MDŽ, 
posvícení, poutě, plesy, výročí 
si rád zatancoval, ženy vytáčel 
doleva i doprava.

Jeho koníčkem byl sport. 
Na rybníku vedle hasičské 
zbrojnice hrával v mládí 

hokej společně s kamarády Milanem 
Pultrem, Bohumilem Kučerou, Josefem 
Hladíkem, Jaroslavem Mejdrem, 
Josefem Rufferem. Většinou byl 
v bráně. Protože byl malý, dostal 
přezdívku Drozd.

V roce 1974 se oženil s Martou 
Matuškovou ze Skalice a roku 1980 se 
jim narodila dcera Jana. Janičku vedl 

ke sportu, spolu navštěvovali utkání 
hradeckých fotbalistů a hokejistů. 
Malá od 3. třídy chodila na tréninky 
basketbalu. Arnošt od r. 1991-1996 
trénoval v košíkové žákyně, Jana se 
dostala do juniorské reprezentce.

Koncem roku 2010 nás zaskočila 
zpráva, že bojuje s vážnou nemocí.

Na jaře 2011 ho starosta okrsku 
požádal, zda by nám nemohl 
pomoci v rámci námětového 
cvičení s dálkovovu dopravou 
vody do kopce ve Skaličce, což 
ochotně učinil.

18. června se za doprovodu 
synovce Jirky přišel podívat na 
okrskové cvičení ve Skaličce, 
kdy jsme ho už nepoznávali.

Bohužel nemoc byla 
zákeřná, Arnošt nás opustil 
11. července 2011 ve věku 
60 let. Mezera, kterou svým 
odchodem způsobil, nebyla 
doposud zaplněna.

Zdeňka Klimešová
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KONEČNĚ! Konečně je to správné 
slovo, konečně jsme se opět mohli začít 
scházet a užívat si krásných společných 
chvil. 

Naposledy jsme se setkali dva 
týdny před Vánoci a od té doby jsme 
měli Dvoreček bohužel uzavřený. 
Počasí nám přálo, a tak jsme se poprvé, 
po 5 měsíční pauze, mohli potkat 11. 
května na zahradě Kulturního domu. 
S nadšením i obavami kolik se nás 
ještě po tak dlouhé pauze sejde, jsme 
si pohráli venku. K naší velké radosti 
se k nám připojilo několik nových 
maminek. Další týden jsme se seznámili 

s putovními kamínky, a kdo chtěl, mohl 
si nějaký kamínek namalovat. Cestou 
domů jsme je roznesli po obci, aby 
dělaly radost. Další Dvoreček jsme 
se měli jít podívat za zvířátky, ale 
počasí nám nepřálo, a tak jsme zůstali 
v Dvorečku si hrát. Poslední květnové 
úterý se neslo ve znamení tradičního 
jarního bazárku. 

Na začátku června vyrazil Dvoreček 
v hojném počtu na chatu Sokolku 
v Orlických horách. Počasí nám přálo, 
a tak jsme si užívali výlety, procházky 
i odpočinek. Na Sokolce jsme oslavili 
Mezinárodní den dětí. Děti musely 

plnit úkoly a na konci dostaly sladkou 
odměnu a medaile. Opékali jsme 
špekáčky, navštívili vodníka i Kozí 
chlívek. 

Druhé červnové úterý bylo 
hasičské. Vydali jsme se na základnu 
SDH Černilov. Zde jsme viděli 
v akci vyprošťovací nůžky, mohli si 
vyzkoušet hasičské oblečení, stříkat 
hadicí a dokonce jsme prolezli a projeli 
se v hasičském voze! Děti i maminky 
byly nadšené a SDH Černilov moc a 
moc děkujeme. 

Jsme rády, že i přes všechny 
překážky, které se v posledním roce 
vyskytly, se stále scházíme v hojném 
počtu a téměř každý Dvoreček přijde 
další nová maminka mezi nás.

A co nás ještě čeká? Mimořádný 
Dvoreček s paní ředitelkou MŠ 
Moravcovou, kde se dozvíme více  
o nástupu našich dětí do školky. 
Pojedeme vláčkem za zvířátky do 
Častolovic a těšíme se na poslední 
zahradní party před prázdninami. 

Hana Havrdová

Dvoreček Černilov

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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      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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Hasiči librantické jednotky 
cvičili a pomohli

Od podzimu roku 2019 do jara 2020 
sedm nejmladších kolegů z naší jednotky 
prošlo základním výcvikem řezání a 
ovládání motorové pily. Tuto dovednost 
je potřeba často cvičit a opakovat. Je 
zásadní, aby byla bezpečná jak pro ty, 
kteří ji vykonávají, tak hlavně těm, kterým 
je poskytována.

Obec koupila část pozemku podél 
lokality ,,Lipka“, aby bylo možné provést 
zpevnění a opravy cesty kolem lesa. Tato 
cesta by měla být na břehu, který se trhá 
a výrazně ujíždí, zpevněna navezenou 
zeminou a následně opravena. Aby tento 
záměr mohl být naplněn, bylo nutné 
vyřezat náletové dřeviny ze zmíněného 
svahu. Tolik k obšírnému úvodu článku.

Potom už k realizaci nebylo tak daleko. 
Nápad a připomínka Martina Šolce na 
opakovací výcvik s pilou byl naprosto na 
místě.

Náš záměr vyřezat a spálit větve vedle 
na přilehlém poli obhospodařovaném 
firmou HNG Czech s.r.o. doznal 
záhy velkou trhlinu. Proti zavedeným 
zvyklostem byla na pozemku zaseta jarní 
pšenice, což pálení vylučovalo. Myslím, 
že nejen pro znalé není nová informace, 
jak je dnes obtížné a nákladné se legálně 
zbavit klestu. Celou tuto situaci vyřešila 
nabídka inženýra Neumana z firmy HNG 
s.r.o. na zapůjčení jejich nákladního 
kontejnerového vozidla. Letitý ,,Mates“, 
jak se běžně tomuto náklaďáku říkalo, 
byl pro nás velikou pomocí a pro 
některé vzpomínkou na řidičské začátky.  
K tomu obecní Dapper byl již dostatečnou 

strojní výbavou pro zamýšlenou akci. 
Je na místě poděkovat pánům Josefu, 
Jakubovi a Martinovi Chudých, Ivošovi a 
Martinovi Šolcovým, Tomáši a Vojtěchovi 
Tkáčíkovým, Miroslavu Machačovi, 
Tomáši Lukáškovi a Petru Králíčkovi, jak 
vzali za práci. Jejich nasazení a ochota 
bezplatně pomoci byla příkladná. Myslím, 
že je samotné překvapilo, kolik práce byli 
schopni udělat za sobotní dopoledne. Tak 
bylo možné spojit výcvik členů JSDH 
Librantice s velmi potřebnou brigádou pro 
obec. Ve zmíněné lokalitě není zatím vše 
hotovo, ale ještě jedna sobota vše napraví. 
Jedinou odměnou všem byl výborný guláš 
a bábovka od starostky.

Ještě jednou díky páni kolegové, byli 
jste skvělí!

Jaroslav Volenec, 
velitel SDH Librantice

SDH Librantice

Vážení přátelé a příznivci tanečního 
spolku Sestry Chalupovy z obce Skalice,

jistě vás bude zajímat, zda jsme se jako 
taneční skupina po covidových útrapách 
a opatřeních daly opět dohromady a 
pokračujeme v našem tančení s ukázkou 
módy 20. - 30. let minulého století. 

Ano, nejen že jsme nechtěly nechat 
naše kostýmy zahálet ve skříních, ale 
komu by se nestýskalo po prknech, která 
„znamenají svět“ ? Ano, samo sebou, je to 
trochu nadsazené, ale však vy nám budete 
rozumět. 

Jak se říká nikdy, do stejné řeky 
nevstoupíš dvakrát, tři kolegyně svou 
taneční činnost ze zdravotních důvodů 
musely ukončit. Takže naše řady prořídly.  
Abychom vystoupení zvládly v potřebné 
úrovni a kvalitě, musí nás být alespoň 8, lépe 
však 10. Takže využíváme tuto možnost 

dát všem těm z vás,které by chtěly a měly 
zájem se k našemu spolku přidat a s námi 
pokračovat již 8. rokem v  tančení, potom 
jsou vám naše pomyslné dveře opravdu 
dokořán otevřené. Není rozhodující váš 
věk ani tělesné proporce, či váha. Důležité 
je vaše chuť a rozhodnutí se k nám přidat. 
Neslibujeme procházku růžovým sadem. 
Pokud chceme předávat divákům v rámci 
našich fyzických možností dobrý výkon, 
tak se musí intenzivně trénovat. Trénujeme 
pravidelně každý čtvrtek ve Skaličce 
v hasičské zbrojnici  vždy od 17ti hodin. 
Trénink vede profesionální trenérka, 
která nás už provází řadu let a velmi si 
ji vážíme. Tak to je jedna věc. Druhá 
věc je odměna za námahu, veliká radost 
z tančení pro nás samotné a taky pro naše 
diváky.  Vynaložené úsilí při trénincích 
se nám bohatě vrací při vystoupeních, 

kdy prožíváme spolu s diváky radost a 
uspokojení, že to co děláme má veliký 
význam a smysl. Informace můžete získat 
i na našem Facebooku Sestry Chalupovy. 
Tak se nenechte dlouho pobízet a můžete 
se hlásit na telefonu:

723 562 640 – Jiřina Bělohoubková  
      737 718 480 – Eva Ornstová.

Jiřina Bělohoubková

Sestry Chalupovy
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Innovation • Technology • Quality

KA
RS

IT
 H

OL
DI

NG
, s

.r.
o.

SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ
účtování záloh, bank. výpisů, dohadných položek i časového rozlišení

ŘIDIČ VZV
průkaz řidiče VZV a zkušenosti s obsluhou

ELEKTRIKÁŘ / ELEKTROTECHNIK
zajišťování provozu výrobních linek, vyhláška č. 50/1978 Sb. §6

SEŘIZOVAČ
seřizování a příprava strojů ve výrobě

SVÁŘEČ
svářečské oprávnění, praxe se svářením CO2, TIG aj.

STROJNÍ ZÁMEČNÍK
práce ve strojní dílně – obrábění, broušení, frézování

STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK
vhodné i pro absolventy (rádi Vás zaškolíme)

Těšíme se na Vaše životopisy
ODPOVÍME NA VŠECHNY VAŠE 

REAKCE

Jsme výrobce dílů pro automobilový průmysl
v oblasti lisování, svařování a lakování a hledáme
nové kolegy pro náš závod v Jaroměři:

Nově nabízíme NÁSTUPNÍ BONUS
AŽ 7.500,- Kontakt:

KARSIT HOLDING, s.r.o. 
Jaromírova 91
551 01 Jaroměř
personalni@karsit.cz
www.karsit.cz
491 845 142, -110

inzerce
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S novým číslem časopisu 
zalistujeme dalšími stránkami kroniky 
a nově i staršími čísly Zpravodaje obcí 
Mikroregionu Černilovsko.

Během ledna a února probíhala volba 
nového prezidenta republiky. Dosavadní 
prezident Václav Havel už nemohl ze zákona 
kandidovat. Volba prezidenta se konala 
15. ledna. Ani po třech kolech této volby 
prezident nebyl zvolen pro nedostatečný 
počet hlasů. Kandidáty byly: Jaroslav Bureš, 
Václav Klaus, Miroslav Kříženecký a Petr 
Pithart.

Druhá volba byla 24. ledna. Ani tentokrát 
nebyl nikdo zvolen. Kandidáty byly: Václav 
Klaus, Jaroslava Moserová a Miloš Zeman.

Prezidentem byl zvolen Václav Klaus 
až ve třetím kole třetí volby 28. února 2003, 
když zvítězil nad Janem Sokolem o pouhých 
18 hlasů.

Koncem února zasáhla celou republiku 
nepříjemná epidemie chřipky. Čekárna 
ordinace obvodního lékaře MUDr. Jaroslava 
Hotaře byla několik dní nabita nemocnými.

V březnu se do rukou občanů dostalo 
v nákladu 1200 kusů, první číslo Zpravodaje 
obcí Mikroregionu Černilovsko a obce 
Skalice. V redakční radě tehdy seděli 
Miroslav Kudyvejs, Vladislav Prokeš, Eva 
Ornstová, Mgr. Jana Hofmanová, Mgr. Dana 
Hoffmannová a Jaroslav Kudrnáč.

13. a 14. června se konalo Referendum 
o vstupu do Evropské unie. V Černilově 
pro vstup do EU hlasovalo 660 občanů, 462 
občanů bylo pro a 198 proti. V Bukovině 
bylo pro vstup 60 občanů a 15 proti a 
v Újezdě bylo pro 72 občanů, proti 35. 

Dne 30. září přijeli do obce členové 
Klubu vojenské historie z Chomutova. 
Na poli za Markovými č. 67 hledali vrak 
německého letadlaoffmannováH

 Me 109, které zde na konci druhé 
světové války havarovalo. Nalezena byla jen 
část vrtule a několik úlomků z letounu.

Dne 31. října byly staženy z oběhu mince 
0,10 Kč a 0, 20 Kč.

I v roce 2003 došlo v obci k několika 
loupežím. V srpnu byl vykraden kiosek  
u školy. Zde byly zcizeny hlavně tabákové 
výrobky. V prosinci byla vyloupena prodejna 
MIX. Zloději se do obchodu dostali rozbitou 
výlohou. Uloupeným zbožím byl alkohol a 
cigarety.

Od ledna 2004 stouply ceny elektřiny, 
plynu, vodného a stočného i telefonu.

V květnu ukončil svou činnost Český 
červený kříži. Tuto organizaci vedl dlouhá 
léta pan František Špaček a po něm pan 
Stanislav Javůrek.

Od června do září probíhala oprava 
dolního kostela rozlučkové síně. Byla 

opravena část fasády, vyměněna okna a 
instalovány nové věžní hodiny. Pan Zdeněk 
Brož provedl opravu části střechy a měděné 
oplechování věže. Při otevření báně na špici 
věže byla vyjmuta písemná zpráva z roku 
1969 a několik fotografií.

Nová zpráva pro budoucí pokolení byla 
do báně vložena 22. září 2004 za přítomnosti 
starosty Ing. Stanislava Javůrka, tajemníka 
úřadu Mgr. Vojtěcha Šůstka a restaurátora 
prvku pana Zdeňka Brože, který báň uzavřel.

V roce 2004 byl dokončen chodník 
ze zámkové dlažby od Prokšových na 
Pultru kopec, upravovala se křižovatka  
U Cipru, kde byl zřízen chodecký přechod 
s osvětlením, a firmou pana Zdeňka Brože 
byla opravena střecha bývalé evangelické 
školy. Byla dokončena druhá etapa montáže 
bezdrátového rozhlasu po obci. Došlo k 
rekonstrukci travnaté plochy hlavního 
fotbalového hřiště u koupaliště. Trávník se 
povedl.

Se souhlasem vlastníků pozemků 
prováděl Katastrální úřad v Hradci Králové 
během roku pozemkové úpravy. 

I v roce 2005 se zvedaly ceny. Plyn  
o 17% a uhlí o 10%. Zvýšily se 
koncesionářské poplatky, za televizi z 75 na 
100 Kč měsíčně a za rozhlas z 35 na 45 Kč.

Dne 23. února zemřel ve věku 99 let pan 
Václav Machač a 5. března se dožila 100 let 
paní Marie Růžičková.

Od června probíhala druhá etapa oprav 
rozlučkové síně, při které byla dokončena 
fasáda objektu. V areálu u sokolovny vzniklo 
nové dětské hřiště, na které sponzorsky 
přispěl pan Vít Hojný. Dále bylo upraveno a 
doplněno dětské hřiště ve sportovním areálu. 
A na Malé Straně od evangelického kostela 
ke koupališti byla rekonstruována vozovka. 
Milovníci kolečkových bruslí tak měli zase 
o kus delší úsek.

22. září se uskutečnilo Závěrečné 
projednání Komplexních pozemkových 
úprav. Jeho smyslem bylo seznámení 
zainteresovaných s již hotovým projektem.

V sobotu 16. a v neděli 17. prosince 
proběhla v sokolovně výstava zajímavých 
betlémů a jesliček, ať již koupených nebo 
vytvořených vlastníma rukama. Návštěvníci 
si během výstavy mohli prohlédnout 36 
různých betlémů, od papírových přes dřevěné 
a keramické až po ty krásně vypečené. Na 
závěr výstavy byl předvánoční koncert 
pěveckého sboru z kostela sv. Štěpána se 
zpěváky a muzikanty z Třebechovic pod 
Orebem.  

Hned na začátku roku 2006 byl vykraden 
obchod se zahradní technikou pana Františka 
Kerharta. 

I tento rok se zdražovalo: plyn o 5%, 

elektřina o 9%, maso o 10% a mléčné 
výrobky o 3%.

Sbor dobrovolných hasičů oslavil 
v květnu 125 let aktivní činnosti. Oslava 
výročí byla spojena s oslavou svátku sv. 
Floriana, patrona hasičů, a okrskovou 
soutěží. Na programu byl slavnostní nástup 
a pochod obcí spojený s položením věnců 
k pomníku padlých. Následovala okrsková 
soutěž, kterou vyhráli hasiči z Výravy a 
dětské soutěže. Během dne bylo možné si 
prohlédnout historickou i současnou požární 
techniku. Zpestřením byla ukázka vojenské 
zdravotní obrněné sanitky, která se účastnila 
mise v Afganistanu a Iráku.

Během května a června se provádělo 
statické zabezpečení katolického kostela. 
Mše svaté se v této době konaly ve farní 
budově.

16. června byl v místní knihovně 
slavnostně zahájen provoz veřejně 
přístupného internetu v Mikroregionu 
Černilovsko. Celkem deset veřejných míst  
v mikroregionu bylo vybaveno nábytkem, 
26 počítači a další technikou.    

Od července do listopadu probíhala 
rekonstrukce komunikace na Malé Straně 
a to od koupaliště ke Špryňarovým. 
V koordinaci s rekonstrukcí komunikace byl 
položen, od Špryňarových po starou školu č. 

2, kanalizační sběrač.
Komunální volby se konaly v říjnu a 

ustavující zasedání nového zastupitelstva 
obce se konalo 6. listopadu. Patnáctičlenné 
zastupitelstvo se více než z poloviny 
obměnilo a byly v něm i čtyři ženy. 
Starostou a místostarostou byli zvoleni Ing. 
Stanislav Javůrek a pan Zdeněk Kupka.                                                                                             

Jaroslav Kudrnáč, kronikář

Jak se měnil Černilov (2003 – 2006)
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První pomoc při úrazech 
v létě

„Je nejradostnější roční období – léto. 
Děti toužebně očekávaly po celý rok, aby 
se poradovaly, osvěžily a ozdravěly. Ale 
tyto radosti léta mají svůj smutný rub. Parné 
letní slunce ohrožuje naše zdraví úžehem. 
Stane-li se to již, odneseme postiženého 
do chládku, dáváme mu na hlavu ledové 
obklady. Úžeh se léčí též přikládáním 
obkladů ze smíšeniny vápenného mléka 
a lněného oleje, i borovou vaselinou. 
Nestrhávejme puchýřů!

V této době nastává radostné 
koupání. Ale zas hrozí nebezpečí utonutí. 
Nekoupejme se v neznámých vodách, 
uhřáti, upoceni. Utonulého ukládáme 
naznak, hlavou šikmo dolů a rychle 
zahájíme umělé dýchání. 

Začínají růsti houby, které přivodily již 
mnoho otrav. Jezme jen známé a čerstvé, 
připravené houby! Zjistíme-li známky 
otravy, přivodíme dávení a dáváme 
protijedy: ledové nápoje, tanin, čaj. 
13. června 1932 zapsal Jaroslav Bezvoda

Na prázdniny

Utekl zas jeden školní rok a prázdniny 
jsou tu.

Prázdniny, prázdniny, ty milé 
prázdniny! Jak jsme se na ně těšili! 
Odpočineme si od práce školní, budeme 
běhati stále venku, hráti si, husy pásti, 
ovoce mlsati, koupati se, na výlety jezditi. 
Budeme pány svého času, nebude nás 
nikdo omezovati. Oh, té radosti!

Radujme se, buďme stále na slunci, 
v polích, lesích, koupejme se; ozdravíme 
a otužíme. Proto máme prázdniny. Dva 
měsíce volnosti a užívání všeho toho 
krásna. Vyžijme plně každý ten okamžik 
zlatých, zlatých prázdnin – co bude 
potom, - na to zatím nemysleme!

28. června 1932 zapsal J. Církva

Z kroniky třídy IV.B školní rok 1931 – 32

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 1999

Jarní část soutěže IV. třídy se nám 
nevydařila, takže zamýšlený postup do 
III. třídy se nekonal. Přátelské zápasy  
v letní přestávce roku 1999: Slávie – Velká 
Jesenice 1:3, Slávie – Dolany 5:1, Slávie 
– LOKO HK B 3:0, Slávie – Černilov 0:4, 
Přepychy B – Slávie 0:4, Černilov – Slávie 
2:2.

14. srpna začaly mistrovské soutěže 
v okrese, Slávie ve IV. třídě sk. A začala 
sezonu 1999-2000 v Sendražicích, kde 
dokázala zvítězit 3:1! Hrála v sestavě: 
Kosina – Mildner, J. Štrajt, J. Pleskot, 
Kořínek – Krumlovský, Bartoš, Machát – 
Forst, Vlk, Machát (Rind, Štrajt P., Pavlát, 
Gajdoš A.). Góly: Vlk, Krumlovský, 
Ličman. Další podzimní zápasy: Slávie 
– Jeníkovice 3:3, Urbanice – Slávie 0:3, 
Slávie – Černilov B 3:3, Malšova Lhota 
B – Slávie 0:1, Slávie – Velichovky B 6:1, 
Třebeš B – Slávie 1:0, Slávie – LOKO HK 
B 3:0, Rasošky B – Slávie 2:0, Slávie – 
Hořiněves B 12:0, Slávie – Stěžery B 0:5, 
FC UF Forces HK – Slávie 0:6, Slávie – 
Syrovátka 6:1.

Po podzimní části naší skupiny je 
Slávie na 4. místě s 26 body a skore 46:17. 
Nejlepší střelec „dvoumetrový“ Václav Vlk 
– 13 gólů!

Rok 2000

Chtěli jsme postoupit, a proto mužstvo 
zahájilo přípravu v roce 2000 již v únoru, 
třináctého, prohrou s kvalitním mužstvem 
v Libišanech 0:1! Další příprava: Přepychy 
B – Slávie 0:7, 4. března prohra v Prasku 
3:4, 11.3. remíza v Převýšově 3:3 a 20.4. 
vítězství nad Dolany 2:0!

Jarní zápasy Slávie ve IV. třídě sk. 
A: Slávie- Sendražice 5:0 (Vlk, Bartoš 
2. Pleskot J., Knop), Jeníkovice – Slávie 

0:2 (Kotland, Vlk), Slávie – Urbanice 
7:1 (Formánek, Knop, Machát, Štrajt J., 
Mildner, Kořínek, Pleskot D.), Černilov B 
– Slávie 2:2 (Knop, Vlk) – zajímavé a rušné 
derby v báječné atmosféře – přihlíželo 200 
diváků! Slávie M. Lhota B 5:1 (Vlk 2, 
Pleskot D. 2, Pleskot J.), Velichovky B – 
Slávie 1:6 (Vlk 2, Pleskot D. 2, Ličman, 
Machát), Syrovátka – Slávie 0:3 (Pleskot, 
Ličman, Vlk), Slávie – Třebeš B 3:1 
(Machát, Štrajt J., Vlk), LOKO HK B – 
Slávie 1:1 (Kořínek), Slávie – Rasošky B 
5:1 ( Pleskot D. 2, Knop, Ličman, Gajdoš 
M.). Hradecké noviny: „Ve šlágru kola 
Libřice dobyly stěžerskou tvrz! Stěžery B – 
Slávie 1:4 (1:0). Od začátku zápasu Libřice 
svého soupeře jasně převyšovaly. Branky: 
Halamka – Kotland 2, Vlk, Daniel Pleskot, 
PK 2 (1 neproměněn), za řízení Pavla z M. 
Lhoty zápas sledovalo 150 diváků!“

„Černilov B – Hořiněves B 6:1 (3:0). 
Omlazený tým domácích svého soupeře 
jasně převyšoval. Branky: Jukl 2, Novák, 
Církva, Imlauf, Matějček z penalty, za 
soupeře Šaroun, ŽK 1:1, řídil Pešava z 
Třebechovic, 40 diváků.“ Tolik tehdejší 
okresní tisk. V posledním jarním utkání 
přivítala Slávie na svém hřišti soupeře  
z Hradce Králové. Opět Hradecké noviny: 
„Libřice – 1. FC UF Hradec Králové 8:0 
(4:0). Trvalá převaha domácích přinesla 
vysoké vítězství a potvrdila postup Libřic. 
Branky: Dan. Pleskot 4, Ličman, Knop, 
Kotland z pen., Vyhlíd z pen., 70 diváků, 
bez karet pískal Pešava z Třebechovic“.

Celková tabulka na špici vypadala 
takto:

Libřice  19  4  3  104:27   61 b.
Jeníkovice  19  4  3    97:34   61 b.
Černilov B  17  6  3    75:38   57 b.

Nejlepší střelec jara D. Pleskot 19 gólů!

Na lepší vzájemná utkání postoupila 
do II. třídy Slávie Libřice. Postup do vyšší 
třídy byl oslaven šampaňským. Poděkování 
a vzornou reprezentaci obce a blahopřání 
k postupu hráčům, trenérům Budinským 
(otec a syn), výboru a předsedovi Slávie P. 
Kalendovi vyjádřil na závěrečném banketu 
starosta obce Josef Jedinák.

Zprávy ze současnosti

Tým Slávie po dlouhé nucené přestávce 
zaviněné epidemií se začal připravovat 
na mistrovskou sezonu 2021-22. V té 
minulé, nedohrané kvůli covidu-19, jsme 
s největší pravděpodobností přišli o postup 
do okresního přeboru. Hráči pod vedením 
trenéra Jiřího Budinského od května 
trénují, dne 5. června sehráli přátelské 
utkání na hřišti v Libřicích se Smiřicemi a 
překvapivě porazili mužstvo soupeře 3:2! 
Góly: D. Ličman, Hejzlar, Jelen. Rozhodčí 
O. Štanel, 40 diváků. V dresu Slávie 
startovali: Adamovič – Votoček, P. Ličman, 
Zumr, Králik, Volter, Jelen, Štefan, Muller, 
Hlaváč, D. Ličman, Hejzlar, Niedoba, 
Lekeš, Machát.

Začátkem měsíce srpna oslaví 80 
let života zasloužilý člen Slávie pan Jiří 
Budinský. Vynikající fotbalista, nedostižný 
střelec – v našem dresu zaznamenaných 
134 gólů ve 217 utkáních! V Libřicích si 
našel svoji životní družku, takže v roce 
1967 přestoupil z Rudé Hvězdy HK do 
naší Slávie. Po skončení hráčské kariéry 
se věnoval trénování, byl funkcionářem 
ve Slávii i v SDH Libřice, členem 
zastupitelstva obce. Proto mu patří náš vřelý 
dík za aktivity v naší občanské společnosti i 
přání mnoha dalších spokojených let života 
prožitých ve zdraví a zdravém duchu.

 pokračování příště
Josef Jedinák, kronikář Slávie Libřice
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MYSLIVECKÝ DEN
Vážení přátele Mysliveckého spolku 

Skalice, stejně jako loni pro vás chystáme 
4. 9. 2021 

Myslivecký den 
v našem areálu ve Skalici 121. 

Opět budou připraveny kulinářské 
speciality ze zvěřiny a spousta zábavy 

pro děti i dospělé. Více bližších informaci 
zveřejníme na obecních vývěskách a 

webech obcí v průběhu srpna. 
Těšíme se na vás.

zveme vás na 

Tradiční posvícení 
pod břízkami ve Skaličce

které se koná v sobotu 28. srpna. 

Připraven je bohatý program s překvapením, 
občerstvení a taneční zábava na závěr.

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

hřiště Skalice 

24. 7. 2021 
od 13:00 hod. 

AUTOBUS -Terminál HK: 14:25h, nebo MHD č.13 

 Odvoz na akci i na tel.: 603852898 

     Soutěže.     Atrakce pro děti  

Nezapomeň roušku! 


