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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,
s mírným zpožděním oproti 

zaběhnutému termínu na konci 
listopadu se k vám nyní, těsně po 
Mikuláši, dostává poslední letošní 
číslo Zpravodaje. Doufám, že jsme 
vás posunutím data vydání příliš 
nerozhněvali. Vím, že leckdy někteří 
z vás telefonují na úřad a dotazují 
se, zda jim Zpravodaj nezapomněli 
doručit. 

Letošní rok je vskutku výjimečný. 
Na jaře kvůli nouzovém stavu a téměř 
zastavenému životu v zemi nevyšlo 
dubnové číslo Zpravodaje, nyní se 
situace dosti podobá. Stejně jako na 
jaře, ani na podzim se neuskutečnila 
celá řada tradičních akcí, téměř žádné 
události nehlásí ani černilovská 
základní škola, která za běžných 
okolností zaujímá podstatnou část 
našeho periodika. Tentokrát se zprávy 
ze školy vměstnaly na pouhou jednu 
stranu a rubrika Událo se málem 
nevznikla vůbec. Nakonec se však 
přece jen něco málo u nás odehrálo a 
tradiční aktuální rubrika má alespoň 
jednu dvoustránku, a to v ní ještě chybí 
připomínka Dne válečných veteránů, 
která je součástí textu z černilovské 
knihovny.

Stejně jako na jaře, i nyní jsme 
zvažovali, jak s výjimečnou situací 
naložit. Redakční rada se rozhodla, že 
tentokrát Zpravodaj vyjde a protože 
ještě několik dní před uzávěrkou jsme 
obdrželi jen minimum příspěvků, 
rozhodli jsme se datum vydání 

posunout a poskytnout tak autorům 
více času k tvorbě. Vybídli jsme je 
přitom k tomu, aby se v době omezení 
akcí více věnovali pohledům do 
minulosti. Výsledkem je pestrá rubrika 
Oprášeno z kronik, která tentokrát 
přibližuje revoluční události ve Výravě 
a v Černilově a dává nahlédnout také 
do školní kroniky z roku 1931. Poprvé 
v tomto čísle najdete také profily 
výjimečných osobností z našeho 
mikroregionu. Seriál o talentovaných 
lidech z našeho okolí a žijících i 
historických osobnostech s vazbou na 
náš mikroregion, jsme plánovali už na 
začátku letošního roku, avšak právě 
současný stav nám poskytl příležitost 
k jeho odstartování. Chceme v něm 
pokračovat i v následujících číslech, 
protože kolem nás žije či žila řada 
výjimečných lidí. Budete-li mít tipy 
na některá jména, neváhejte nám je 
poslat.

Posunutí uzávěrky nám dalo také 
možnost zachytit počínající advent 
v našich obcích. Na titulní straně 
tak můžete vidět letos premiérově 
nasvícenou lípu v centru Výravy, na 
zadní obálce jsou nasvícené stromy 
ve Skalici, Libřicích a v Černilově. A 
ještě malý tip, pokud chcete vidět více 
zářících stromů, vydejte se na večerní 
procházku po našich obcích. Výzdoba 
v některých zahradách může směle 
konkurovat obecním stromům.

Užijte si advent, mějte krásné 
Vánoce a vstupte šťastně do nového 
roku. Tomáš Hejtmánek

eDitORiAL

Redakční rada:

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

Mgr. J. Hofmanová, T. Hejtmánek

Redakční rada neodpovídá za stylizaci 
příspěvků a případné tiskové chyby.

 Uzávěrka příštího čísla: 10. 2. 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, 
zasedání OZ se 

uskuteční 10.12.2020, tedy 
po uzávěrce tohoto čísla. 
Nemohu proto informovat 

o přijatých usneseních, ale o připraveném 
programu. Jedná se o dva hlavní body. 

Tím prvním je schválení nového 
Územního plánu obce Černilov. Návrh 
zpracoval zhotovitel Ing. arch. Pavel 
Kramář. Tento návrh územního plánu 
byl projednán v časovém termínu od 
ledna 2016 do září 2020, a to s dotčenými 
orgány, sousedními obcemi a s veřejností 
(souhlasné stanovisko KÚKHK v sou-
ladu s § 50 stavebního zákona ze dne 
17.6.2020). Při veřejném projednání dne 
17.9.2020 v Černilově, byly u pořizovatele 
uplatněny připomínky či námitky. 
Pořizovatel, ve spolupráci s určeným 
zastupitelem, vyhodnotil výsledky 
projednání (a zpracoval vyhodnocení 
připomínek uplatněných při společném 
jednání a návrh vyhodnocení námitky 
uplatněné při veřejném projednání – s nás-
ledným doručením dotčeným orgánům a 
krajskému úřadu k uplatnění stanovisek). 
Z výsledků projednání vyplynulo, že návrh 
nebude opakovaně veřejně projednán. 
Magistrát města Hradec Králové, odbor 
hlavního architekta, pořizující ÚP 
Černilov ve smyslu ustanovení § 6 odst. 
1 písm. c) stavebního zákona, předkládá   
v souladu s § 54 odst. 1) stavebního 
zákona zastupitelstvu obce Černilov 
návrh na vydání ÚP Černilov. Projednání 
sice trvalo dlouho, má to však i pozitivní 
stránku v tom, že nový územní plán reaguje 
na současný stavební boom v Černilově a 

obsahuje i prvky regulačního plánu a naše 
obec tak bude mít nástroj k pozitivnímu 
ovlivnění budoucí výstavby.

Druhá oblast jednání se bude týkat 
rozpočtů. Potřebujeme upravit rozpočet 
letošní, tam jsou změny většinou 
pozitivní, protože budeme především 
zapracovávat dotace, na které jsme 
v těchto dnech obdrželi rozhodnutí. 
Jedná se o 4,7 mil. Kč na „Víceúčelovou 
obřadní síň“ a 2 mil. Kč na rekonstrukci 
rybníka „Vančák“. Dále je nutné upravit 
Rozpočtový výhled na roky 2022 – 2025. 
Tam už nejsou vyhlídky tak růžové. 
Musíme se vyrovnat s menšími daňovými 
příjmy ovlivněnými nejen hospodářským 
poklesem, způsobeným současnou 
krizovou situací, ale i opatřeními vlády, 
které mají na rozpočty obcí přímý vliv. 
Nejdůležitější rozhodnutí bude přijetí 
plánu na rok 2021. Pochopitelně musíme 
krýt běžné výdaje zajišťující chod obce a 
školy a projekční přípravu. Z investic se 
zaměříme na akce, kde získáme dotační 
podporu. Předpokládáme podání žádostí 
na komunikaci ke katolickému kostelu, 
tělocvičnu při ZŠ a asi nejdůležitější 
stavbou je nástavba 3. patra ZŠ Černilov. 

Hospodaření letošního roku budeme 
hodnotit až později, jistě jste si všimli, 
že obřadní síň je již hotová nejen 
stavebně, ale jsou dokončeny i parkové 
úpravy. Zahajovací koncert jsme museli 
odložit, jak se nákazová situace zlepší, 
naplánujeme nový termín.

Přeji vám všem hezké Vánoce a pevné 
zdraví

Stanislav Javůrek, 
starosta

OÚ Černilov

Zprávy z radnic4

Výročí v Černilově
Svá výročí v září, říjnu a lis-
topadu oslavili
Věra Pavlíková, Marie Pavlíková, 
Jitka Capoušková, Jaroslav Hlaváček, 
Marta Koblížková, Jiří Voženílek, Hana 
Kupková, Hana Cholastová, Marie 
Honsnejmanová, Jana Šnajdrová, Máří 
Magdalena Jelínková, Věra Morávková, 
Jiří Cucla a Josef Zahradník

inzerce

Vánoční přání

V kanceláři Obecního úřadu a v Místní 
knihovně v Černilově si můžete zakoupit 
originální černilovský vánoční pohled či 
přání. Pohledy a přání byly připraveny pro 
nabídku na Adventních trzích v KSD, které 
se měly konat 27. 11. 2020. Trhy se letos 
konat bohužel nemůžou, a tak Vám pohledy 
nabízíme aspoň touto cestou. Autorkou je 
Michaela Luňáková - www.praninaprani.cz

Můžete letos třeba poslat vánoční 
pozdrav těm, se kterými se nemůžete setkat 
osobně a udělat jim radost, že jste si na ně 
vzpomněli.  Jana Žárská
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OBeC LeJŠOVKA
Ze zasedání ZO 9. 10. 2020

Starosta obce seznámil 
zastupitele s rozpočtovými 
opat-řeními č.7 - 9/2020.     
Zastupitelstvo následně 
vzalo tato rozpočtová 

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

Starosta obce seznámil zastupitele 
s cenovou nabídkou projektanta pana ing. 
Vlasáka, který jediný reagoval na poptávku 
pro vyprojektování opravy chodníků po 
stranách silnice III/2992. Obsahem cenové 
nabídky jsou tyto úkony: pořízení mapového 
podkladu vč. průběhu sítí, dokumentace pro 
vydání společného povolení (DUR+DSP), 
dokumentace pro provedení stavby  
v (DPS) a zadání. Za celkovou částku 
77.000 Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu 
obce Lejšovka k objednání vyhotovení 
tohoto projektu. 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo se 
záměrem č. 3/2020, který se týká prodeje 
stavebního pozemku p.č. 126/80 odděleného 
od p. č. 126/12 geometrickým plánem  

č. 254-1058/2020, o celkové výměře 
1110 m2. Na tento záměr bylo vyhlášeno 
výběrové řízení, které bylo ukončeno 14. 9. 
2020. Zastupitelstvo schvaluje tento záměr.

Starosta obce seznámil zastupitelstvo se 
záměrem č. 4/2020, který se týká prodeje 
stavebního pozemku p. č. 126/82 odděleného 
od p. č. 126/12 geometrickým plánem č. 
254-1058/2020, o celkové výměře 1000 m2.  
Na tento záměr bylo vyhlášeno výběrové 
řízení, které bylo ukončeno dne 14. 9. 
2020. Starosta obce seznámil zastupitelstvo 
s vypracováním kupních smluv s výherci 
výběrového řízení na prodej pozemků p. 
č. 126/80 a p. č.  126/82. Zastupitelstvo 
schvaluje a pověřuje starostu obce Lejšovka 
k podpisu těchto kupních smluv. 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo 
se záměrem č. 5/2020, který pojednává  
o snížení výměry pozemků a navýšení ceny. 
Tyto zemědělské pozemky o výměře 4.1236 
ha jsou v současné době pronajaty firmě 
ROLANA s.r.o. Z důvodu těchto změn 
musí obec Lejšovka schválit tento záměr. 
Zastupitelstvo záměr schvaluje. 

Na základě schválení záměru č. 5/2020 
starosta obce seznámil zastupitelstvo 
s vypracováním dodatku č. 2 k Pachtovní 
smlouvě č. 572/2009 s firmou ROLANA 

 

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

s.r.o. se sídlem Újezd 60, 503 03 Černilov. 
Tento dodatek pojednává již zmíněnou 
změnu výměry pozemků a navýšení ceny za 
pronájem zemědělských pozemků.  Celková 
výměra zemědělské půdy 4.1236 ha. Cena 
za pachtovné za rok 2020 činí 10. 309 
Kč. Zastupitelstvo schvaluje tuto změnu a 
pověřuje starostu obce Lejšovka k podpisu 
tohoto dodatku.

Starosta obce oznámil zastupitelstvu a 
občanům, že Boleslav Neidoba st. ukončil 
činnost jako předseda kulturního výboru. 
Jeho náhradou se stala Lucie Vargová. 
Starosta obce oznámil z důvodu covidové 
epidemie ukončení veškeré sportovní 
činnosti a dalších kulturních akcí v obci 
Lejšovka. 

Poskytovatel:   Státní zemědělský intervenční fond („SZIF“)
Příjemce:   Obec Černilov
Program:   Program rozvoje venkova ČR
Opatření:   Podpora provádění operací v rámci komunitně  
    vedeného místního rozvoje
R. č. žádosti:   20/008/19210/452/133/000662
Název projektu:   „PRIMA ŠKOLNÍ KUCHYŇ A JÍDELNA“
Dohoda o poskytnutí dotace: SZIF/2020/0670183 ze dne 4.11.2020
Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2020
Termín předložení ŽoP:   30. 11. 2020
Celková výše přiznané dotace: 238 343,00 Kč 
Celková hodnota projektu: 318 678,06 Kč 
    
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Prima školní kuchyň a 
Jídelna

Obec Černilov realizovala v období 
letních prázdnin 2020 v objektu školní 
jídelny ZŠ Černilov projekt „PRIMA 
ŠKOLNÍ KUCHYŇ A JÍDELNA“. Cílem 
projektu bylo zlepšit prostředí ve školní 
jídelně a kuchyni, tzn. vyřešit současné 
nedostatky v oblastech přípravy pokrmů, 
akustických, světelných a klimatických 
podmínek.

V rámci projektu byl dodán vozík 
s ventilátorem 1 x 15 GN 2/1 – ETV-T 1x15 
GN 2/1, který doplnil stávající vybavení 
kuchyně za účelem zachování tepelného 
řetězce uvařených jídel. V jídelně byl 
proveden protihlukový – akustický 
podhled z minerálních kazet ECOPHONE 
Advantage A T15/T24 NE 15x600x600 

mm včetně rastrové konstrukce a 
realizována výměna osvětlení včetně 
kabelových rozvodů – stávající svítidla 
byla nahrazena novými svítidly LED 
Panel 40 W 4000K 4230lm Office 
6060 bílá IP20 McLed. Na jihozápadní 
stranu objektu jídelny byly na okna 
jídelny a kuchyně (7 ks) nainstalovány 

venkovní předokenní rolety Alu BP 41 na 
radiopohon pro dálkové ovládání rolet.

Tento projekt je podpořen díky 
Místní akční skupině NAD ORLICÍ, 
o.p.s., realizátorem strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje NAD ORLICÍ 
o.p.s.  

Pavlína Hofmanová
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OBeC LiBNÍKOViCe
Ze zasedání ZO 25. 9. 2020

Zastupitelé projednali a 
schválili:
- příspěvek na opravu 
kostela na Vysokém Újezdě 
ve výši 5.000 Kč.

-  Rozpočtové opatření č. 2.
-  Smlouvu o dílo s firmou KWEKU s.r.o 

po úpravě rozpočtu na opravu budovy 
prodejny.

-  Smlouvu o úvěru s Českou spořitelnou 
ve výši 2,500.000 Kč.

-  Smlouvu na stavební dozor, koordinace 
BOZP a technický dozor investora od 
Ing. Zdeňka Aura.
I když nám dnešní neutěšená doba 

ztěžuje  život, tak nás čeká doba adventu a 
vánoční svátky. A proto všem přeji mnoho 
klidu, pohody a hlavně zdraví.

Prodejna

Obec Libníkovice po dlouhých 
letech snažení konečně získala dotaci 
od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve 
výši 2 mil. Kč. Dotace je poskytnuta na 
nástavbu, přístavbu a stavební úpravy 
komunitního centra, prodejny Libníkovice. 
Celkové náklady na opravu, po velkém 
snížení nákladů úpravou projektu, činí 
zhruba 5,6 mil. Kč. Z toho vlastní podíl, 
který musí uhradit obec je 3,6 mil. Kč, což 
činí 64,3% z celkových nákladů a získaná 
dotace 35,7%.  Fyzická realizace této akce 
by měla být ukončena k 30.4.2021.  

Něco málo z historie: 

Původní budova prodejny na č.p. 
41, vystavěná v roce 1907 Josefem 
Mervartem, byla v provozu do jara 
roku 1969. Na podzim v roce 1968 byla 
provedena zdravotní prohlídka budovy 
okresním hygienikem, který prohlásil, že 
pro dezolátní stav prodejnu uzavře. Budova 
po šedesáti letech provozu velice zchátrala. 
Krám byl špatně osvětlený, málo větraný, 
do zdí vzlínala vlhkost, omítka opadávala 
a zdi praskali. Uzavřením by se obec ocitla 

bez prodejny potravin. 
Tehdejší rada MNV jednohlasně 

rozhodla o stavbě nové prodejny. Bylo 
dohodnuto s lidovým spotřebním 
družstvem JEDNOTA, že budova obchodu 
bude vystavěna občany Libníkovic v akci 
Z. Uzavřená dohoda o zaplacení za budovu 
prodejny, částky jednoho sta osmdesáti tisíc 
Kčs byla vzápětí změněna na částku jedno 
sto padesát tisíc Kčs. Stavba započala 2. 
května 1969. Před zimou k  22. listopadu 
1969 stála hrubá stavba se zastřešením. 
Stavební práce po zimě byly obnoveny  
v květnu 1970, opět až do konce listopadu, 
kdy byla stavba dokončena. Velkou měrou 
se na výstavbě podílelo i tehdejší místní 
JZD. Nejvíce se pracovalo o sobotách a 
nedělích. Do práce byli zapojeni všichni 
muži i ženy.  A co je pro dnešní dobu velice 
nezvyklé, vše pro obec dělali zadarmo.  

Nová prodejna byla otevřena  
1. prosince 1970 v 7:00 hod. Ale co nestalo. 
Hned v noci z 2. na 3. prosince bylo do 
prodejny provedeno vloupání. Neznámí 
pachatelé rozbili 25 litrovou hliníkovou 
baňkou od mléka sklo ve dveřích, kudy 
vnikli do prodejny. Odcizili 5 lahví likérů 
a přes 2 tisíce Kčs hotovosti. Přesto asi za 
týden tehdejší Veřejná bezpečnost  dopadla 
několikačlennou skupinu, která vloupání 
provedla.

První  soukromí nájemci po ukončení 
provozování  obchodu JEDNOTOU,  
přebudovali skladovací prostory na 
hospůdku, kde byla jediná možnost pro 
občany ke společnému setkávání.  

Prodejna sloužila až do roku 2019, 
kdy poslední obchodnice podala výpověď  
z nájmu,a poté byla prodejna uzavřena. 

Nyní, po  padesáti letech od výstavby, je 
na nás, abychom budovu prodejny opravili 
a prostory přizpůsobili i ke  společenskému 
setkávání občanů, když nám v obci chybí 
hospoda. Je nám líto, že není možné 
uskutečnit přestavbu v tom rozsahu, 
jak bylo původně 
plánováno. Museli 
jsme nechat upravit 
projekt, abychom 

 

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 říjnu, listopadu a prosinci 
Svá výročí slaví

Marie Vavřinková (Libníkovice), 
Stanislava Volfová, Marie Vavřinková 
(Borovice), Miroslav Novotný, 
Miloslav Absolon a Hana Horáková

byli schopni bez velkého zadlužení obce 
tuto akci zaplatit.

Soutěž Žít krajinou 

Soutěž pořádá Státní pozemkovým úřad 
ve spolupráci s Českomoravskou komorou 
pro pozemkové úpravy s názvem „Žít 
krajinou“. Byla vyhodnocena 7.10.2020  
v Praze na střeše Národního zemědělského 
muzea. Z důvodu nouzového stavu nebylo 
možné předat ocenění v budově Senátu 
PČR.

Pobočka Hradec Králové získala 
2. místo v kategorii Zelená a dopravní 
infrastruktura za přihlášený projekt R172 
– Cesta C1, C5 v k. u. Libníkovice. Dále 
za tento přihlášený projekt byla udělena 
cena veřejnosti, která se uděluje projektu  
s nejvyšším počtem hlasů získaných 
ze strany veřejnosti prostřednictvím 
internetového hlasování. Helena Klosová
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OBeC LiBřiCe

Výročí v Libřicích
Svá výročí slaví

Hojný Josef, Hynková Aloisie, 
Krupičková Dana, Hojná Jana, Zilvar 
Josef, Ing. Libnar Jiří a Doležalová 
Jaroslava

V roce 2020 se narodili
Tobiáš Krupička, Matyáš Doležal, 
Ondřej Formánek a Jiří Hofman

Zemřela
Anna Budinská

Opět nouzový stav a 
nejistota….

Sotva jsme se 
vzpamatovali z jarních 
následků pandemie, tak 
už jsme ve vlně druhé. 

To s sebou pro obec přináší nejistotu, 
co bude dál. Je ale velmi smutné, že se 
mezi námi našli nezodpovědní jedinci,  se 
kterými muselo být zavedeno správní řízení, 
protože nedodržovali karanténní opatření a 
do zákroku roznášeli nemoc dál mezi své 
spoluobčany.

Obec dostala povolení k vypouštění 
odpadních vod s platností na 2 roky. 
Zastupitelstvo proto jednalo o kanalizačním 
řádu obce. Na správu kanalizační sítě a 
vodoprávní agendu bude dohlížet stanovený 
správce, se kterým byla sepsána příkazní 
smlouva. Ohledně kanalizace nás čeká 
hodně změn, a to nejen obec, ale i majitele 
domů, kteří vypouští svoje odpadní vody 
do obecní kanalizace. Po vyjasnění priorit 
bude v příštím roce svolaná veřejná schůze, 
kde budou občané seznámeni nejen s dalším 
postupem, ale i se svými povinnostmi 
týkající se odpadních vod.

V září došlo k oficiálnímu převzetí díla 
opravy prodejny od firmy Filipčík. Naši 
zaměstnanci pak provedli nátěr střechy, aby 
se zacelily trhlinky. V obecní knihovně je 
nyní díky dotaci převáděn knihovní systém 
z Lania do prostředí Tritius REKS, který je 
napojen na Knihovnu města Hradce Králové. 
Naše knihovna poskytne svým čtenářům 
webový on-line přístup do knihovního fondu 
libřické  knihovny. Na jaře a na podzim 
dostáváme z hradecké knihovny přes 100 
knih z výměnného souboru. Čtenáři tak 
mají každý půlrok k dispozici i nejžhavější 
novinky ze světa knih. Hodně se půjčují 
kriminální romány, romány pro ženy, ale 
i další beletristická díla. Vedle toho máme 
svůj vlastní fond čítající okolo 6 000 knih.

V budově čp. 111 (pošta) došlo k výměně 

 

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
luxfer na 2 okna, která se dají otvírat a lze 
tak větrat chodbu. Zastupitelstvo schválilo 
rozpočtové opatření č. 3 a 4. Po souhlasu 
krajské hygieny a krajského úřadu byl 
schválen nový Řád veřejného pohřebiště 
obce Libřice. Dále byla uzavřena smlouva 
s Královéhradeckým krajem na realizaci 
stavby oprava silnice Librantice – Libřice. 
Na realizaci osvětlení přechodů obec musela 
dát zpracovat projektovou dokumentaci 
(nástupiště a přechody jsou součástí projektu 
kraje). Vybudování nástupiště bude muset 
obec hradit ze svých zdrojů. Dle záměru 
obce č. 1 zastupitelstvo schválilo prodej části 
p.č. 100/16 o výměře 21 m2.

Obec se postarala o vyčištění části 
potoka za Krupičkovými, kde při deštích 
opět začalo docházet k rozlévání vody a 
k hrozbě zaplavení domu. 

V listopadu se projednával a schvaloval 
Program obnovy venkova na rok 2021, 
dále dar Oblastní charitě Červený Kostelec 
ve výši 10 000 Kč, dar Diakonii Broumov 
ve výši 2 000 Kč na pohonné hmoty  
k odvozu sběru šatstva a dotace ve výši 
4 500 na výměnný fond knih z Knihovny 
města Hradec Králové. Zastupitelstvo dále 
schválilo termín zasedání zastupitelstva 
obce pro rok 2021 – scházet se bude každé 2. 
pondělí v měsíci od 19,00 v budově obecního 
úřadu. Upozorňujeme, že každé zasedání je 
veřejné a může se ho zúčastnit každý občan 
(v případě nařízení vlády o omezení nebo 
úpravě setkávání osob se bude postupovat 
dle nařízených pravidel). Zastupitelstvo 
projednalo a schválilo plán inventur majetku 
a závazků obce za rok 2020, příkaz starostky 
k provedení řádné inventarizace, členy 
inventarizační i likvidační komise. 

V současné době zastupitelstvo jedná 
o prioritách – akcích na příští rok a sestavuje 
se návrh rozpočtu na rok 2021. Přitom 
nevíme, o kolik korun budeme mít snížené 
příjmy, s jakým množstvím finančních 
prostředků vůbec můžeme počítat…

Za finance z Mikroregionu Černilovsko 
bude zakoupena k parkovišti u kostela lípa 
a k pomníku padlých ve světových válkách 
třímetrový smrk, který bude v dalších letech 
sloužit jako vánoční stromeček.

V letošním roce ještě bude tradiční smrk 
na svoje místo dovezen – s jeho postavením 
a ozdobením pomůžou místní hasiči spolu 
s fotbalisty.mZ důvodu zákazu zpěvu i 
omezení množství lidí na jednom místě 
nebude moci letos proběhnout tradiční 
vánoční koncert v kostele. Tak snad příští rok 
už vše bude vráceno k normálu a budeme se 
moci těšit na krásnou atmosféru vánočních 
svátků. Přejeme vám všem i přes omezení 
hezké vánoční svátky a do nového roku 
HODNĚ ZDRAVÍ, optimismu i důvodů 
k úsměvům! Eva Hynková

OBeC DiVeC
Ze zasedání ZO 30. 9. 2020

Starosta informoval 
zastupitele o postupu 
přeložky (posílení) 
vodovodního vedení pro 
napájení lokality Poďousov. 
Původně měla být přeložka 

provedena za dopravního provozu, který 
by byl řízen semafory. Investor vyhodnotil, 
že by v tomto režimu nebyla zajištěna 
bezpečnost práce ani provozu, a proto po 

schválení žádosti na PČR bude průjezd 
směrem na Černilov v době stavebních prací 
uzavřen úplně. Občané budou informováni.

Po diskusi se zastupitelé rozhodli přijmout 
doporučení architekta obce a požadovat 
definitivní realizaci asfaltového povrchu 
budované komunikace na p.č. 19/34 ve stejné 
kvalitě, jako budou napojené komunikace. 
Důvodem je mimo jiné nebezpečí hromadění 
dešťové vody na provizorním napojení.

Schváleny byly rozpočtové změny.

 

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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OBeC SKALiCe
Moji milí sousedé,
pomalu se blížíme 

k závěru roku, který, 
jak předpokládám, by 
většina z nás už nechtěla 
znovu prožívat. Ve 
vlnách neznámé choroby 
jsme strávili řadu měsíců. 

Víme už kupříkladu, co obnáší distanční 
výuka – třeba, když jdete ráno rozespalí do 
koupelny a tam sedí na vaně junior a čile 
komunikuje s chytrým telefonem a jakmile 
pustíte vodu, abyste opláchli ospalky, jste 
okřiknuti, že rušíte časné ranní vyučování (v 
pokojíčku zlobí „wifina“ a v obýváku se učí 
ségra) nebo se dozvíte, že dnes se na hodinu 
matematiky přihlásil neznámý „spolužák“ 
a jsa odhalen, po silně vulgárním výlevu se 
kvapně odporoučel (no co, to se stává i na 
supertajných konferencích ministrů obrany 
EU). Nebo co znamená karanténa vícečlenné 
rodiny, kdy pokaždé jdete na test s obavou, 
kdo zase bude pozitivní a prodlouží tak 
rodinnou „ponorku“ o dalších 10 dní 
(nejdřív vás jede 5, pak 4, 3, 2…), nebo 
naopak s nadějí, že hromadná bezpříznaková 
pozitivita zachrání rodinu před podobnými 
strastmi a udělí ji nedotknutelnost na dalších 
90 dní. Ne, nechci to zlehčovat. Jsem si 
vědom, že do mnoha rodin přinesl virus 
smutek, trápení, strach, finanční potíže 
apod. Znám autentické příběhy, které sice 
život přináší i v dobách „nepandemických“, 
přesto bych si netroufl odbýt je mávnutím 
ruky. Vedle respektu pro mámy a táty 
malých školáků, obdivu k zdravotníkům 
a jiným pomáhajícím profesím, včetně 
mnoha dobrovolníků, mám velké pochopení 
pro naše seniory – snažíme se je chránit 
před nemocí, která je pro ně nebezpečná 
a současně mnohdy prohlubujeme jejich 
samotu, která umí být neméně trýznivá. A 
tak zvláště jim bych chtěl připomenout, že 
Vánoce jsou svátky světla – ať už na křídlech 
známého biblického příběhu nebo z podstaty 
vesmírných zákonitostí – k nám přichází 
více světla, začne se prodlužovat den a mizet 
temnota. Ať tedy vánoční světlo zažene 
temnoty z našich srdcí a zazáří nám všem 
nadějí na klidnější dny! 

Letem světem mi dovolte shrnutí 
letošního roku v obci. Myslím, že v rámci 
možného zase tak neúspěšný nebo 
nezajímavý nebyl. Pokud jde o kulturu, 
tak o moc více, než obecní ples s krásným 
výtěžkem 13 528 Kč věnovaným Hospici 
Anežky České v Červeném Kostelci a 
Svatováclavský koncert v číbuzském kostele 
v podání kouzelné flétnistky Žofie Součkové 
a kytaristy Antonína Pevaly nám nebylo 
přáno. Výlet pro rodiny s dětmi či zájezd 

 

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 září, říjnu a listopadu svá 
životní jubilea oslavili
Michal Ambrož, Alena Benešová, 
Adéla Bláhová, Petr Čech, Renata 
Faltová, Nella Goljanová, Marta 
Havlasová, Jakub Hofman, Tomáš 
Koníř, Dušan Krejčí, Petr Kubeček, 
Jaroslav Malík, Martin Maux, Milena 
Nosková, Viktorie Seidlová, Helena 
Trnková a Mirka Židová

do Arcibiskupských vinných sklepů nebo 
adventní zájezd do divadla se uskutečnit, 
bohužel, nepodařilo. Zato však vítání 
občánků, oslavy 140. výročí SDH Skalice, 
Posvícení ve Skaličce nebo Myslivecký 
den se, byť za přísných opatření, přeci 
jen uskutečnily a na kvalitě to rozhodně 
nebylo znát. Premiéru ale letos mělo mít 
společné setkání se všemi jubilanty. Těšil 
jsem se, že tentokrát budeme moci pohostit 
oslavence my, po letech, kdy tomu bylo 
naopak a také, že taková hromadná akce 
bude prima „mejdanem“ pro všechny, kdo 
si chtějí posedět, popovídat, zavzpomínat 
a snad se trochu i odvázat. Nakonec 
nezbývalo, než oslavencům poblahopřát 
alespoň korespondenčně a do obálky přiložit 
alespoň drobnou pozornost. K přání našeho 
kulturního výboru se alespoň touto cestou 
rád připojuji.  

Nejistota panovala i v plánování ostatních 
akcí. Především šlo o to, zda budeme mít 
dostatek financí, když je celá ekonomika 
v útlumu. Když jsme s Královéhradeckým 
krajem na jaře dokončovali výběrové řízení 
na dodavatele rekonstrukce křižovatky 
v Číbuzi, měl jsem značně smíšené pocity, 
zda je pro takto velkou investici vhodná 
doba. Dnes jsem přesvědčen, že to bylo 
dobré rozhodnutí. Když jsme teď s paní 
účetní Martinou Pultrovou sestavovali návrh 
rozpočtu na příští rok, uvědomil jsem si, 
že v příštím roce už bychom pro podobný 
projekt odvahu sbírali jen těžko. K tomu 
ještě ta zkušenost, jak hodně trpělivosti bylo 
třeba, abychom všichni zúčastnění přežili pět 
měsíců nepřetržitých (někdy bohužel i trochu 
přetržitých či opakovaných) stavebních 
prací. Děkuji vám všem, milí sousedé, 
zvláště pak vám milí Číbuzané a speciálně 
vám bydlícím v „epicentru“, že jste vše ve 
zdraví přežili a že jste mně zatím v asfaltu 
a peří nevyváleli. Stále věřím, že číbuzské 
návsi rekonstrukce prospěla a že ji bude přeci 
jen slušet (počkejte, až se to zazelená!).  

Kromě oslavy jubilantů, jsem se letos 
těšil ještě na jednu akci, která mohla být, 
myslím, docela povedená – seznámil 
jsem se totiž na jaře s panem Dominikem 
Grohmannem, potulným to sadařem, a 
upekli jsme spolu „sadařský“ víkend, který 
měl proběhnout ve dnech 6. a 7. listopadu. 
Naplánována byla páteční beseda o 
pěstování tradičních ovocnářských odrůd 
a sobotní výsadba v rámci obnovy sadu ve 
Skaličce za fotbalovým hřištěm a obnova 
aleje v Číbuzi od mateřské školy k Výmolu. 
S ohledem na omezení hromadných akcí se 
nakonec podařilo v malé skupince vysadit 
jen číbuzskou alej. Věřím však, že v příštím 
roce by mohl klapnout i ten zbytek. 

Pokračují dále práce na novém 
územním plánu. Celkem bez problému 
prošel společným projednáním s dotčenými 
„úředními“ orgány a nyní nás čeká 
vypořádání již dříve podaných námitek ze 
strany veřejnosti a poté proběhne veřejné 
projednání v obci. Předpokládám, že k tomu 
dojde v prvním čtvrtletí nového roku.

Jak jsme slíbili, nechali jsme po letošních 
bleskových záplavách na Malé Straně ve 
Skalici provést vyčištění kanalizace. Když 
to jen trochu půjde, chtěli bychom příští rok 
pokračovat dalším úsekem. A v listopadu 
ještě proběhla pravidelná údržba veřejného 
osvětlení. Chtěl bych vás poprosit, abyste 
mi nově vzniklé závady vždy průběžně 
hlásili, ať už prostřednictvím aplikace 
„Hlášení závad“ (návod byl uveden v letním 
občasníku) nebo telefonem či mailem. 
Plánování oprav vždy nějaký čas trvá a není 
ekonomické objednávat montážní plošinu 
na každou nefunkční lampu zvlášť.

Třešničkou na dortu mělo být první 
rozsvícení obecního vánočního stromku. Za 
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OBeC SMRŽOV

Ze zasedání ZO 25. 9. 2020

OZ schvaluje rozpočet obce na rok 2021 
v paragrafovém znění jako přebytkový ve 
výši příjmů 6 545 700 Kč a výdajů 5 345 
700 Kč ve znění, které je přílohou zápisu. 
Splátka úvěru je plánována ve výši 1 200 
000 Kč. Rozdíl mezi návrhem tohoto 
rozpočtu a rozpočtovým výhledem na rok 
2021 vznikl z důvodu příjmů za odvádění 
odpadních vod, se kterými se nepočítalo, 
neboť nebylo známo, od kdy bude tento 
vybírán. Ve výdajích byla plánována vyšší 
částka na opravy chodníků a silnici, která 
se neskuteční.

OZ schvaluje rozpočtový výhled obce 
na rok 2023 a záměr prodeje pozemků p. č. 
79/1 v k. ú. Smržov u Smiřic za min. 100 
Kč za 1m2, část p. č. 572/1 za min. 100 Kč 
za 1m2 + cena za studnu dle znaleckého 
posudku a neschvaluje prodej části 

 

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
pozemku p. č. 579/1 v k. ú. Hubíles.

OZ schvaluje prodej malotraktoru 
T4K12 s příslušenstvím, in.č. 13 za min. 
cenu 13 000 Kč, plán obnovy kanalizace 
obce, výši stočného na rok 2021 ve výši 34 
Kč/m3 a bezúplatný převod majetku p. č. 
1444/42 k. ú. Hubíles.

OZ bere na vědomí rozpočtová opatření 
č.10/2020 a č. 11/2020.

OZ schvaluje dlouhodobé monitorování 
stavu mostu za cenu 5 000 Kč bez DPH/
měsíc na dobu 01/2021 – 12/2021 a  
k tomu provedení 2 řádných prohlídek 
autorizovanou osobou.

Zastupitelstvo obce schvaluje 
uzavření dohod o provedení práce 
za činnosti spojené s péčí o obecní 
motorovou techniku a úklidem hasičské 
zbrojnice, za činnosti spojené s úklidem 
hasičské zbrojnice v Hubílese, úklidem 
obecních nemovitostí (budova bývalého 

tím účelem jsme ve Skalici před prodejnou 
potravin těsně před adventem vysadili 
krásný stříbrný smrček. Akce opět musela 
proběhnout neveřejně, ale snad se i tak dílo 
podařilo. Kdo byste chtěl doplnit osvětlení 
i o nějakou ozdobičku, až půjdete okolo 
na procházku, klidně nějakou opatrně na 
stromek pověste! 

V úterý 15. prosince proběhne 
poslední letošní veřejné zasedání 
zastupitelstva. Budeme projednávat 

rozpočet na rok 2021. Zvláště letos 
úkol nadmíru náročný. S tím souvisejí 
akce plánované na příští rok. Prioritu 
má adaptace objektu č.p. 132 v areálu 
bývalého statku rodiny Havlíkovi, 
pokud se podaří včas naprojektovat. 
Rádi bychom, aby se také podařilo 
naprojektovat rekonstrukci tří mostů na 
místních komunikacích (ve Skaličce a 
ve Skalici). Měli bychom také realizovat 
projekt „Sběrná místa a kontejnery“, na 

který jsme dostali dotaci téměř 800 tis. 
Kč. Chtěli bychom za tyto peníze upravit 
a doplnit některá kontejnerová místa a 
dokoupit techniku. Ostatní se uvidí podle 
toho, kolik nám „přiteče“ daní od státu…

Milí přátelé, přeji vám klidné a 
pokojné vánoční svátky, strávené, pokud 
možno v okruhu svých blízkých, a 
požehnaný rok 2021. Ať jej prožijeme ve 
zdraví, bez strachu a strádání! 

 Váš starosta Pavel Kavalír

OÚ, bývalého obchodu, dětského hřiště),  
za činnosti spojené s úklidem sakrálních 
památek na území obce, za činnosti 
spojené s péčí o dětské hřiště v Hubílese 
a úklidem míst sběru druhotných surovin, 
sepsání smluv na ČOV, v měsících 
listopad 2020 – únor 2021.

inzerce



Zprávy z radnic10

Výročí 
Svá výročí oslavily
Hana Havlová a Zdeňka Panenková

OBeC VýRAVA
Nejhezčí čas v roce a 

poslední vydání letošního 
Zpravodaje jsou zde. Co se 
od září událo ve Výravě?

V pondělí 23. 
listopadu proběhlo 18. 
zasedání zastupitelstva 

obce. Starostka představila přítomným 
Strategický plán rozvoje obce do roku 
2030, na jehož přípravě se podíleli občané 
obce pod vedením Bc. Martiny Lorencové 
z MAS Nad Orlicí o.p.s. Plán vychází i z 
dotazníkového šetření mezi obyvateli obce 
v roce 2019 a můžete si jen přečíst na www.
vyrava.cz. 

Dále se zastupitelé zabývali schválením 
podání tří žádosti o dotace. Tou první je 
dotace na rekonstrukci 1. NP budovy čp. 104, 
bývalé školy, pro potřeby zázemí obecního 
úřadu a knihovny. Jedná se o dotační 
program Podpora rozvoje regionů 2021, 
titul 117D8210E Rekonstrukce a přestavba 
veřejných budov vyhlášený Ministerstvem 
pro místní rozvoj. Výše podpory je letos 
až 80 % uznatelných nákladů. Další jsou 
dotace vypsané Královéhradeckým krajem. 
Jedná se o neinvestiční dotaci na provoz 
prodejny smíšeného zboží v rámci programu 
21RRD10 Podpora provozu prodejen na 

 

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
venkově. Podpora může být poskytnuta do 
výše 50 % uznatelných nákladů, maximálně 
do výše 50 000 Kč, a stejnou částkou 
se musí podílet obec ze svého rozpočtu. 
Obec uspěla za stejných podmínek v tomto 
dotačním programu již v tomto roce a 
zprostředkovala tím provozovateli prodejny 
100 tisíc korun na elektrickou energii. 
Dalším dotačním programem, ve kterém 
se budeme o finanční podporu ucházet, je 
21RRD11 Zvýšení akceschopnosti JPO 
zřizovaných obcemi v Královéhradeckém 
kraji. Dotace by byla využita na nákup 
nového dopravního automobilu. Obci 
byla k tomuto účelu Ministerstvem vnitra 
přislíbena částka 450 000 Kč, podpora od 
Královéhradeckého kraje by činila 2/3 této 
částky, tedy 300 000 Kč. Zbytek kupní 
ceny by obec uhradila z vlastního rozpočtu. 
Knihovnu města Hradec Králové naopak 
každoročně podporuje obec, a to částkou 
5 500 Kč na knihy do výměnných fondů. 

Zastupitelstvo také schválilo Smlouvu 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě, 
vodovodní přípojky, k čp. 96 ve Výravě. 
V rámci bodu Hospodaření obce představila 
starostka přítomným měsíční výkazy plnění 
rozpočtu k 31.říjnu 2020. Dále informovala 
o rozpočtových opatřeních č. 5, 6 a 7 a  

o provedených změ- 
nách rozpisu 
rozpočtu za období 
od minulého zasedá-
ní zastupitelstva.

Zastupitelstvo se 
zabývalo i důležitými 
a nutnými kroky 
řešení odvádění 
odpadních vod do 
obecní kanalizace. 
Všichni občané 
obdrží do schránek 
informativní leták, 
ve kterém se dozví 
podrobnosti o tom, co 
je nyní třeba v jejich 
případě zajistit. 
Zastupitelstvo schvá-

lilo Plán financování obnovy kanalizace, 
Smlouvu o odvádění odpadních vod s 
majiteli nemovitostí, kteří odvádí odpadní 
vody do kanalizace, a s majiteli provozoven. 
Stočné nebude v roce 2021 vybíráno. 

V rámci diskuse pak byli zastupitelé 
informováni o získání dotace ve výši 
100 673 Kč na dovybavení dětského 
hřiště dalšími dvěma herními prvky - 
dvousedadlovým houpadlem na pružině a 
kolotočem. Podmínkou je i vysazení 4 keřů. 
Na jaře tak bude dětské hřiště již kompletní a 
připraveno pro děti. Přijata byla také dotace 
od Ministerstva vnitra z programu Odborná 
příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH 
obcí ve výši 11 678 Kč na nákup nového 
plovoucího čerpadla.

Milí sousedé, letošní rok byl pro nás 
všechny skutečně mimořádný a obzvlášť 
náročný. Víc než kdy jindy můžeme nyní, 
v adventním čase, ocenit pevné zdraví, klid 
a pohodu i hezké mezilidské vztahy. Přeji 
vám, abyste všeho měli dostatek. 

Ať prožijete kouzelné vánoční dny a 
v novém roce jen to nejlepší. 

Eva Nepokojová, starostka obce

inzerce

KOUPÍM 
STARÉ 

PIVNÍ LAHVE
JSEM SBĚRATEL
tel. 604 570 663

inzerce
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Cesty k vědění12

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

Knihovna Černilov
Co dělala černilovská  
knihovna, když bylo 

zavřeno? 

Šla ven, pak si otevřela 
okýnko a nakonec celé dveře

Na jaře 2020 se 
nám v černilovské 
knihovně nepodařilo 
z důvodu nucené 

koro-pauzy uskutečnit některé plánované 
akce, a tak jsme je s důvěrou přesunuli 
na podzim, na čas „kdy už bude líp a po 
všem“. No, nebylo, ale kdo to mohl vědět, 
že? V říjnu mohly fungovat knihovny 
v režimu omezeném jen na půjčování titulů 
a od 22. 10. až do 23. 11. 2020 musely 
být knihovny uzavřené úplně. Co obecně 
dělají knihovny, když je pro veřejnost 
zavřeno? Nakupují nové knihy, uklízejí, 
třídí, malují, dodělávají resty, připravují 
nové programy pro čtenáře, vymýšlejí 
projekty venku ve volném prostoru (třeba 
venkovní výstavy, individuální procházky 
a happeningy), vzdělávají se... a také 
fungují v on-line prostoru. Vyzkoušeli 
jsme a naučili jsme se v tomto ohledu 
mnohé, stejně jako mnozí z vás.

Květinový den, který se pravidelně 
konává v květnu, byl letos přesunut na září. 
V knihovně, a také v cukrárně Apetit, bylo 
možné přispět do sbírky na léčbu rakoviny 
a preventivní protirakovinné programy 
koupí žlutého kvítku měsíčku lékařského, 
letos se zelenou stuhou. V Černilově jsme 
prodejem žlutých květinek Lize proti 
rakovině přispěli částkou 4 837 Kč.

V září 2020 jsme ještě stihli besedu 
s panem spisovatelem Michalem 
Vieweghem, která byla přeložena již 
z dubna. Michal Viewegh přijel na 
besedu do Kulturního a spolkového 
domu v Černilově nakonec tedy až 21. 9. 
2020. Přečetl zde ukázky se svých knih, 
odpovídal na četné dotazy z publika a po 
skončení besedy prodával své nejnovější 

knihy a podepisoval je zájemcům. 
Začátkem října se měl uskutečnit 

tradiční Týden knihoven, letos už dvacátý 
v pořadí. Vlna pandemie jej však smetla, a 
tak přednáška PhDr. Michaely Peterkové 
na téma Proč děti zlobí aneb jak se 
dožít vděku za puberťáka, už bohužel 
neproběhla. 

Stihli jsme úplně na poslední chvíli 
pohádkovou procházku Klubu maminek 
Dvoreček a dětí po šipkách s úkoly. 
Procházka směřovala od tradičního 
místa setkávání Dvorečku, Kulturního 
a spolkového domu, do černilovské 
knihovny. V knihovně jsme společně 
vyzkoušeli japonské divadélko kamishibai 
s pohádkou O Budulínkovi. Věnovali jsme 
se knihám pro nejmenší čtenáře a pro 
rodiče. Byla to báječná návštěva, bohužel 
pak na dlouhou dobu v tomto ohledu 
poslední.

Prvňáčci se zatím nedočkali 
slibovaného pasování na čtenáře, protože 
v červnu nebyli ve škole všichni přítomni a 
v září se rychle rozběhl čas nepříznivý pro 
konání společných akcí a míchání žáků a 
dospělých. Nevzdáváme to a věříme, že 
jednou to klapne a budeme mít pak všichni 
o čem vyprávět. Možná se premiérově 
uskuteční pasování prvňáčků minulých i 
současných.

Na zahradě Kulturního a spolkového 
domu přečkala v prvním říjnovém 
týdnu značně nepříznivé počasí výstava 
na stromech. Výstava na stromech je 
celorepublikový happening, který se koná 
během Týdne důstojné práce a upozorňuje 
na ožehavá témata naší každodenní 
spotřeby. Letos se v týdnu od 3. do 10. 
října 2020 uskutečnil její již šestý ročník 
s podtitulem „Práce (bez) budoucnosti“ 
zaměřený na změnu pracovních podmínek, 
které s sebou v blízké budoucnosti přinese 
automatizace a robotizace. Výstava se ve 
stejný čas konala na více než 80 místech 
po celé České republice. Uvnitř domu 
jsme také umístili starší výstavu z tohoto 

projektu, která je tam dosud k vidění. 
Jmenuje se Naše boty a věnuje se výrobě 
bot, možná i těch, co máme právě na sobě. 
Převelice děkuji paní Evě Jeřábkové za 
pomoc s instalací obou výstav.

Obec Černilov si připomněla 11. 11. 
2020 Den válečných veteránů položením 
věnce u Pomníku padlým vedle budovy 
Obecního úřadu. Pomník padlým byl 
postaven z iniciativy místní Jednoty 
družiny černilovských legionářů. Autorem 
pomníku je Josef Škoda, sochař a mistr 
kamenický, který pocházel z České Skalice 
a svou kamenickou dílnu měl v Hradci 
Králové. Na pomníku je nápis: „Našim 
druhům, kteří se nedožili“. Pomník byl 
odhalen 28. 10. 1921, tedy před 99 lety. 
Panuje úžasná časová souhra v tom, že 
přesně v tomto roce také zvolil bývalý 
velitel britských expedičních sil polní 
maršál sir Douglas Haig jako předseda 
Nadace veteránů vlčí mák za symbol pro 
sbírku na pomoc válečným veteránům a 
invalidům! Až do konce listopadu 2020 
sem k pomníku mohl kdokoliv přidat svůj 
vyrobený vlčí mák-symbol úcty k padlým 
vojákům a spoluvytvořit tak makové pole. 
Sešly se zde i máky sesbírané Pamětí 
národa východní Čechy, které předtím 
tvořily makové pole před pardubickým 
divadlem a později na Baťkově náměstí 
v Hradci Králové. Mnohé máky vytvořily 
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děti z hradeckých mateřských školek. 
Máme velikou radost, že se zapojily do 
výroby máků a jejich osázení do makového 
pole také děti z černilovské mateřské školy 
se svými báječnými paní učitelkami. 

V černilovské knihovně byly za 
symbolickou cenu 30 Kč v prodeji vlčí 
máky do klopy v rámci charitativní sbírky 
Paměti národa. Sbírku pro Den válečných 
veteránů pořádá Paměť národa a my 
jsme už po několik let prodejním místem 
červených vlčích máků na podporu 
českých válečných veteránů. Výtěžek 
sbírky letos pomůže válečným veteránům-
seniorům ulehčit jejich každodenní starosti 
v době ochranných opatření v souvislosti 
s šířením koronaviru a onemocněním 
COVID-19. Za letošní sbírku budou 
prostřednictvím Centra pomoci Paměti 
národa zajištěny nákupy, obědy, léky a 
bezpečný mezilidský kontakt. Sbírka 
byla ukončena 30.listopadu a zapečetěná 
kasička byla předána organizátorům 
sbírky. V době uzávěrky Zpravodaje zatím 
nevíme, kolik jsme letos do ní přispěli 
v Černilově.

Pro oslavu 17. listopadu byl 
v Černilově připraven koncert skupiny 
Epydemye. Pandemie byla ale bohužel 
silnější a Epydemyi neumožnila koncert 
uskutečnit. Doufáme tedy v jeho náhradní 

termín. Koncert se měl konat v rámci 
celorepublikového Festivalu svobody. 
Oslavy Dne svobody a demokracie 
proběhly tentokrát po celé republice spíše 
on-line a v soukromí. Kdo chtěl, mohl si 
v černilovské knihovně vyzvednout svíčku 
s logem Festivalu svobody-symbolem 
cinkajících klíčů/vítězného V a aspoň si 
doma zapálit plamínek naděje a zazpívat 
si, že Jednou budem dál…

Už podeváté proběhla v prosinci 
v knihovně sbírka vánočních dárků pro 
děti ze sociálně slabých rodin Krabice 
od bot. Letos byly dárky určeny dětským 
klientům Oddělení sociálně právní ochrany 
dětí Magistrátu města Hradce Králové, 
organizací Salinger – projekt Triangl, 
Aufori a Centra pro rodinu Broumov. Moc 
všem štědrým dárcům děkujeme a máme 

radost, že dárky jsou co do obsahu, kvality 
i zabalení rok od roku krásnější a krásnější 
a jejich počet počítáme opět na stovky. 

Během listopadu a prosince také 
někteří využili možnosti objednat si novou 
knihu jako vánoční dárek v rámci projektu 
Kniha z knihovny (www.knihazknihovny.
cz) s doručením do černilovské knihovny. 
Knihy jsou přidány k větší objednávce 
knih pro knihovnu a zákazníci tak ušetří za 
poštovné. 

Moc děkujeme paní Tereze 
Větvičkové za dar mnoha téměř nových 
knih! Sestersky jsme se podělili ještě 
s Obecní knihovnou ve Vlkově o tituly, 
které již ve fondu máme. 

Od 23. 11. 2020 mohly knihovny 
„otevřít okénka“, vybírat přečtené knihy 
a na základě objednávky připra-vovat 
čtenářům nové čtení. Od 3. 12. se dveře 
knihoven otevřely úplně a čtenáři do nich 
mohli po více než měsíci opět vstoupit. 
Vidíte, že i když byly knihovny nějakou 
dobu zavřené, život se v nich nezastavil. 
Do Vánoc budeme mít otevřeno do 
pondělí 21. prosince (včetně) a pak až 
v novém roce. Přeji vám moc krásné 
prožití Vánoc a ať je ten nový rok klidný, 
zdravý a veselý!

Za černilovskou knihovnu 
Jana Žárská

Krajské volby v mikroregionu Černilovsko
Ve stručném souhrnu vám na tomto místě přinášíme výsledky říjnových voleb do zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

v obcích našeho mikroregionu. Kurzívou je zobrazena volební účast, před lomítkem je hodnota v procentech a za ním v absolutních 
počtech hlasů.
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ČSSD+Zelení 6,55/53 5,55/5 6,06/4 6,25/4 5,09/13 12,85/18 19,10/47 10,49/19 10,25/16 8,88 %

DSZ 0,74/6 1,11/1 1,51/1 0/0 0,39/1 1,42/2 1,62/4 1,10/2 0,64/1 0,97 %

SPD 6,79/55 8,88/8 3,03/2 4,68/3 4,70/12 3,57/5 9,34/23 2,76/5 3,84/6 5,45 %

Piráti 15,94/129 17,77/16 19,69/13 18,75/12 19,60/50 16,42/23 14,22/35 22,09/40 11,53/18 14,41 %

KDU-ČSL+VPM+N 13,22/107 10,00/9 10,60/7 3,12/2 16,47/42 17,14/24 6,50/16 6,62/12 7,05/11 8,32 %

TOP09+HDK+LES 8,52/69 13,33/12 4,54/3 6,25/4 11,37/29 2,85/4 4,06/10 6,62/12 3,84/6 7,84 %

ANO 2011 18,91/153 14,44/13 22,72/15 28,12/18 18,82/48 12,85/18 23,98/59 25,96/47 27,56/43 22,04 %

KSČM 1,73/14 1,11/1 1,51/1 3,12/2 0/0 2,85/4 3,25/8 0,55/1 1,28/2 4,51 %

Volte pravý blok 0/0 0/0 1,51/1 0/0 0,78/2 0/0 0,40/1 0,55/1 0/0 0,18 %

Trikolóra 5,43/44 4,44/4 3,03/2 9,37/6 2,74/7 5,71/8 2,84/7 2,76/5 5,12/8 3,09 %

ODS+STAN+VČ 21,87/177 23,33/21 25,75/17 20,31/13 20,00/51 23,57/33 14,63/36 18,23/33 28,20/44 23,53 %

Rozumní 0,24/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0,71/1 0/0 2,20/4 0,64/1 0,73 %
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Základní škola Černilov
Zprávičky  

z černilovské školičky

 „I když patří do podzimu, 
každý si hned všimne, 
že listopad hlavně z rána, 
podobá se zimě.“

Ačkoliv už bývají listopadová rána 
mrazivá, děti si ve školce vycházky vždy 
užívají a těší se na čas strávený na čerstvém 
vzduchu. Tento měsíc jsme poznávali stromy 
a jejich plody. Učili jsme se je pojmenovat 
podle jejich listů, jehličí, plodů, nebo šišek. 
Seznamovali jsme se s prostředím lesa a 
zvířátky, která v lese žijí. Při vycházkách 
jsme sbírali přírodniny, učili se hrabat 
listí a vyrazili k rybníčku. Paní učitelky 
nezapomínaly ani na děti, které do školky 

zrovna nechodí. Všechny nápady a pracovní 
činnosti pro ně vkládaly na Google učebnu 
a úložiště, aby mohly podzimní přírodu 
objevovat s námi. Zároveň děti natočily při 
zpěvu a pohybu nově naučených písniček, 
aby si je děti doma mohly zazpívat s námi.  

O tom, že je 11. listopad tak významným 
dnem, jsme neměli ani tušení. Povídali jsme 
si o sv. Martinovi a na interaktivní tabuli 
o něm zhlédli legendu. Seznámili jsme 
se s tradicemi tohoto svátku a zazpívali si 
společně písničku „Už Martin na bílém 
koni“. Zároveň jsme se dozvěděli, že tento 
den je významnou vzpomínkou na válečné 
veterány. Navštívili jsme proto Pomník 
padlých vedle obecního úřadu, kde jsme se 
o tomto významném dni dozvěděli spoustu 
nových a zajímavých informací. Abychom 
i my tuto vzpomínku uctili, připojili jsme 

se k výrobě vlčích máků. Kvítka jsme 
vystříhali z plat od vajíček, nabarvili je na 
červeno a připevnili na špejli. Ze zbylých 
kvítků jsme vytvořili věneček. Společně 
jsme pak kvítka umístili do makového pole 
a věneček na pomník. 

Chtěli bychom tímto poděkovat paní 
Janě Žárské za informace a organizaci 
vzpomínkového dne, kterého jsme se rádi 
účastnili. Přejeme vám především pevné 
zdraví a do nadcházejícího adventního 
období hodně klidu a pohody. 

Bc. Pavla Vejrová

 

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

Logická olympiáda

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

Kategorie A (3.- 5. ročník ZŠ)

Celkem se v této kategorii do soutěže 
zapojilo 12509 řešitelů, z toho v našem 
kraji 640. Nejlepší účastníci naší školy:

1.Hanslík, Jaroslav, 3.A
 krajský semifinalista

2. Svoboda, Ondřej, 5.B
 krajský semifinalista
3. Táborský, Tomáš, 5.A
4. Berger, Matyáš, 5.A
5. VU MINH, QUYEN (ADAM), 5.A

Kategorie B (druhý stupeň ZŠ)

Celkem se v této kategorii do soutěže 
zapojilo 16876 řešitelů, z toho v našem 
kraji 981. Nejlepší účastníci naší školy:

1. Michálková, Johana, 9. tř.
 krajský semifinalista
2. Cmuntová, Nikol, 9. tř.
3. Petrikovič, Adam, 6.A
4. Řezníček, Jakub, 6.B
5. Bednář, Vojta, 7.B

Mgr. Alice Petrovická, 
Mgr. Dana Hoffmannová

Matematický klokan

Nejúspěšnějšími účastníky se stali:

kategorie CVRČEK (3. – 4. 
třída) – maximum 90 bodů

1. Vraný Jakub, 4. A 85
2. – 3. Chrtek Jaroslav, 3. A 79
2. - 3. Nezbeda Václav, 4. A  79

kategorie  KLOKÁNEK (5. – 6. 
třída) – maximum 120 bodů

1. Špunda Andrej, 5. B  95
2. Berger Matyáš, 5. A 93
3. Kořínek Matěj 6. A   92

kategorie BENJAMÍN (7. – 8. 
třída) – maximum 120 bodů

1. Černý Alfréd, 7. A 98
2. Táborská Michaela, 7. A 92
3. Bednář Vojtěch, 7. B 87

kategorie KADET (9. třída) – 
maximum 120 bodů

1. Havel Lukáš, 9. tř.   68
2.  Křížková Klára, 9. 62
3. Potůček, Hroneš, Jelínková, 9 tř. 59

Mgr. Alice Petrovická, 
Mgr. Dana Hoffmannová
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Co se událo...16

Desátý ročník Libřického poháru
a první ročník Libřických 

šedesátek

Konal se v sobotu 26. září, 
následován v neděli závody na šedesát 
metrů překážek pro mladé hasiče – 
Libřickými šedesátkami. 

Tak jako celý letošní rok, i tento 
jubilejní ročník poháru byl opravdu 
jiný, než všechny předchozí. Poprvé 
celý propršel, a tak místo triček, šortek 
a tenisek, které si oblékali diváci 
v minulých devíti letech, přišly vhod 
čepice, pláštěnky a holínky. To se také 
odrazilo v počtu soutěžních družstev, 
kterých bylo celkem 23, tedy polovina 
oproti jiným letům. Přesto se soutěž 
vydařila, výkony byly na vysoké úrovni, 
„na bedně“ byly rozdíly v desetinách 
sekundy. Přijela totiž ta družstva, která 
berou hasičský sport opravdu vážně a 
nehledí na takové maličkosti jako déšť 
a zima. Je ovšem pravda, že ve stánku 
s občerstvením mizel především svařák 
a o chlazené pivo nebyl valný zájem. 
Také musela být z bezpečnostních 
důvodů vynechána disciplína štafeta 
požárních dvojic a proběhly pouze 
požární útoky. Především naši mladší 
žáci, ať už v dresu Libřic či Výravy, 
předvedli vynikající výkon a odnesli 
si zlaté a stříbrné medaile. Pouze 
v kategorii starší žáci si vybrali svůj 
díl smůly pro tento rok, a s neplatným 
pokusem, kvůli špatnému spojení savic, 
obsadili poslední místo. Nevadí, musí 
se učit přijímat i prohru, a k tomu teď 
poslední roky nemají moc příležitostí. 
Muži obsadili pěkné páté místo,  
v první půlce startovního pole. Ženám 
bohužel nedorazila žádná konkurence, 
a tak předvedly svůj požární útok jako 

ukázku na závěr.
V neděli, kdy se konal první ročník 

Libřických šedesátek, již naštěstí 
nepršelo, a tak závody probíhaly už 
v mnohem lepším počasí. Jedná se 
o specifickou disciplínu jednotlivců. 
Na trati v délce 60m musí soutěžící 
přeskočit bariéru, sebrat 2 hadice, 
přeběhnout s nimi lávku, hadice spojit 
do sebe, do rozdělovače a do proudnice 
a toto vše ve sprintovém běhu. Účastnilo 
se celkem 49 soutěžících z celého kraje 
od Rokytnice v Orlických horách  až 
po Chlumec nad Cidlinou. Očekáván 
byl sice větší počet účastníků, ale 
vzhledem k okolnostem nebyl až tak 
nízký. Výkony byly velmi vyrovnané, 
opět rozhodovaly desetiny až setiny 

sekundy. V tom napomohla elektronická 
časomíra. Soutěžilo se celkem v pěti 
kategoriích, v každé byli i zástupci naší 
mládeže, řada z nich úspěšně. 

V kategorii přípravka byla 
s přehledem nejlepší Natálie Divilová 
(36,57s) , nejmladší členka SDH Libřice, 
2.místo Konečný Vojtěch (40,66s) 
3.místo Hájek Vojtěch (43,92s). 

Následovala kategorie mladší 
chlapci, ve které zvítězil Jan 
Feifer(17,01s), 3.místo Václav Konečný 
(19,27s) bramborovou medaili získal 
Pavel Hejcman (19,32s) 6. místo 
Matěj Slesingr (21,85s), 7.místo 
Horák Jan (22,39s)  9. místo Vojtěch 
Feifer (24,70s) 11.místo Jakub Mazura 
(31,74s) 13.místo Vít Sovák (39,70s).V  
další kategorii mladší dívky obsadila 
4. místo Blanka Petrová (33,64s), dále 
v kategorii starší dívky 3. místo Anna 
Hejcmanová (15,64s) a 4.místo Jana 
Cerháková (15,73s). Poslední kategorie 
byla starší chlapci 6. místo Michal 
Mazura (16,98s) a Matyáš Bortlík 
(23,13s)

Během obou soutěží se o občerstvení 
staralo naše SDH a věříme, že všem 
chutnalo.  Organizace obou soutěží se 
navzdory počasí vydařila, nevznikly 
žádné vážné problémy či zádrhele, 
nedošlo ani k žádnému úrazu, všichni 
přítomní byli spokojeni a většina z nich 
přislíbila účast v příštím roce. 

Ke zdárnému průběhu napomohla 
i štědrá pomoc sponzorů, kterými 
byli: Královéhradecký kraj, MAS Nad 
Orlicí, Jan Špatenka a syn, spol. s.r.o. 
a LIPRA PORK a.s., Pavel Mazura – 
autodoprava, Policie ČR, HZS KHK 
a Smiřická kavárna Fidla a především 
Obec Libřice. Leoš Voltr
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V sobotu 7. listopadu proběhla v Číbuzi na obecním 
pozemku za mateřskou školou výsadba aleje. Celkem se 
jedná o 40 nových ovocných stromů (slivoňů, hrušní, jabloní 
apod.). Výsadby se za dodržení protiepidemických opatření 
zúčastnilo několik dobrovolníků pod dohledem profesionála 
na slovo vzatého – Potulného sadaře Dominika Grohmanna 
z jihomoravských Hrušek (kde jinde by asi tak měl sadař 
bydlet, že?). 

Alej je součástí plánované obnovy cesty pro pěší, případně 
cyklisty a do budoucna se počítá s vytvořením vycházkového 
okruhu okolo pahorku „Na Vejmole“ směrem ke kostelu nebo 
s možností vycházkového okruhu proti proudu Malostranského 
potoka směrem k Číbuzi Na Drahách. Očekává se také, 
že sem budou chodit na vycházky děti z mateřské školy. 
Projekt finančně podpořila Nadace ČEZ a DSO Mikroregion 
Černilovsko. Pavel Kavalír

Zatoulá-li se k vám sadař

Hned dva amatérští hledači objevili 
v srpnu a v září cenné archeologické 
předměty na vrchu Pardědub u Skalice. 
První nález přinesl do Muzea východních 
Čech v Hradci Králové (MVČ) v srpnu 
Petr Křížek, šlo o dva pazourky z období 
paleolitu, tedy starší doby kamenné. 
Badatelé tak objevili novou paleolitickou 
lokalitu. Dosud byly nálezy z paleolitu 
až z 3 kilometry vzdálených Předměřic, 
mladší mezolitové nálezy byly  objeveny 
v 50. a 60. letech na polích mezi Skalicí a 
Smiřicemi.

P ř e d a n é 
nálezy tvoří 
dva artefakty. 
Prvním z nich je 
tzv. jádro, tedy 
kus suroviny, 
ze kterého 
byly odbíjeny 
j e d n o t l i v é 
čepele a úštěpy. 
Právě ty potom 
p r a v ě k ý m 
lidem sloužily 
jako vlastní 
p r a c o v n í 
nástroje. Jádro z Pardědubu není nijak 
zvlášť velké, měří jen asi 3 cm. I to ale 
lovcům a sběračům ve starší době kamenné 
stačilo. Druhý z nálezů je již větší, jeho 
délka je zhruba 5,5 cm. 

„Jedná se o tzv. dekortikační úštěp. 
Jeho účelem bylo z celého původního 
valounu suroviny odstranit tvrdou a pro 
výrobu nástrojů nepoužitelnou kůru 
tak, aby pro další štípání zbyla už jen 
„čistá“ surovina, tedy vlastní jádro. Náš 
úštěp z Pardědubu má proto celou jednu 

stranu pokrytou kůrou, zatímco ta druhá 
je naopak bez jakýchkoli stop po tomto 
prvku. Ačkoliv se tedy ani v jednom 
případě nejedná o hotový nástroj, jako je 
například hrot oštěpu, svědčí tyto artefakty 
o zpracovávání kamenné suroviny a výrobě 
artefaktů na této lokalitě“, říká k nálezům 
archeolog MVČ Petr Čechák.

V polovině září udělal archeologům 
radost objev depotu z mladší doby 
bronzové. Ze země vyzvedli hliněnou 
nádobu s 25 bronzovými předměty  
z období lužické kultury. Nález datují do 

10. století před naším letopočtem. 
„Cenný je nejen pro své stáří, ale 

také pro svou zachovalost. Byl uložen 
v keramické nádobě a poměrně málo 
poškozený orbou. Díky vzornému přístupu 
nálezce Pavla Černého se podařilo vyjmout 
nádobu i s obsahem v celistvosti,“ říká 
archeolog muzea Miroslav Novák.

Nádoba posléze putovala do 
královéhradecké fakultní nemocnice na 
snímkování počítačovým tomografem. 
Výsledkem je trojrozměrný model uložení 

předmětů v nádobě, který dává tušit, že 
některé předměty mohly být původně 
spojené. Teprve po tomto vyšetření putoval 
nález k preparaci. Postup rozebírání nádoby 
a jejího obsahu byl pečlivě dokumentován. 
Hliněná výplň nádoby poslouží dalším 
přírodovědným analýzám. Jedovatá 
měděnka uvolňující se z bronzových 
předmětů někdy může zakonzervovat 
organické materiály, které vypovídají  
o přírodních podmínkách a krajině v době 
uložení nálezu. Na výsledky analýz si 
ovšem odborníci i veřejnost bude muset 

několik měsíců 
počkat.

„Nález sestává 
z početného 
souboru srpů a 
zlomků seker. 
Součástí depotu 
byly také dva 
bronzové náramky, 
přívěsek v podobě 
m i n i a t u r n í h o 
meče a především 
zlomky spony  
s bohatě zdobeným 
plechovým štítkem 

a dvěma růžicemi. Zejména dva posledně 
jmenované předměty přesahují významem 
běžný inventář nalezišť své doby a jistě 
patřil k velmi prestižním a luxusním 
předmětům. Depot uložili do země 
příslušníci lužické kultury, jimž náleží 
i nejstarší fáze nedalekého rozsáhlého 
pohřebiště zkoumaného královéhradeckým 
muzeem v 50. a 60. letech v polích mezi 
Skalicí a Smiřicemi. Naleziště tehdy 
vydalo přes 600 žárových hrobů,“ dodává 
Novák. Tomáš Hejtmánek

Pardědub vydal pazourek i bronzový poklad



Ze života spolků18

SDH Černilov
Vážení čtenáři,
blíží se vánoční čas spolu se 

závěrem roku, a tak mi dovolte využít 
posledního letošního čísla Zpravodaje  
ke „statistické“ prezentaci činnosti 
JSDH Černilov za rok 2020. Příslušníci 
výjezdové jednotky SDH Černilov byli 
ve sledovaném období, od ledna 2020 do 
23. listopadu 2020, aktivováni celkem 
ke 42 mimořádným událostem, z nichž 
se v jednom případě jednalo o planý 
poplach. Nicméně, i v tomto případě, 
došlo k fyzické aktivaci jednotky a 
připravenosti k výjezdu. Četnost výjezdů 
po jednotlivých měsících ukazuje graf 
č.  1. Nejvíce byla výjezdová jednotka 
aktivována v měsících červenci a 
srpnu 2020, nejméně pak v říjnu 2020 
a kupodivu v průběhu zimních měsíců 
(leden až březen 2020). Při vyhodnocení 
statistických dat je nutné přihlížet ke 
specifickému průběhu roku 2020, který je, 
oproti létům předchozím, poznamenaný 
pandemickou situací a vyhlášením 
krizových stavů pro celé území naší 

republiky. To mělo zcela jistě vliv i na 
četnost a druh jednotlivých událostí, 
které musela naše jednotka řešit.

Klasifikaci jednotlivých událostí 
nám ukazuje zabarvení částí sloupců  
v grafu. Druhová skladba jednotlivých 
mimořádných událostí jednoznačně 
hovoří ve prospěch řešení dopravních 
nehod (19 událostí) a poskytování 
technické pomoci (12 událostí). Méně 
častěji jednotka vyjížděla k požárům (8 
událostí). Nejvíce technických zásahů 
bylo poskytnuto při odčerpání vody, 
ohrožující obytné plochy, nebo již při 
jejich zaplavení. Často byla jednotka 
povolána k otevření bytových jednotek, 
které se taktéž řadí do technických 
zásahů. 

Podíváme-li se na celkové číslo 42 
a srovnáme-li jej s roky předchozími, 
shoduje se s počtem výjezdů z let 
předchozích. Je však třeba uvědomit si, 
že právě kvůli pandemii byla rapidně 
utlumena činnost veškerého veřejného a 
společenského života, čímž se podstatně 

snížila rizika vzniku mimořádných 
událostí. 

Kromě výjezdové činnosti jsme se, 
prostřednictvím Zpravodaje, společně 
věnovali preventivní a edukační činnosti. 
Formou krátkých testů jsme se dozvěděli 
základní informace z oblasti ochrany 
obyvatelstva, požární ochrany nebo jak 
správně volat na tísňovou linku. 

Valná hromada ani ples letos 
nebudou

Z pozice starosty SDH Černilov 
využívám této formy sdělení a 
informuji členskou základnu sboru, 
že se Valná hromada SDH Černilov 
v letošním roce konat nebude. Toto 
rozhodnutí přijal výkonný výbor 
sboru po zhodnocení nepříznivé 
epidemické situace a opatření, která 
jsou doposud v platnosti, akce tohoto 
druhu zakazují. 

Další nepříznivou informací je 
rozhodnutí našeho sboru o tom, že se 
nebude konat ani tradiční Hasičský  
společenský ples. Důvodem přijetí 
tohoto nepříznivého a preventivního 
rozhodnutí je opět epidemická situace. 

Věřím, že naše rozhodnutí 
pochopíte a společně se budeme o to 
víc těšit na ples v roce 2022. Pokud 
by došlo ke změně našich rozhodnutí, 
budete včas informováni!

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

S přáním pevného zdraví všem,
Michal Potáč, 

starosta SDH Černilov

Důvtip Librantice
Vzhledem k celkové situaci je i 

naše činnost přerušena, a tak alespoň 
touto cestou zdravíme a všem přejeme 
klidné a pohodové svátky, hlavně hodně 
zdraví, stále trochu toho optimismu a 
na Nový rok, šťastný krok do lepších  
zítřků.                                                                                                              

Jménem všech „Důvtipek“  
Věra Koutníková

"RÁDY JSME TVOŘILY,

RÁDY JSME DAROVALY"



19Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko  4|2020

Dvoreček Černilov
S Dvorečkem jsme v září zahájili 

jubilejní 15 ročník oslabeni o mnoho 
kamarádů, kteří odešli do školky.  Přivítali 
jsme nové maminky a těšili jsme se na 
nová dobrodružství. V krásném zářijovém 
dopoledni jsme se vydali na procházku za 
zvířátkama a za pokladem. 

Následující týden jsme podzimně 
vyzdobili klubovnu, na oknech nám 
přistáli papíroví draci a další podzimní 
výzdoba. Další Dvoreček jsme zůstali 
v herně a v tělocvičně jsme si zacvičili 
na oblíbené říkanky a vytvořili jsme opičí 
dráhu, ze které byly děti nadšené. 

Poslední zářijové úterý byla změna 
programu a zdobili jsme perníkové 
medaile na sobotní drakiádu. V sobotu 
bylo krásné slunečné počasí. Vítr nám 
přál a létali nejen draci. Jako by většina 
z návštěvníků tušila, že je to na delší 
dobu poslední akce, byla opravdu velká 
návštěvnost. 

První říjnový Dvoreček se nesl ve 
znamení týdne knihoven. Jana Žárská 
pro nás vytvořila krásnou pohádkovou 
procházku, která nás zavedla do 
knihovny. Tam jsme si poslechli pohádku 
o Budulínkovi, prohlédli knížky a pohráli. 

O víkendu proběhl tradiční podzimní 
bazárek, a i přes zvýšená hygienická 
opatření můžeme říct, že byl úspěšný. 

Následující Dvoreček jsme se mohli 
setkat již jen v omezeném počtu do 10 
osob, nicméně ani to nám nezabránilo 
vytvořit krásná zvířátka z kaštanů a 
zároveň jsme celý Dvoreček zdravě 
promlsali. Zatím poslední dvoreček ke 

konci října jsme malovali přes folii. 
Bohužel následující týden jsme se již 
nemohli potkat, protože vládní opatření se 
dotkla již i nás.  Věříme, že se brzy zase 
budeme moci setkávat, a že za 15 let, až 
bude Klub maminek Dvoreček slavit 30 
výročí, si budoucí maminky na tento rok 
jen lehce vzpomenou.

Hana Havrdová

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

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

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

Profesionál 
ve svém oboru!

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

inzerce
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SDH Libřice v roce 2020
Tento rok pro sbor začal podobně jako 

všechny předcházející. Na začátku ledna 
mladí hasiči obešli obec v rámci Tříkrálové 
sbírky, poté proběhla výroční a zároveň 
volební valná hromada. Dosavadní starosta 
sboru Luboš Dugas po dlouholeté obětavé 
práci pro sbor projevil přání odpočinout 
si a věnovat se své rodině. Ve funkci ho 
tedy vystřídal Luděk Horák. V druhé půlce 
ledna následoval tradiční hasičský bál.

Pak ale „přišel covid“ a všechny 
akce plánované na jaro byly zrušeny. 
Aktivní členové sboru však nezaháleli. 
Pracovali jak na budování školící a 
zasedací místnosti v hasičské zbrojnici, 
tak i na vybavení zásahového vozidla. 
Optimisticky se připravovali do 
budoucna, a tak se mohl 27. června 
uspořádat tradiční dětský den, včetně 
populární pěnové párty, následovaný 
obecní letní taneční zábavou, na které 
silná bouřka řádně prověřila párty stany 
v péči sboru. V sobotu 26. září proběhl 
jubilejní desátý ročník soutěže v požárním 
sportu o Libřický pohár, následován 
v neděli prvním ročníkem soutěže v běhu 
na 60 m překážek jednotlivců „Libřické 
šedesátky“. V plánu je ještě zajištění 
návštěvy Mikuláše s čerty, to samozřejmě 
podle aktuální situace.

V letošním roce se obětavým členům 
sboru, především Josefu Feiferovi a 
Josefu Kumprechtovi ml. podařilo získat 
vybavení pro zásahovou jednotku, a 
díky provedené zástavbě máme výtečně 
vybavené zásahové vozidlo. Obsahuje 
veškeré vybavení, nezbytné pro všechny 
druhy zásahů, pro které je jednotka 
určena. Více v samostatném článku. 

Díky obecnímu úřadu byla 
zrekonstruována hasičská zbrojnice. 
Vznikla zde školící a zasedací místnost, 
byla pořízena nová elektroinstalace a 
vyměněna okna. Tyto akce se samozřejmě 
neobešly bez řady brigádnických hodin 
odpracovaných aktivními členy sboru.

Pokud se týká soutěží v požárním 
sportu, díky covidu byla sezóna jiná 
než v minulých letech. Muži tento rok 
absolvovali pouze šest soutěží, v Jásenné 
získali zlatý pohár. Připravovali se i na 
účast v krajském kole požárního sportu, 
které bylo přesunuto na podzimní termín, 
ale nakonec bylo i tak zrušeno. Družstvo 
žen získalo nové mladé posily, intenzivně 
trénovalo, účastnilo se čtyř soutěží se 
ziskem dvou bronzových pohárů.

Kroužek mladých hasičů je 
organizovaný společně se SDH Výrava, 
fungoval po celý rok naplno, tak, jak 
aktuální situace dovolovala.

Z našeho SDH se vedení mládeže 
věnují Josef Feifer, Blanka Petrová a 
Jakub Zahradník. Dále část členů našeho 
SDH pravidelně vypomáhá při organizaci 
okresních kol celostátní hry Plamen. 

Podařilo se nám získat dotaci od 
Královéhradeckého kraje na Podporu 
činnosti kolektivu mladých hasičů SDH, 
díky které jsme si mohli pořídit překážky 
(lávka, nízká bariéra) a pomůcky pro 
tréninky (přetlakový ventil a terče PÚ 
CTIF) výše dotace byla 40 000 Kč, 
děkujeme tímto za dotační titul, který byl 
směřován přímo na mladé hasiče. 

Dále děkujeme sponzorům kroužku 
mladých hasičů: SPCom, Lipra Pork, Jan 
Špatenka a syn, Smiřická kavárna Fidla, 
Works L&W group a samozřejmě obci 
Libřice.

Práce v SDH, JPO, nebo s mládeží 
je vykonávána ve volném čase členů a 
bez nároku na odměnu. K dnešku naši 
členové odpracovali celkem 841 hodin 
na brigádách, zlepšování a udržování 
majetku jak SDH, tak obecním, pořádání 
kulturní činnosti v obci, nebo výpomoci 
Okresnímu sdružení hasičů Hradec 
Králové.

Rádi mezi sebou uvítáme další 
členy….nové hasiče, hasičky i hasičata. 
Děkujeme všem našim členům, jejich 
rodinným příslušníkům, rodičům našich 
hasičských ratolestí a všem, kdo nás 
podporují a věří v naší práci.  

 Leoš Voltr

Jednotka požární ochrany 
Libřice

Naše jednotka má k dnešnímu dni 
celkem 12 členů z řad SDH. Tři členové 
jsou proškoleni jako velitelé, čtyři mají 
školení strojníka a tři jsou proškoleni na 

obsluhu motorových pil. 
Jednotka provádí pravidelné školení 

1x měsíčně na základě osnovy zpracované 
GŘ HZS. Výcvik je teoretický i praktický 
(dle počasí a okolností). Především se 
jedná o cvičební a bojový řád a obsluhu 
vlastní techniky.

Začátem roku jsme prováděli 
rekonstrukci našeho vozidla Mercedes 
Benz DA L1R. Jelikož vozidlo už nějaký 
rok provozujeme, bylo nutné provést 
opravu karoserie a provedení opravy laku 
v odborném servisu. HZS nám přidělilo 
volací znaky a mohli jsme tedy vybavit 
vozidlo radiokomunikační technikou, 
kterou dočasně zapůjčil jeden z našich 
členů. Dále jsme si do zavazadlového 
prostoru zhotovili vestavbu s ochrannou 

klecí a nyní máme potřebné vybavení 
stále v akceschopném stavu a při 
sobě. Jedná se především o kalové 
motorové čerpadlo, plovoucí motorové 
čerpadlo, elektrické kalové čerpadlo, 
elektrocentrálu, motorovou pilu, výsuvný 
žebřík, zdravotnický batoh, ruční nářadí, 
vytyčovací kužele, hadice, hydrantovou 
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soupravu, osvětlovací stojany a spoustu 
dalšího vybavení, které pro naší práci, 
nebo případný výjezd potřebujeme. 

První letošní činností jednotky 
byl rozvoz desinfekčních prostředků 
pro obecní úřady Libřic, Librantic, 
Libníkovic, Divce, Černilova, Výravy a 
Lejšovky, během první vlny zásobování 
ze skladu Královéhradeckého kraje. 

Během jarních teplých dnů jsme na 
žádost starostky několikrát provzdušňovali 
obecní rybníky. Dále jsme byli povoláni 
operačním střediskem KOPIS k řešení 
zaplavení pole a vnikání vody do domu 
ze vzniklé laguny. Během tohoto zásahu 
bylo postupně povoláno JSDH Černilov, 
Výrava, Smržov a situace si dokonce 
vyžádala příjezd nejvýkonnějšího 
čerpadla, kterým Hasičský záchranný sbor 

kraje disponuje. 
Zatím poslední výjezd byl na úklid 

komunikace po autonehodě, kde se sice 
rozumně účastníci nehody dohodli, ale 
už po sobě neuklidili. Prověřili jsme 
tedy nové vesty od sponzora a vlastní 
cestářské vybavení. 

Sponzoři nám pomáhají i v JPO. 

V letošním roce jsme získali průmyslový 
vysavač, který zvládne vysávat i vodu, 
vysokotlaký čistič, sadu vakuových dlah 
pro fixaci zraněných končetin a další 
různé drobné vybavení. Věříme, že nám 
veškeré vybavení bude zdárně sloužit a 
řídíme se heslem: Kdo je připraven, není 
překvapen.  Josef Feifer

Sestry Chalupovy letos

Sestry Chalupovy měly letos, tak jako 
jiné spolky omezenou činnost. Ale přesto 
se nám přeci jenom něco povedlo.

8. ledna jsme měly vystoupení  
v knihovně ve Wonkově ulici v Hradci 
Králové. Tam se z nás staly na chvíli 
manekýny. Předváděly jsme na sobě 
doplňky, například kloboučky, šátky, 
plédy a podobné věci, které vytvořily 
hradecké ženy. 

15. ledna jsme se sešly v restauraci 
Pod Terasami, abychom trochu opožděně 
poseděly u příležitosti 6. výročí (datum 
založení 23. 9. 2013) našeho spolku. 
Tady nás navštívila redaktorka Českého 
rozhlasu v Hradci Králové paní Boudová 
a udělala s námi krátký rozhovor.

29. ledna si nás vyžádali klienti 
Domova pro seniory ve Vysokém Mýtě, 
jako Ježíškova vnoučata. Pro tento 
projekt jsme se tady byly ukázat už v 
loňském roce.

4. února a 3. března jsme jely tradičně 
do Velichovek. Tady vystupujeme každý 
měsíc, ale letos jsme bohužel stihly 
jenom tyto dva termíny.

11. března jsme měly jet do Letovic, 
ale den před odjezdem byla akce zrušena. 
14. března jsme měly se svým novým 
obrazem "Zahradní slavnost" soutěžit v 
divadle Drak v Hradci Králové a když 
bychom uspěly, tak bychom pokračovaly 
v celorepublikovém kole v Kolíně. 
Koncem června se měl konat celostátní 
festival seniorských skupin v restauraci 
U Letců. Mrzí nás, že ze všeho sešlo.

Ale přece jenom. 2. srpna jsme jely 
vystupovat do Poděbrad. Po příjezdu 
jsme se převlékly do kostýmů na 

Lázeňskou promenádu a šly na tu místní 
korzovat. Hosté nás zastavovali, fotili 
se s námi, byla tam moc fajn atmosféra. 
Odpoledne na Lázeňském náměstí jsme 
ukázaly, co umíme. Střídaly jsme se 
s orchestrem Jaroslava Ježka z Kutné 
Hory, bylo vidět, že i muzikanti se baví 
a fandí nám. Radost nám udělalo pozvání 
na příští rok na zahájení lázeňské sezóny 
a s tímto orchestrem. Než jsme nastoupily 
do autobusu, byly jsme upozorněny, že 
za parkem se nachází vila, která slouží 
filmařům jako kulisa v nekonečném 
seriálu Ordinace v Růžově zahradě a 
představuje dům rodiny Valšíkových.

15. srpna jsme vystoupily na 
posvícení v Újezdě.

5. září naše letošní poslední ukázka a 
to Čistěvsi. Tady místní dobrovolní hasiči 
s Klubem vojenské historie uspořádali 
vzpomínkovou akci na Prusko-rakouskou 

válku z r. 1866. Tančily jsme nedaleko 
této smutné události. Dokonce jedna naše 
členka měla čestnou funkci a vypálila  
z historického děla. 

Během jarní krize dvě kolegyně 
šily roušky pro Charitu a nemocnici  
v Náchodě. 

Doufáme, že se vše vrátí do normálních 
kolejí a budeme se zase moci potkávat a 
provozovat činnosti, které nás baví.

Zdeňka Klimešová
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Činnost SDH Výrava v roce 2020
SDH Výrava začal svou činnost, tak 

jako každý rok, pořádáním tradičního 
hasičského plesu. Ples se konal v Libřicích 
v hospodě u Špatenků v pátek 14. února 
na svátek sv. Valentýna, a proto každá 
žena či dívka dostala u vstupu růži jako 
malou pozornost. Účast na letošním plese 
byla nejpočetnější za posledních pár let.  
K poslechu a tanci zahrála všem 
přítomným kapela Hektor. 

Tato akce byla poslední akcí v letošním 
roce, která se konala v naplánovaném 
termínu. Poté jsme již byli nuceni všechny 
naplánované akce posunout na pozdější 
termín, nebo úplně zrušit z důvodu 
rozšíření COVID-19.

Dne 30. dubna několik našich členů 
společně se zásahových automobilem 
CAS 24 Liaz Karosa dohlíželo na tradiční 
pálení čarodějnic, tentokrát bez účasti 
veřejnosti.

V sobotu 16. května jsme uspořádali 
sběr starého železného šrotu a papíru, 
který jsme měli původně naplánovaný na 
měsíc březen.

Poslední srpnovou sobotu (29.8.) se 
konal dětský den. Na této akci jsme měli 
společně s ostatními své stanoviště, kde si 
děti mohly vyzkoušet stříkání z proudnice 
na terč a zblízka si prohlédnout naši 
techniku. Na závěr dětského dne jsme pro 
děti udělali pěnu.

Soutěžní družstvo mužů se v letošním 
roce zúčastnilo celkem sedmi závodů  
v požárním sportu. Zde je nutno 
podotknout, že se jedná spíše o družstvo 
dorostenců, které je složeno z velké části z 
chlapců, kteří ještě v loňském roce závodili 
za starší děti. Předpokládáme proto, že 
v následujícím roce budou výsledky ještě 
o něco lepší než v tom letošním. Součástí 
družstva jsou také dvě ženy, kterým tímto 
děkujeme, že nás plnohodnotně doplňují.

Účast a umístění bylo následující: 
27.6. Dubenec(TU) – pohárová soutěž - 4. 
místo, 11.7. Sněžné(RK) – závod zařazený 
do Podorlické ligy – 3. místo, 5.7. 
Rožnov(NA) - pohárová soutěž - 2. místo 
z více než 21 zúčastněných družstev, 15.8. 
Lanžov(TU) – pohárová soutěž – neplatný 

pokus, 22.8. Jásenná(NA) -pohárová 
soutěž - 4.místo, 29.8. Dubenec(TU) – 
noční závody - neplatný pokus; tohoto 
závodu se zúčastnilo také družstvo žen 
z Výravy a umístilo se na krásném 1. 
místě, 26.9. Libřice(HK) - Libřický pohár 
- 2. místo. 

Mladí hasiči, které vedeme společně 
s SDH Libřice, byli také ochuzeni o jarní 
tréninky z důvodu COVID-19. S dětmi 
jsme stihli pouze dvoje vnitřní závody 
v požární všestrannosti, a to v únoru 
v Josefově a v březnu v Provoze. Po 
rozvolnění opatření COVID-19 jsme se 
zúčastnili ještě osmi závodů v požárním 
útoku a dvou závodů v běhu na 60 m 
s překážkami. 

Naše děti se vždy umístily na předních 
pozicích, k čemuž jim patří velká 
gratulace.

Výjezdová jednotka byla operačním 
střediskem HZSHK povolána v letošním 
roce prozatím k jedné události. A to 
v neděli 21. června k pomoci odčerpání 
vodní laguny, která vznikla po vytrvalých 
deštích u rodinného domu v Libřicích. 
Společně s naší jednotkou a místní 
jednotkou z Libřic se akce zúčastnilo i 

několik dalších jednotek z okolních obcí 
včetně HZS HK.

V letošním roce se nám podařilo 
získat dotace od Královéhradeckého kraje 
v rámci Podpory Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska v Královéhradeckém 
kraji na projekt v rámci Podpory 
činnosti kolektivu mladých hasičů 
sboru dobrovolných hasičů. Realizace 
tohoto projektu spočívala ve “ Vybavení 
kolektivu mladých hasičů a podpoře účasti 
na soutěžích.“ - číslo projektu 20RRDU5-
0008. Projekt jsme začali realizovat 
v červnu letošního roku nákupem 
ochranných přileb a kožených opasků. 
Poté jsme dokoupili dětskou kladinu, 
nízkou překážku, stavitelnou bariéru a 2 
sady hadic na 60 m s překážkami. 

Za tuto finanční podporu 
Královéhradeckému kraji velice 
děkujeme.

Na závěr bychom chtěli poděkovat 
všem našim členům, kteří se jakýmkoliv 
způsobem podíleli na výše uvedených 
akcích, všem našim sponzorům a 
především obci Výrava za podporu naší 
činnosti. Jan Konečný

jednatel SDH Výrava
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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



Zaujalo nás24

Petr Pěnkava
Petr Pěnkava je režisérem 

posvícenských divadelních představení 
ve Skaličce. S jeho dovolením se o něm 
něco dozvíme.

Narodil se v roce 1977 v Ostravě. 
Když mu byly čtyři roky přestěhovala 
se rodina na Hradecko do Nedělišť. 
Během 1. třídy se stěhovali znovu, a to 
do Skalice. Ve svých sedmi letech se se 
starší sestrou Šárkou stal členem oddílu 
Mladý požárník ve Skaličce, který jsem 
vedla společně s Karlem Vandasem. 
Z této doby mám úsměvnou vzpomínku. 
Jezdili jsme v rámci okresu na hasičské 
soutěže, děti byly stále kolem nás, ale 
když měly jít na disciplínu, najednou 
chyběl Petr. Ale my jsme věděli, že ho 
nenajdeme nikde jinde než u stánku  
s buřty.

Po roce 1989 nás opustil a přestoupil 
do Skautu, který byl založen ve 
Smiřicích, ten však záhy zanikl. V roce 
1991 Petr ukončil povinnou školní 
docházku na základní škole ve Smiřicích. 
V září nastoupil na Střední zemědělskou 
a ekonomickou školu v Novém Bydžově, 
obor podnikání a financování. Po jejím 
absolvování navštěvoval jeden rok 
Soukromou jazykovou školu v Chrudimi. 
Tři roky navštěvoval Slezskou univerzitu 
v Opavě, obor Knihovnictví. Tady ho 
nikdo neznal jeho pravým jménem, ale 
pouze pod přezdívkou „Básník“. Byl 
kulturním redaktorem místních novin 
(Opavsko), rádia Evropa 2 Attack a 
pořádal Pivní maratón. Hrál a režíroval 
divadlo v Amatérském souboru Slezské 
univerzity. Tento spolek dvakrát 
vystupoval v opavském klubu Hangár 
s pásmem her „Trumf“, kde účinkující 
předvedli díla světových velikánů, jako 
F. S. Fitzgeralda, Woodyho Allena, I. A. 
Krylova nebo Grigorije Gorina. V těchto 
hrách hrála i Romana Malá ze Smržova. 

Dále účinkoval v představení Duel v režii 
Daniely Pivovarči a se Slezským súborem 
piesní a tancúv v undergroundovém 
muzikálu Zelíčko (aneb Kterak student 
Slezské univerzity panic Kvido o panictví 
přišel). Mimoto Petr pořádal přednášky 
o vědeckofantastické literatuře. Po 
bakalářském studiu nastoupil do 
Klicperova divadla v Hradci králové, kde 
působil dva roky jako jevištní technik, 
ale zahrál si tu i menší role – například v 
Hamletovi. V roce 2002 získal angažmá 
v Těšínském divadle Český Těšín. 
Toto divadlo je převážně zájezdové, 
má českou a polskou činoherní scénu 
a loutkové dvojjazyčné divadlo. Tady 

mohli diváci vidět Petra Pěnkavu 
například v Lakomci, Divotvorném hrnci, 
Revizorovi, Romeovi a Julii, Maryše, 
Dámě s kaméliemi, Figarově svatbě, 
Zločinu a trestu, Mamzelle Nitouche, 
Snu noci svatojánské, Tartuffovi, Cestě 
kolem světa za 80 dní, Sugar – Někdo to 
rád horké, Charlyově tetě, Třech sestrách, 
Františkovi z Assisi, Manon Lescaut, 
Báthoryčka. Také hrál v pohádkách 
ve Ferdovi mravencovi, Hrátkách s 
čertem, Popelce, Zlatovlásce a Sněhurce. 
Po patnácti letech se rozhodl divadlo  
v Českém Těšíně opustit a nastoupil do 
Ostravského divadla Komorní scéna 
Aréna (Zde působí jako inspicient a 
rovněž hostinně jako herec). Mimo jiné 
se věnuje moderátorství, dabingu (TV 
Noe) a vede workshop, kde se schází s 
dětmi a hraje s nimi pohádky, poněvadž 
má velkou sbírku pohádek z celého 
světa. Petr si zahrál rovněž ve filmu a 
televizi. V roce 2006 ve filmu Poslední 
vlak, kde hrál topiče Mariana na parní 
lokomotivě. Tento snímek režírovala 
manželská dvojice Joseph Vilsmaier a 

Dana Vávrová, sestra Hany Heřmánkové. 
Mimo jiných německých herců si  
v tomto snímku zahrál i fešný Gedeon 
Burgard, známý jako kriminální komisař 
Alexander Brandtner ze seriálu Komisař 
Rex. Z našich herců, kromě Petra, zde 
hráli Stanislav Zindulka, Nina Divíšková, 
Vojta Kotek, Miroslav Táborský, Oldřich 
Navrátil, Boris Hybner, Igor Bareš, 
Robert Jašków, Martin Finger, Michal 
Pavlata, Lukáš Pečenka, a dokonce i 
Juraj Kukura. Dále hrál Petr mladého 
incipienta v právnické kanceláři  
v televizním seriálu České televize Okno 
do hřbitova v epizodě Vzkaz od nebožky 
v režii Vladimíra Michálka (Amerika, 

Zapomenuté světlo). Seriál byl natočen 
na motivy povídek Miloslava Švandrlíka. 
Česká televize rovněž vytvořila seriál 
Rozsudek podle skutečných událostí. 
My jsme mohli vidět Petra ve dvou 
epizodách. V první sérii v díle Utajený 
porod (režie Ján Novák) vytvořil 
neskutečně negativní postavu, manžela 
ve výkonu trestu, který týral svou 
ženu. Další epizoda z druhé série nesla 
název Chtěl jenom postrašit (režie Petr 
Jančárek), kde ztvárnil roli nešťastného 
otce malého, ve školce šikanovaného, 
chlapce. Česká televize Ostrava právě 
dokončuje kriminální seriál Stíny v mlze, 
v němž Petra uvidíte v jednom díle. 
Premiéra seriálu je plánována na příští 
rok. Od roku 2010 vytváří ve spolupráci  
s Jaroslavem Wildou scénáře a scénografii 
pro posvícenská divadelní představení ve 
Skaličce, která rovněž režíruje a v nichž 
také účinkuje. Volný čas, který by měl 
trávit o divadelních prázdninách se svou 
rodinou, věnuje nám. Péťo, moc díky za 
to, co pro nás děláš!

Zdeňka Klimešová
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Rodák z Libřic
Dne 22. dubna 1876 se 

v Libřicích narodil brigádní 
generál JOSEF HRNČÍŘ, datum 
úmrtí není uvedeno. 

Všeobecné vzdělání získal 
na státní reálce v Hradci 
Králové, pak následovala 
vojenská kariéra.

Vojenské vzdělání: 

Kadetní škola dělostřelectva, 
Vídeň 
Sborová důstojnická škola, 
Temešvár 
Armádní střelecká škola, Bruck
Armádní dělostřelecká škola, Hajmásker

Důstojnické hodnosti:

18.08.1896 kadet rakousko-uherské branné moci  
01.11.1898 poručík rakousko-uherské branné moci  
01.05.1902 nadporučík rakousko-uherské branné moci  
01.11.1911 setník rakousko-uherské branné moci  
01.11.1917 major rakousko-uherské branné moci  
08.11.1918 major dělostřelectva  
15.01.1921 podplukovník dělostřelectva  
28.07.1923 plukovník dělostřelectva  
04.05.1928 BRIGÁDNÍ GENERÁL  
01.03.1929 výslužba 

Průběh vojenské služby:

08.1892 - 08.1896 vojenské studium, Vídeň
08.1896 - 05.1901 velitel dělostřelecké čety Polního    

dělostřeleckého pluku č. 19, Nágy-Várad 
05.1901 - 05.1905 praporní pobočník Polního dělostřeleckého   

pluku č. 19, Nágy-Várad 
05.1905 - 02.1907 velitel dělostřelecké baterie Polního 

dělostřeleckého pluku č. 19, Temešvár
02.1907 - 10.1907 vojenské studium, Temešvár 
10.1907 - 02.1908 velitel dělostřelecké baterie Polního  

dělostřeleckého pluku č. 19, Temešvár 
02.1908 - 10.1908 vojenské studium, Bruck
10.1908 - 05.1909 velitel dělostřelecké baterie Polního  

dělostřeleckého pluku č. 19, Temešvár 
05.1909 - 05.1911 pobočník velitele Polního dělostřeleckého   

pluku č. 19, Temešvár
05.1911 - 02.1912 velitel dělostřelecké baterie Polního  

dělostřeleckého pluku č. 23, Praha 
02.1912 - 10.1912 vojenské studium, Hajmásker 
10.1912 - 12.1914 velitel dělostřelecké baterie Polního  

dělostřeleckého pluku č. 23, Praha a 
 balkánské válčiště 
12.1914 - 03.1916 velitel oddílu Polního dělostřeleckého 
 pluku č. 23, východoevropské válčiště 
03.1916 - 07.1916 velitel Skupiny děl proti letadlům, italské   

válčiště 
07.1916 - 10.1916 velitel oddílu Polního dělostřeleckého pluku  

č. 23, východoevropské válčiště 
10.1916 - 11.1917 velitel Protiletadlové dělostřelecké školy,   

italské válčiště  

11.1917 - 08.1918 velitel Skupiny děl proti letadlům, italské   
válčiště 

08.1918 - 11.1918 velitel Velitelství dělostřelectva proti   
letadlům, Vídeň 

11.1918 - 11.1919 referent dělostřelectva proti letadlům   
Vojenského odboru ministerstva, Praha 

10.1919 - 02.1921 přednosta 19. oddělení /výzbrojního/   
ministerstva, Praha 

02.1921 - 01.1923 velitel Protiletadlového dělostřeleckého   
pluku 151, Praha 

01.1923 - 01.1924 velitel Dělostřeleckého pluku 151, Praha 
01.1924 - 01.1927 přednosta 25. oddělení /protiletadlové  

pozemní obrany/ ministerstva, Praha 
01.1927 - 09.1927 velitel Polní dělostřelecké brigády 12,   

Užhorod 
09.1927 - 03.1928 velitel Polní dělostřelecké brigády 4, 
 Hradec Králové 
03.1928 - 02.1929 velitel Polní dělostřelecké brigády 10,   

Banská Bystrica 

Vyznamenání:

1898 Jubilejní pamětní medaile
1908 Jubilejní kříž
1915 Vojenská záslužní medaile bronzová
1915  Vojenský záslužný kříž 3. stupně
1916  Vojenská záslužná medaile stříbrná
1916  Řád železné koruny 3. třídy
1917  Karlův vojenský kříž

inzerce



Oprášeno z kronik26

Rok 1989 v kronice, kromě jiného, 
začíná také zmínkou o svatořečení Anežky 
Přemyslovny dne 5. 11. papežem Janem 
Pavlem II. Této slavnosti se účastnila i 
delegace ČSSR a byla vysílána v televizi. 

Dále je zde obsáhle popsána anabáze 
občanů NDR, kteří se snažili získat 
politický azyl přes velvyslanectví NSR 
v Praze. Na Malé Straně pak po nich 
zůstávala opuštěná auta.  

Samostatnou kapitolu pak představuje 
popis událostí dne 17. 11. 1989. Zde by 
bylo vhodné zápis odcitovat s ohledem 
na autenticitu, použité termíny a také 
s ohledem na to, že zápis musel vzniknout 
brzy po revolučních událostech a byl psán 
pod vlivem čerstvých dojmů.

Sametová revoluce

17. listopadu se shromáždili 
vysokoškolští a středoškolští 
studenti v Praze na Vyšehradě, 
aby uctili památku 50. výročí 
smrti Jana Opletala a položili 
květiny na hrob K. H. Máchy. Při 
zpáteční cestě byli napadeni na 
Národní třídě zvláštním sborem MV, kde 
byli zbiti obušky. Do nemocnice muselo 
být dopraveno 38 účastníků, z nichž 
deset jich bylo ponecháno v nemocnici 
s různými zraněními. Tento brutální 
zákrok pořádkových sil nebyl úměrný, 
protože manifestace byla klidná a 
neohrožovala zdraví ani veřejný majetek, 
ani majetek občanů. Nebylo poškozeno 
ani jedno okno, ani jeden výklad, ani jedno 
auto. Naopak. Dívky dávaly příslušníkům 
pořádkových sil květiny. Toto shromáždění 
se přesunulo na Václavské náměstí, kde u 
pomníku sv. Václava byly zapáleny svíčky 
a položeny květiny. Na podporu studentů 
přišli na náměstí v příštích dnech herci, 
umělci a velké množství občanů. Těchto 
manifestací se zúčastňovalo sto, až dvě 
stě tisíc lidí a požadovali odstoupení 
vlády a KSČ. Účastníci provolávali různá 
hesla, z nichž snad nejvýstižnější bylo: 
„Konec vlády jedné strany“. Proti těmto 
shromážděním už příslušníci pořádkových 
sil nezasahovali. 

Herci odřekli divadelní představení, 
sportovní zápasy se většinou nekonaly. 
Solidaritu vyhlásili i pracovníci rozhlasu 
a televize i průmyslové podniky. Studenti 
požadovali urychlit přestavbu, svobodné 
volby, pravdivou veřejnou informovanost 
a žádali vyšetření odpovědnosti za brutální 
zákrok policie, což jim bylo slíbeno. Na 
protest proti nepřiměřenosti zákroku 
sil ministerstva vnitra vyhlásili týdenní 
stávku ve vyučování. Při všeobecné stávce 

vyhlášené 20. listopadu od 12 do 14 hod. 
houkaly sirény a zvonily všechny zvony. 
K uklidnění situace pronesli v televizi 
projevy ministra školství, předseda vlády 
a generální tajemník KSČ. Ve městech i 
na vesnicích se ustanovilo hnutí Občanské 
fórum – OF.  Na vesnicích byl poměrný 
klid. 

Z Portugalska přivezla nějaká 
organizace 50 000 růží, které rozdali 
účastníkům manifestace. Poněvadž místo 
zbraní bylo v této revoluci použito květin, 
byla prohlášena jako revoluce „něžná“ 
nebo také „sametová“.

Důsledky revoluce: Byly zrušeny 
Lidové milice. Ustanovena nová vláda. 
Mnoho emigrantů (příslušníků inteligence, 
umělců apod.) se vrátilo nebo alespoň 
přijelo na návštěvu. Někteří poslanci KSČ 

byli odvoláni. Později byly 
odstraněny pomníky 

připomínající vládu 
KSČ. Ulice dostaly 
svá dřívější jména. 
Také náměstí 

Gottwaldovo v HK je už opět 
náměstí Ulrichovo…Dále je psáno o 
otevření hranic a pádu komunismu 
v dalších státech východního 
bloku.

K dokreslení změn 
způsobených událostmi 17. 
listopadu 1989 uvedeme ještě 

úryvky ze zápisu za rok 1990.
Ve Výravě bylo ustanoveno Občanské 

fórum, tvořené z velké části zaměstnanci 
mechanizačního střediska ZD. Tito 
požadovali především odstoupení vedení 
a rozdělení JZD Librantice. Na základě 
těchto požadavků proběhla podpisová 
akce, kde se občané vyjadřovali jak 

k rozdělení zemědělského družstva, 
tak i k odtržení Výravy od Černilova. 
Zároveň podávali návrhy na starostu 
a zastupitelstvo. Tímto hlasováním se 
občané jednohlasně vyslovili pro navržené 
změny s platnosti od 1. 1. 1991.

Ve dnech 8. a 9. června se konaly 
volby do Národního shromáždění:
Socialistická strana čs.   1,2 %
Občanské fórum            57,5 %
Republikánská strana čs.  0,9 %
Volné uskupení zájmových svazů  0,4 %
KSČ  4,2 %
Spojení zem. a venkova  10,8 %
Strana zelených  3,2 %
Sociální demokracie  4,3%
Křesťanská a demokratická unie  19,8%

Volby do obnoveného volebního 
zastupitelstva se konaly 24. 11. 1990 a 
zvoleni byli Panenka Vladimír, Konečná 
Marie, Havel Josef, Budínský Miroslav, 
Zilvar Josef, Andrýs Jan a Treksa Josef 
ml. Na ustanovující schůzi byl starostou 
zvolen Jan Andrýs. Dále jsou v kronice 
zmíněny významné návštěvy papeže Jan 
Pavla II. a prezidenta USA George Bushe 
v Československu, či sloučení NDR a 
NSR nebo proražení tunelu pod kanálem 
La Manche.

17. listopadu 1990 se v pohostinství 
Jednoty čp. 1 loučila jedna z často se 
střídajících vedoucích a v rámci toho 
kromě vystoupení hudební skupiny z HK 
proběhlo také striptýzové vystoupení a jak 
píše kronikář: „Program večera se dosti 
líbil a byl také slušně navštíven. Zvláště 
starší lidé si z toho dělali posměšky a 
často bylo místo pozdravu slyšet: „Půjdeš 
večer na striptýz?“ Devadesátá léta právě 
začínala… Filip Krejča

události let 1989 a 1990 podle kroniky obce Výrava

Dětský den ve Výravě, 27.6.1992. Poznáte se?
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Co vyprávěla Bílá hora

Domácí úkol z roku 1931, který 
krásně propojuje připomínku vzniku naší 
republiky a výročí Bitvy na Bílé hoře. Do 
Kroniky IV. třídy B Masarykovy jubilejní 
základní školy v Černilově zapsala žákyně 
Libuše Šulcová 10. listopadu 1931:

Na hradě král Bedřich 
hlučné hody dává
a na Bílé hoře
svoboda skonává,
skonává a hasne...

Milé děti! Dnes budu vám vyprávěti 
smutnou, ale pravdivou, pohádku. 
Ačkoliv jsem malou planinou, každý 
musí s hrůzou vysloviti moje jméno. 
Na mém temeni stojí malý letohrádek 
Hvězda a kolem něho za vysokou 

zdí krčí se stromy obory. Bývalo zde 
vždy ticho, jen zpěv ptáků poněkud 
obveseloval kraj.

Jednohoho dne, bylo to 8. listopadu 
roku 1620, postavila se na mém pahorku 
dvě vojska. České vojsko a císařské proti 
němu. K polednímu rozpoutal se krutý 
boj. Chvěla jsem se pod kopyty koní a 
půda má se nasakovala krví zraněných 
vojínů. Čechové nepřipraveni k boji 
utíkali z bojiště a jen pluk statečných, 
udatných Moravanů se svým vůdcem 
hrabětem Šlikem, hájili náš český národ. 
Raději padli, než by dopustili, aby 
českému národu vládli Habsburkové. Po 
dvou hodinách byla bitva prohrána. Král 
český, Bedřich Falcký, který po ten čas 
na hradě hodoval, zrádně Prahu opustil. 
Národ český byl poroben a zlé časy mu 
nastaly. Habsburkové nastoupili na trůn 

a brali lidu českému řeč i náboženství. 
Tři sta let tyranské vlády přelétlo 
nad mým temenem. Konečně přišlo 
vysvobození. To přinesl tatíček Masaryk 
a jeho věrní druhové, legionáři. Proto, 
děti, važme si své české řeči, milujme 
svou vlast a tatíčka Masaryka".

Dne 10. listopadu 1931 
zapsala Libuše Šulcová

Z kroniky třídy iV.b v Černilově, ročník 1931

Mikuláš

Bumadrata bum-bum Mikuláš přišel 
v náš dům.

Je chladné prosincové ráno dne 
7. tohoto měsíce. Hrneme se všichni 
do školy a máme řečí jako vody nad 
splavem. Jak by ne, když bylo Mikuláše. 
Vypravujeme si, jak chodil po vsi 
Mikuláš, čert a anděl. Čerta jsme se báli. 
Byl celý černý, jen jazyk červený. Bručel 
a řinčel řetězy. Někdo se chlubí, že se 
nebál. Jiný zas vypravuje, co našel ráno 
na talíři za oknem. Skoro všichni dostali 
jsme cukroví, ořechy, pomeranče; někteří 
bohatší dostali i více a lepších věcí, někteří 
hodně chudí nedostali nic.

Dne 7. prosince 1931 
zapsal Josef Církva

Vánoce

Zvonečky plaše zacinkaly
sníh z okna padá slehýnka -
na stole září stromek malý
a v srdci hřeje vzpomínka.

Je den před Štědrým večerem. 
V kamnech praská a ve světnici 
je milé teploučko. Maminka má 
plné ruce práce. U stolu sedí malá 
Dáda a píše psaní Ježíškovi. Jak 
to uviděl její malý bratříček Jirka, 
chce také psát. Maminka mu dala 
papír a tužku a obě děti píší svá 
přání. Dáda píše opravdu, vždyť 
je to školačka, ale Jirka je kluk 
malý, a proto psát neumí. Píše však 
přece, ovšem všelijaké klikyháky. 
Druhého dne se děti těší jen a jen 
na večer. Nemohou se ani dočkati. 
Konečně přišla ta krásná chvíle a 
ony se dočkaly krásného stromku a 
toužených dárků.

Spokojeny sedí děti u stolu 
a hrají si s  hračkami. A tu malá 
Dáda ptá se tatínka: „tatínku, mají 
všechny děti na celém světě tak 
krásný stromek a dárky, jako já a 
Jirka?“

„Ba ne, mílá Dádo. Je hodně 
sirotků a chudých dítek, které 
nemají třeba ani teplých šatečků, bot 
a jídla,“ povídá tatínek zamyšlen.

A tu malá Dáda se zamyslí a 
pak povídá: „Až budu velká a budu 
míti nějaké peníze, koupím chudým 
dětem k Vánocům dárky.“

Dne 3. ledna 1932 
zapsal V. Adamíra
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Černilov před třiceti lety
Před několika dny uplynulo třicet 

let od prvních komunálních voleb 
v novodobé historii České republiky. 
Zalistoval jsem v kronice, abych sobě 
i vám připomněl tuto událost a to co ji 
předcházelo. Budu citovat text kronikáře 
pana Miroslava Kudyvejse v obecní 
kronice z roku 1990. Text v závorce je 
vysvětlivka zkratky nebo popis místa.

Společenský život

V měsíci únoru byla zbourána část 
„spolku“. (Dům na hořejším konci 
obce č. p. 238, dnes majetek obce.) 
Majitelem byl původně Alois Mencl. 
Měl zde typický „kvelb“. On sám nosil 
„císařský knír“. Pocházel z obchodnické 
rodiny Menclů. Budovu zakoupil podnik 
Sněžka z Náchoda a postaví zde novou 
provozovnu na výrobu kabelek.

Druhá polovina února byla věnována 
výstavbě kanalizace. Od nákupního 
střediska k evangelickému kostelu. 
Polovina betonové vozovky je rozbitá a 
v ní se ukládají betonové roury. Druhá 
polovina je narušená.

Ve středu 7. března 1990 byl na 
škole odhalen nápis „Masarykova 
jubilejní škola“. (Nápis byl dvakrát 
komunisty odstraněn. Po prvé po roce 
1948 a po druhé po roce 1968.) V hale 
školy promluvil zástupce OF Josef Šolc,  
o historii školy bývalý ředitel Miroslav 
Kudyvejs. O životě T. G. Masaryka 
promluvil Ph. Dr. Červenka z Hradce 
Králové.

V pondělí 2. dubna chytil stoh slámy 
na Velké Straně „pod váhou“. (U silnice 
z Černilova do Bukoviny.) Oheň byl včas 
zpozorován a hasiči z Hradce Králové 
uhašen. Shořela jen malá část. Oheň byl 
asi založen.

V květnu zemřel nejstarší občan obce 
pan Ladislav Kotek, zemřel ve věku 98 
let.

Černilovská pouť připadla na neděli 
15. července 1990. Tradiční pouťová 
taneční zábava se nekonala. Oddíl sokola 
– kopaná připravil na hřišti u koupaliště 
turnaj v kopané. Zájem byl velký, oddíl 
zajistil pro účastníky i pohoštění – točilo 
se pivo, vařila káva. Bylo veselo!

V druhé polovině června oznámila 
vláda, že dnem 9. července dojde ke 
zdražení potravin. I v naší obci nastala 
nákupová horečka – lidé nakupovali 
cukr, mouku, rýži. V několika dnech byl 
cukr vykoupen. Prodej cukru byl pak 
upraven tak, že kupující si mohl nakoupit 
při nákupu nejvýše 2 kg cukru. 

16. července nová panika – bude 
prý zdražen benzín. Příčina? SSSR nám 
bude prý dodávat méně ropy. Dodávku 
omezuje i do Maďarska a Bulharska, kde 
budou podobné problémy. U čerpacích 

stanic stojí ohromné fronty, lidé čekají až 
4 hodiny! Z 18. na 19. července vstoupila 
v platnost nová úprava cen pohonných 
hmot: 1 l benzínu stojí 12 Kčs – zdražení 
o 50%, 1l nafty je za 9 Kčs.

A v pondělí 18. července nová fáma. 
Nebudou prací prostředky. Pro změnu 
zase fronty před drogeriemi a skoupení 
pracích prášků.

A jaká bude fáma další?
V týdnu od 1. do 6. října nová panika 

s benzínem. U pump opět dlouhé fronty. 
Dnem 6. října vstoupila v platnost nová 
úprava – měsíční příděl na auto 25 l 
benzínu.

8. října nová panika – nebude prý 
sůl. Sůl je v obchodech vykoupena. 
V dolní samoobsluze během jednoho dne 
prodány 3q soli! V tomto roce došlo také 
ke zvýšení maloobchodních cen cigaret 
v průměru o 25%. Také se zlevňovalo. 
V květnu byly sníženy ceny spotřební 
elektroniky v průměru o 23%, barevné 
televize o 17%.

Školní rok byl zahájen na naší škole 3. 
září. Škola bude mít 390 žáků. Novinkou 
je, že se neučí ruština, ale bude se učit 
němčina a angličtina.

Posvícení připadlo na 23. září. 
Taneční zábava byla v sobotu. Na sobotu 
a neděli připravil podnik SLOVIAR 
(tehdejší podnik na letecké ošetřování 
plodin) vyhlídkové lety pro občany. 
Létalo se sovětským letadlem AZ – 
zvaným „Andula“. 10 minut letu stál 
65 Kčs. Letadlo startovalo na letišti za 
dílnami JZD.

13. prosince se konal v evangelickém 
kostele vánoční koncert. Vystoupil 
ženský sbor „Harmonie“ z Hradce 
Králové. Přišel plný kostel občanů.

Politický život

Politický život v obci je stále rušný. 
A to díky aktivnímu Občanskému fóru, 
jehož mluvčími jsou Ladislav Laifr, 
Josef Šolc mladší, Miloš Horáček a Petr 
Klubičko. OF uspořádalo během roku 
několik schůzí.

V červnu se konaly volby do 
České národní rady, Sněmovny lidu a 
Sněmovny národů. V pátek 6. dubna 
se konala v kině předvolební schůze 
ČSL. Podobné setkání uspořádalo 
místní OF v sokolovně v pátek 27. 
dubna 1990. Kandidátní listiny byly 
vytištěny v Kanadě a obálky dovezeny 
ze Švýcarska. Ve střediskové obci 
Černilov bylo zřízeno deset volebních 
okrsků. V Černilově dva: ve škole a 
v restauraci „Pod borovicí. V obcích po 

Snímek z 80. let minulého století, vlevo předseda MNV Černilov v letech 1960-1989 Jaroslav 
Kutík, vpravo farář  ČCE v Černilově Lubomír Linka s manželkou. Foto: archiv ČCE Černilov
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jednom. (Bukovina, Divec, Lejšovka, 
Libníkovice, Librantice, Libřice, Výrava 
a Újezd) V Černilově se voleb zúčastnilo 
celkem 1048 voličů.

Poslední plenární zasedání MNV 
(Místního národního výboru) se konalo 
31. října 1990 v sále „Pod borovicí“. 
Dojde k osamostatnění obcí Libřic, 
Lejšovky a Výravy. Po komunálních 
volbách činnost MNV skončí.

Komunální volby

Dne 1. listopadu byla zahájena 
předvolební kampaň vyvěšením 
kandidátek. V pátek 9. listopadu měla 
schůzi koalice Občanského fóra a 
Československé strany lidové, kde se 
představili jednotliví kandidáti. Sál „Pod 
borovicí“ byl zaplněn do posledního místa. 
Podobnou akci uspořádala i Komunistická 
strana Československa v Černilově.

Komunální volby se konaly dne 24. 
listopadu 1990. Voliči vybírali jedenáct 
členů prvního obecního zastupitelstva 
z pěti kandidátek stran a sdružení a dvou 
nezávislých kandidátů. Byly to:
• Sdružení nezávislých kandidátů. 

Nezávislí kandidáti sloučených obcí
• Československá strana zemědělská – 

ČSZ 

• Komunistická strana Československa 
– KSČ 

• Občanské fórum – OF 
• Československá strana lidová – ČSL 
• pan Zdeněk Balihar
• a pan Václav Růžička.

Volby proběhly v sedmi volebních 
okrscích: v Černilově ve škole a 
v restauraci „Pod borovicí“, v Újezdě, 
Bukovině, Divci, Libranticích a 
Libnikovicích. Obce Libřice, Lejšovka 
a Výrava volily již samostatně. Ve 
volebních seznamech bylo zapsáno 
1753 voličů. K volbám se dostavilo 
1500 voličů, tj. 86%. Do obecního 
zastupitelstva byli zvoleni:
• Ing. Josef Bohata, OF, Černilov
• Zdeněk Koutník, Sdružení 

nezávislých kandidátů, Librantice
• Ing. Stanislav Javůrek, ČSL, Černilov
• Iva Kupková, OF, Černilov
• František Hyka, KSČ, Újezd
• Josef Černý, ČSZ, Černilov 
• Jiří Šolc, Sdružení nezávislých 

kandidátů, Librantice
• Jaroslav Horák, OF, Černilov
• Josef Křížek, ČSL, Černilov
• Zdeněk Balihar, nezávislý kandidát, 

Černilov
• Karel Příhoda, OF, Černilov

Nové obecní zastupitelstvo se sešlo 
dne 6. prosince 1990 v sále restaurace 
„Pod borovicí“. V tajných volbách 
zvolilo starostu obce. Byl jím zvolen 
pan Ing. Stanislav Javůrek z Černilova 
(pro zajímavost, tehdy mu bylo 33 let). 
Místostarostou byl zvolen pan Ing. Josef 
Bohata z Černilova.

Naše obec má opět po 45 letech 
obecní úřad, obecní zastupitelstvo a 
starostu obce. Potud zápis v kronice  
z roku 1990.

Na závěr chci dodat, že v Černilově 
máme nejdéle sloužícího starostu, snad 
v celé České republice. Přeji mu k jeho 
třicátému výročí od zvolení do funkce 
starosty pevné zdraví, bdělé oko a hodně 
sil v jeho starostování.

Jaroslav Kudrnáč, 
kronikář obce Černilov

inzerce
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Z historie SK Slávie Libřice - pokračování
Rok 1994

Novou mistrovskou sezonu 1994-95 
začala obě naše mužstva prohrou. Dorost na 
Novém HK 1:2 v sestavě: Janeček – P. Štrajt, 
M. Havel, Vyhlíd, Mildner, Kovačevitý, 
Krumlovský, Šimon, L. Jedinák, Doležal, 
J. Havel. Muži doma s Lužcem 3:5, když 
soupeřův Hála nám dal 4 góly! Sestava: 
Ing. Pavlát – J. Štrajt, Dostál, Saučuk, 
Štěpán, Riedl, Pánek, Jarkovský, Baiger, 
Kvíčera, Gajdoš. Další zápasy mužů ve 
III. Třídě: vítězně nad Dobřenicemi 3:2, 
v Klamoši 3:3, prohra ve Stěžerách 4:2, 
prohra doma s Rasoškami 0:2, vítězství  
v Ohnišťanech 3:0 a v Boharyni 2:1, 
v Prasku 2:2, vítězně s Roudnicí 2:0 a 
prohra doma s Kunčicemi B 1:3, když naši 
neproměnili 2 pokutové kopy! Po podzimu 
jsme skončili na 10. místě, vedla Roudnice. 
Zajímavost z OP: v Hořiněvsi se nedohrálo 
utkání s Černilovem kvůli inzultaci – hosté 
vyhráli kont. 3:0! Další výsledky dorostu: 
prohra doma s Myštěvsí 0:3, s Kunčicemi 
2:2, výhra v Boharyni 6:0, s Probluzí 2:0, 
prohra v Prasku 0:2. V podzimní tabulce 
byl dorost třetí od konce.

V komunálních volbách v obci prošli 
do devítičlenného zastupitelstva obce čtyři 
členové Slávie: Josef Hojný, Jiří Budinský 
st., Ing. Jaroslav Pavlát a Josef Jedinák, 
který byl zvolen starostou obce. Nové 
zastupitelstvo odsouhlasilo částku 50 tisíc 
Kč pro potřeby Slávie a zároveň vyslovilo 
uznání sportovcům za reprezentaci obce.

Rok 1995

11. března 1995 se uskutečnila v hospodě 
U Špatenků výroční členská schůze Slávie. 
Po skončení jednání následovalo tzv. Matiné 
u příležitosti životních jubileí J. Gajdoše a J. 
Jedináka, při bohatém občerstvení a hudbě 
varhaníka pana Krále až do ranních hodin. 
Hostinský pan Josef Zilvar říkal, že se vypilo 
více piva, než na lednovém obecním bále, 
a že se hlavně činili dorostenci! 30. května 
se konala výborová schůze Slávie, kde se 
m.j. Jednalo i o neutěšené situaci v boji  
o záchranu mužů ve III. Třídě. Hlavní 
sponzor – OÚ – si přeje, aby na místo 
asistenta k trenéru Jaroslavu Rulfovi byl 
jmenován Jiří Budinský st. 11. června hrají 
muži zápas v Roudnici, která již byla jistým 
postupujícím do OP a prohrávají 0:6!

17. červen – pouť v Libřicích a zároveň 
boj o záchranu mužů s Novým Hradcem 
Králové B. Naši borci podali bojovný 
výkon, vyhráli 3:1 a tím se zachránili! Góly: 
Straka 2, Riedl. Sestava: Lán – Fajčík – 
Holman, Kvíčera, Štěpán, Ličman, Forst, 
J. Štrajt, Šimon, Dostál, Kořínek, Straka, 
Riedl, Havel.

30. června – účast na turnaji ve Velké 
Jesenici, ze čtyř utkání jen jeden bod za 
remízu s Rasoškami. 5. července Turnaj  
v Libřicích se Slávii také nepovedl a 
skončila poslední, čtvrtá. Vyhrál Černilov 
(Slávii porazil 3:0).

15. července přátelák v Kocbeři skončil 
remízou 4:4 (Straka 2, Jan Štrajt a Riedl). 
29. červenec – turnaj v Sendražicích: Slávie 
– RH Hr. Králové 3:1! (Štrajt 2, Vrabec) – 
nejlepší utkání turnaje! Slávie – Sendražice 
1:0 (Holman), Č. Kostelec Slávie 2:0, Slávie 
– Hořiněves 1:0 (Vrabec). Skončili jsme na 
2. místě za vítězným Č. Kostelcem. Srpnová 
přípravná utkání: s Jeníkovicemi 4:2, 
debakl v Rasoškách 0:6, přičemž se zranil 
Budinský ml., který se vrátil z Černilova. A 
začíná ročník 1995-96! Muži hrají v Prasku 
v sestavě: Pavlát – Ličman, Holman, Pošík, 
Fajčík – Vrabec, Jarkovský, J. Štrajt, Riedl 
– Müller, Forst – Gajdoš, Straa, Kvíčera. 
Vítězíme 1:0 brankou Müllera! Dále  
s Kosičkami B 4:2, vítězství v Lužci 4:1 a 
doma nad Probluzí 5:0. Vítězně i na Novém 
HK B 4:0, remíza doma s Ohnišťany 
0:0, výhra ve Stěžerách 2:0 a doma nad 
Chudonicemi 2:1, prohra v Kunčicích B 5:3 
a v Rasoškách 4:2, když utkání přihlíželo 
150 diváků! Dále remíza v Hořiněvsi 1:1, 
když branku našich vstřelil uzdravený 
Budinský. Doma s Dobřenicemi 2:2.

Podzimní tabulka:

1. Libřice 27 bodů
2. Rasošky 27 bodů
3. Kosičky B 26 bodů,

V okresní soutěži dorostu vyhrála Slávie 
v posledním utkání v Kosičkách 8:0 a 
přezimuje v tabulce na 1. místě!

Tabulka OP mužů:

1. Lhota pod Libčany 27 bodů
2. Černilov 24 bodů
3. Lovčice 23 bodů.

Jaro 1996

Po zimní přestávce přišla na Slávii 
„kocovina“! Slávie – Lužec 0:2, s Novým 
HK B 0:1, pak nastalo zlepšení – nad 
Kunčicemi B 5:1, s Praskem 3:0, vítězně  
v Klamoši 3:2 a v Ohnišťanech 2:1. Poslední 
domácí utkání III. třídy hrála Slávie doma  
s Rasoškami a po boji prohrála v derby 1:2! 
Svoje účinkování v této třídě pak Slávie 
završila vítězstvím v Dobřenicích 4:1 a po 
více než dvaceti letech postoupila ze 2. místa 
za suverenními Rasoškami do Okresního 
přeboru! Dorostenci Slávie pak skončili  
v Okresní soutěžu v polovině tabulky na 4. 
místě.

Konečná tabulka OP mužů:

1. Smiřice 54 b.
2. Lhota pod Libčany 53 b.
3. Černilov 48 b.

9. července u příležitosti 70 let 
organizované kopané se v Libřicích uskutečnil 
fotbalový turnaj „O putovní pohár obecního 
úřadu“. Hrálo se systémem každý s každým 
2x30 minut. Výsledky: Sendražice – Libřice 
2:0, RH HK – Černilov 0:0, Libčice – RH HK 
1:0, Černilov – Sendražice 0:0, Sendražice – 
RH HK 0:0, Libřice – Černilov 0:1. Pohár 
získalo mužstvo Sendražic, 2. místo Černilov, 
3. Libřice, 4. RH HK. Utkání starých gard: 
Slávie – Jiskra Kocbeře 2:2. Přihlíželo 100 
diváků. Tečkou oslav bylo posezení v kiosku 
Pod modřínem při bohatém občerstvení a při 
poslechu hudební skupiny p. Vaňka z HK.

informace ze současnosti

V podzimní části III. třídy, zkrácené o čtyři 
kola, si Slávie, posílená o kvalitní hráče, vedla 
velmi dobře. Osm vítězství a jedna remíza, to 
znamená 1. místo v tabulce s 25 body a skóre 
47:11. Druhý je Nový Bydžov B s 24 body. 
Kanonýr našeho týmu David Ličman nastřílel 
v osmi zápasech 15 branek, z toho Nedělištím 
6 a Libčanům B 5 kousků! Dále: Müller 
6 zápasů – 7 gólů, Brendl 6/7, Lekeš 6/5, 
atd. Mužstvo dobře „kočíroval“ trenér Jirka 
Budinský s asistentem Leošem Hartmanem, 
mající výraznou podporu předsedy Slávie 
Pavla Štrajta a jeho bratra Jana Štrajta. S dobrou 
reprezentací je spokojeno i zastupitelstvo obce, 
pochopitelně i fanouškové a sponzoři.  

 pokračování příště
Josef Jedinák, kronikář Slávie Libřice

KOMINICTVÍ
DVOŘÁK a SYN

E. BENEŠE 1524
HR. KRÁLOVÉ

 tel. 602 412 350

Provádíme čištění komínů 
a vystavování kontrolních 

protokolů.

inzerce

INTERNET RYCHLOSTÍ SVĚTLA
ZŘÍZENÍ ZDARMA – MONTÁŽ VČETNĚ KONCOVÉHO ZAŘÍZENÍ

PŘIPOJENÍ A SERVIS OD FIRMY Z ČERNILOVA

INTERNET
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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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Masarykova základní škola v Černilově vyhlašuje 

na téma

Dívejte se kolem sebe, hledejte 
zajímavé světlo, i jednoduché 
může být krásné… 
Fotky pošlete na e-mail 
hoffmannova@zscernilov.cz 
nebo kucerova@zscernilov.cz. 
Můžete také donést na USB. 

do 1. 2. 2021

Těšíme se na krásné 
fotografie!


