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Dětský den ve Výravě

Rychlé šípy ve Skaličce

Dvoreček Černilov



 
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,
slovy všudypřítomných reklam 

na očkování proti koronaviru - 
děláme tečku za pandemií! Alespoň 
při pohledu na následující strany to 
tak vypadá. Zpravodaj, který právě 
držíte v rukou, se svým obsahem 
vrací zpět do doby před dvěma lety, 
kdy nejpočetnější rubrikou byly 
reporty z proběhlých akcí a spolky 
mohly obsáhle informovat o dění 
ve svých komunitách. Po několika 
značně ztenčelých vydáních tu máme 
opět plnohodnotnou nálož informací 
z našeho mikroregionu. A že je co 
číst! Připomenout si můžete loučení 
s prázdninami, první "postcovidové" 
dětské dny, ale i tradiční Pivní 
slavnosti ve Skalici či rybářské závody 
ve Výravě.

Dlouho jsme váhali, které téma 
vybrat na titulní stranu. Jako jeden 
z nejvýraznějších počinů poslední 
doby se nabízel motiv rozbourané 
haly v černilovské škole, ale protože 
komplexní článek o přístavbě 
se zřejmě objeví až v některém  
z následujících vydání, zvolili jsme 
momentku z Mysliveckého dne ve 
Skalici. O druhém ročníku vydařené 
akce se dočtete na straně 20. Pokud 
byste přece jen chtěli nakouknout do 
školy "pod širým nebem", pár snímků 
na vás čeká na straně 15.

Velkým tématem současnosti, které 
prostupuje hned několika zprávami 
z radnic v našem mikroregionu, 
jsou změny v nakládání s odpady. 

K těm obce nutí nová legislativa a 
také zvyšující se ceny za ukládání 
směsného komunálního odpadu. 
Podrobně se novinkám věnuje,  
v bloku Obecního úřadu v Černilově, 
text Jany Horákové, který vysvětluje 
zásadní změnu v platbách za odpady 
v největší z našich obcí. Od příštího 
roku už Černilováci nebudou platit 
podle počtu vyvezených popelnic 
za rok, ale paušálně. Nově nikoliv 
svozové firmě, ale obci.

Černilov tak najíždí na systém, 
který lidé znají třeba z Hradce 
Králové. Avšak zatímco ve velkých 
městech s bytovými domy jde takřka 
o nutnost, na vesnicích dochází  
k paradoxní situaci. Dosud byli lidé 
přímo finančně motivovaní co nejvíce 
třídit, aby jim stačilo vyvézt popelnici 
třeba jen jednou za měsíc. Příští 
rok už si četnost svozu nevyberou a 
zaplatí stejně za plnou i poloprázdnou 
nádobu. Bude tak jen na obci, aby 
lidem vysvětlila, že třídit se musí dál 
a nejspíš ještě důkladněji, aby náklady 
za odvoz odpadů nerostly. 

S jednou takovou netradiční 
motivací přišli ve Smržově. Aby lidé 
nelili použité oleje do kanalizace, 
vyměňují je za nové lahve se 
slunečnicovým olejem. Jsem zvědavý, 
jak experiment dopadne. Snad se  
o něm i o dalších podobných dočteme 
v některém z dalších Zpravodajů.

Ale teď už je tu aktuální vydání.  
Příjemné čtení.

Tomáš Hejtmánek

EDITORIAL

Redakční rada:

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

Mgr. J. Hofmanová, T. Hejtmánek

Redakční rada neodpovídá za stylizaci 
příspěvků a případné tiskové chyby.

 Uzávěrka příštího čísla: 10. 11. 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

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: www.cernilovsko.cz



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,
dnes se jen krátce 

zmíním o aktuálním dění, 
protože informacím o odpa-
dovém hospodářství, stavbě 

polní cesty s rybníkem v Újezdu i prodeji 
stavebních pozemků U Říhů jsou věnovány 
samostatné příspěvky. 

Možná nejdůležitější informací je, že 
zdárně pokračuje akce „ZŠ ČERNILOV 
- NÁSTAVBA 3.NP.“ Dodavatel dodržel 
postupný termín ze smlouvy o dílo a oddělil 
k 31.8.2021 staveniště od stávajících prostor 
ZŠ tak, že bylo možné po nezbytném úklidu 
zahájit výuku v ZŠ od 6.9.2021. Přitom 

vyhověl požadavkům ZŠ na dodatečnou 
instalaci projektoru, plátna a elektrických 
rozvodů na hale, které nebyly součástí 
stavby. Úkol to nebyl jednoduchý, ještě před 
několika týdny jsme z haly mohli pozorovat 
sluníčko a při kontrolních dnech jsme se 
pohybovali vlastně v umělém jezírku. Za 
to, že nedošlo k větším škodám, (prázdniny 
byly letos deštivé) patří poděkování 
technikům i dělníkům firmy Stylbau HK. 

Také dodavatel kompostérů pro 
Mikroregion firma Jelínek TRADING 
s.r.o. již byla vybrána a byla s ní uzavřena 
kupní smlouva. Dodávka kompostérů bude 
probíhat ve dvou fázích, do konce roku 

300 ks, zbytek cca 630 ks v prvním 
čtvrtletí roku 2022. Dobrou zprávou 
je, že byly v minulých dnech 
dokončeny nové varhany v obřadní 
síni, pozvánku na zahajovací koncert 
také naleznete na jiném místě 
Zpravodaje. Nebude se vybírat 
vstupné a mohu Vám slíbit, že to 
bude opravdu zážitek. Tak snad se 
tam všichni vejdeme. 

 Stanislav Javůrek, starosta

OÚ Černilov

Zprávy z radnic4

Výročí v Černilově
Svá životní jubilea  
v červenci, srpnu a září 
oslavili
Marie Medková, Vladislav Prokeš, 
Květa Matějíčková, Anna Marková, 
Hana Benešová, Jindra Čechová, 
Květomír Bednář, Rudolf Král, Jaroslav 
Cihlo, Stanislava Adamírová, František 
Hušek, Ladislav Horák, Eliška Zídková 
a Helena Lovasová.

Obec Černilov oznamuje, že dne 
7.9.2021 zveřejnila svůj záměr č.j. 
1742/21/OÚ prodat nemovitý majetek, 
a to pozemky v lokalitě Z9b „U Říhů“ 
v katastrálním území a obci Černilov:

• p. č. 3611/2 o výměře 710 m2,  
druh pozemku orná půda (RD 05)

• p. č. 3611/3 o výměře 705 m2,  
druh pozemku orná půda (RD 06).

Pozemky se nacházejí v území, které je 
vymezeno v platném Územním plánu obce 
Černilov jako rozvojová plocha Z9b. Pro 
lokalitu platí regulativy zakotvené v Územní 
studii 12 RD na Malé Straně v Černilově 
a v textové části Územního plánu Obce 
Černilov pro plochy s funkčním využitím 
BV – plochy bydlení v rodinných domech – 
venkovské (https://www.cernilov.cz/urad/
uzemni-planovani). Lokalita je zasíťována 
(vodovod, splašková kanalizace, elektro) a 
provedena veřejně přístupná komunikace 
vč. veřejného osvětlení. Na oba pozemky 
jsou přivedeny přípojky inženýrských sítí 
(přípojka splaškové kanalizace, vody a 
elektro). K pozemkům je přístup z veřejné 
komunikace – proveden sjezd. Prodej 
pozemku je možný výlučně za účelem 
výstavby objektu bydlení (rodinný dům).

Pozemky budou prodány 
obálkovou metodou na základě žádosti 
oprávněných žadatelů (fyzická/é 

osoba/y) v souladu s Pravidly prodeje 
2 zasíťovaných pozemků v Černilově. 
Náležitosti podání jsou 
stanoveny v těchto Pravidlech, 
dostupných na úřední desce 
Obecního úřadu v Černilově 
a na webu obce (https://www.
cernilov.cz/clanek/prodej-
pozemku-v-lokalite-z9b-u-rihu-
v-k-u-cernilov).  

Základním kritériem při 
výběru konkrétního žadatele je 
výše nabídnuté ceny za 1 m2 
pozemku. Minimální prodejní 
cena pozemku, stanovená 
Zastupitelstvem obce Černilov 
dne 19.8.2021 usnesením č. 
2/2021 A4, je ve výši 2 400,- Kč za 1 m2 

pozemku. Jeden žadatel je oprávněn podat 
nejvýše 2 žádosti. Jeden žadatel může 
nabýt do vlastnictví nebo spoluvlastnictví 
pouze jeden pozemek. 

Termín podání žádostí o koupi 
pozemku je stanoven nejpozději do 
čtvrtka 7.10.2021 do 12:00 hodin. 

Formulář žádosti o koupi pozemku je 
nedílnou součástí výše uvedených Pravidel, 
je ke stažení na webu obce (https://www.
cernilov.cz/www/files/texts/formular.pdf).

Žádost o koupi doručí zájemci o koupi 
pozemku v zalepené a neprůhledné obálce 
formátu A4 ve stanoveném termínu na 

podatelnu Obecního úřadu v Černilově. 
Na obálce bude uvedeno „Žádost o koupi 

pozemku v Černilově na ploše Z9b“.
Termín otevírání obálek s žádostmi 

o koupi pozemku je stanoven na čtvrtek 
7.10.2021 ve 14:00 hodin v budově 
Obecního úřadu v Černilově č.p. 310. 
Otevírání obálek je veřejné.

Bližší Informace podá Ing. Jana 
Horáková, tel. 495 433 111, e-mail: 
uctarna@cernilov.cz nebo Pavlína 
Hofmanová, tel. 734 203 928, e-mail: 
mistostarostka@cernilov.cz.

Informace týkající se územního plánu 
zodpoví Ing. Lukáš Uhlík, tel. 495 431 031, 
e-mail: podatelna.su@cernilov.cz. 

 Pavlína Hofmanová

Prodej zasíťovaných pozemků v lokalitě Z9b "U Říhů"
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Vážení občané, jistě jste zaznamenali 
v médiích informaci, že od letošního roku 
dochází ke změnám v systému odpadového 
hospodářství. Již není možné, aby občané 
sami uzavírali smlouvu napřímo se 
svozovou firmou (tak, jak to bylo dosud), 
ale nově přebírá zodpovědnost za celé 
odpadové hospodářství obec. V souladu 
s novým zákonem o odpadech schválilo 
Zastupitelstvo obce Černilov na svém 
květnovém zasedání novou obecně 
závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním 
poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství. Nově tedy bude obec vybírat 
tzv. „poplatek za odpady“, vaše smlouvy se 
svozovou firmou Marius Pedersen a.s. již 
nebudou pro další rok obnoveny. Vyhláška 
je zveřejněna na webu obce v sekci Úřad/
Odpady. 

Ráda bych vám touto cestou vysvětlila 
nejdůležitější pravidla a povinnosti 
stanovené v této vyhlášce: 

Poplatník poplatku – je fyzická 
osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu 
nebo k dočasnému pobytu u cizinců a dále 
vlastník bytu, rodinného domu nebo stavby 
pro rekreaci, která je umístěna na území 
obce a ve které není trvale přihlášena žádná 
fyzická osoba. Pokud tedy osoba např. 
s trvalým pobytem v Hradci Králové vlastní 
v Černilově rodinný dům, ve kterém není 
nikdo trvale přihlášen, pak základní poplatek 
za osobu platí v Hradci Králové, ale protože 
je původcem odpadu i v Černilově, bude 
povinna hradit poplatek v základní výši za 
nemovitou věc i v Černilově.  Poplatek se 
bude týkat i osob, které neměly se svozovou 
firmou smlouvu na svoz odpadu dosud 
uzavřenou. 

Za nezletilé děti a osoby omezené 
na svéprávnosti přechází poplatková 
povinnost na zákonného zástupce nebo 
opatrovníka. Je-li zákonných zástupců 
(rodiče) nebo opatrovníků více, jsou povinni 
plnit poplatkovou povinnost společně 
a nerozdílně.

Vyhláška se nevztahuje na právnické 
osoby a podnikatele, ti musí řešit svoz 
odpadu se svozovou firmou sami za sebe, 
nikoliv odkládáním odpadu z podnikatelské 
činnosti na sběrný dvůr obce či na místa pro 
sběr tříděného odpadu určená.  

Plátce poplatku  - pokud chce za 
všechny členy domácnosti odvést poplatek 
jeden člen rodiny, tzv. plátce poplatku, musí 
za domácnost odeslat informaci (nejlépe 
vyplněný formulář „ohlášení poplatkové 
povinnosti“) na e-mail podatelna@cernilov.
cz, tím zaregistruje osoby, za něž bude 
poplatek odvádět a následně může platit 
za celou domácnost pouze pod jedním 

variabilním symbolem.
Ohlašovací povinnost – poplatník 

má povinnost se ohlásit na Obecní úřad 
v Černilově nejpozději do 30 dnů ode 
dne vzniku své poplatkové povinnosti, tj. 
nejčastěji přihlášení k trvalému pobytu nebo 
koupě nemovité věci (byt, RD, rekreační 
objekt). Informaci o trvale přihlášených 
osobách máme na obecním úřadu k dispozici, 
proto se tato ohlašovací povinnost bude 
prakticky vztahovat pouze na osoby, které 
v Černilově nabydou nebo pozbydou 
nemovitou věc (byt, RD, rekreační objekt), 
aniž by se přihlásily k trvalému pobytu. 
Pokud jste tedy k trvalému pobytu v obci 
přihlášeni, máte svoji základní ohlašovací 
povinnost k 1. 1. 2022 splněnou. 

Sazba poplatku v roce 2022:

• osoba trvale bydlící v obci 600,- Kč/
rok, resp. 50 Kč/měsíc, pokud netrvala 
povinnost celý rok

• za „rekreační“ objekt 600,- Kč/rok, 
resp. 50 Kč/měsíc, pokud netrvala 
povinnost celý rok
Poplatek je splatný jednorázově 

do 28. 2. příslušného kalendářního roku, 
resp. do 15. dne měsíce, který následuje 
po měsíci, ve kterém povinnost vznikla.  

Příklad: pan Horák se přihlásí k trvalému 
pobytu dne 12. 3. 2022. Jeho poplatková 
povinnost bude 500 Kč (neplatí za leden a 
únor) a poplatek je splatný do 15. 4. 2022.

Osvobození od poplatku je 
vyjmenováno ve vyhlášce a týká se 
zejména dětí, která mají trvalý pobyt 
v obci, ale dlouhodobě jsou v dětském 
domově, ve školském zařízení pro 
preventivní výchovnou péči apod., dále 
osob se zdravotním postižením a seniorů, 
umístěných v domově pro seniory, 
chráněném bydlení apod. a osob závislých 
na pomoci jiné osoby. Nárok na osvobození 
je potřeba doložit průkazným potvrzením, 
nevzniká automaticky.

 Úleva od poplatku ve výši 300 Kč/
ročně, resp. 25 Kč/měsíc: děti s trvalým 
pobytem v obci, které v příslušném 
kalendářním roce dovrší nejvýše 6 let.

Příklad: pan Horák bydlí v Černilově, se 
ženou a 2 dětmi ve věku 3 a 8 let. Všichni 
jsou trvale hlášeni v obci. Jejich roční 
poplatková povinnost bude 3 x 600 Kč + 1x 
300 Kč = 2.100 Kč.

Příklad: pan Horák bydlí v Černilově, se 
ženou a 2 dětmi ve věku 3 a 8 let. Všichni 
jsou trvale hlášeni v obci. Dále se starají o 
babičku, která je trvale hlášena v obci, ale je 
osobou závislou na pomoci jiné osoby (dle 
zákona o sociálních službách). Horákovi 
doložili rozhodnutí Úřadu práce, týkající se 

Změna v placení za odpady v Černilově

babičky. Jejich roční poplatková povinnost 
je 3 x 600 Kč + 1x 300 Kč + 1x 0 Kč = 
2.100 Kč.

Platba poplatku:

• v hotovosti nebo platební kartou 
v pokladně Obecního úřadu 
v Černilově

• převodním příkazem na účet obce 
Černilov 
Pro správnou identifikaci platby 

bude důležité zadat platbu se správným 
variabilním symbolem. Ten vám bude 
přiřazen dle údajů v naší evidenci a 
zašleme vám ho v informaci o vaší 
poplatkové povinnosti. 

Oznámení o poplatkové pov-
innosti:

Do konce letošního roku vám 
doručíme informaci o vaší poplatkové 
povinnosti v roce 2022, ve které budou 
uvedeny zejména informace o osobách 
trvale hlášených na vašem čísle popisné  
(u bytových domů dle bytů), výši poplatku, 
variabilní symboly pro jednotlivé platby a 
možnosti úhrady poplatku. 

Prosba o součinnost:

V případě, že budete chtít některé údaje 
dle naší evidence ověřit (např. osoby trvale 
přihlášené na vašem čp.), nebo budete 
chtít uplatnit osvobození od poplatku či 
budete chtít nahlásit společného plátce 
poplatku za více osob, prosíme vás  
o vyplnění formuláře „Ohlášení poplatkové 
povinnosti“, který vám zašleme také 
v informačním dopise, nebo bude ke 
stažení na stránkách obce. Konkrétní 
dotazy budeme vyřizovat osobně (B. 
Burdychová, J. Horáková, M. Dušková), 
telefonicky (495 433 111, 495 431 221, 
604 180 135) nebo mailem (podatelna@
cernilov.cz, uctarna@cernilov.cz). 

Budete-li v mimořádném případě 
potřebovat nastavit pro platbu poplatku 
splátkový kalendář, kontaktujte nás 
s předstihem na tel.: 495 433 111 nebo 
mailu uctarna@cernilov.cz, abychom 
společně předešli vymáhacímu řízení a 
navyšování poplatku za pozdní úhradu. 

Sběr odpadu v roce 2022:

V současné době probíhá výběr svozové 
firmy. O konkrétních termínech svozů 
odpadů a známkách na popelnice vás budu 
informovat v příštím čísle Zpravodaje. 

Na závěr je důležité zdůraznit, že nově 
vybíraný poplatek bude použit na úhradu 
nejen nákladů na pravidelný odvoz 
komunálního odpadu, ale i tříděného 
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OBEC DIVEC
Ze zasedání ZO 7. 7. 2021

Byla schválena 
předložená dokumentace 
pro realizaci kanalizační 
a vodovodní přípojky  
k pozemku č. 18/14 včetně 
„Smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene“.
Starosta informoval o podmínkách 

směny pozemků s firmou Stavoka. Na 
příštím zasedání bude připravena Směnná 
smlouva a starosta zajistí vyvěšení záměru. 

Byla schválena RZ č.1/2021 o přijetí 
finančních prostředků - dotace z KHK. Byla 
schválena „Smlouva o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene pro pozemek 
p.č.18/9. Starosta předložil nabídku na 
realizaci obecních webových stránek  
v souladu se zákonnými pravidly Pan 

Medek byl pověřen zajištěním repliky 
zvonu dle nabídky.

Ze zasedání ZO 1. 9. 2021

Byla projednána a schválena předložená 
projektová dokumentace pro realizaci 
kanalizační a vodovodní přípojky k pozemku 
č. 18/14 včetně „Smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene“.

Zastupitelé projednali a schválili 
předloženou PD na realizaci garáže na 
p.č.38/1 s nájezdem přes p.č.308/1 ve 
vlastnictví obce Divec.

Starosta předložil analýzu vývoje cen 
odpadů za posledních 10 let. Na základě 
těchto podkladů a se znalostí budoucího 
vývoje cen za skladování musí zastupitelé 
přijmout novou vyhlášku s novými 
podmínkami sběru veškerých odpadů 

 

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

vznikajících na území obce. Diskuse bude 
pokračovat na příštím zasedání. 

Starosta předložil projednanou 
„Směnnou smlouvu s firmou Stavoka“  
o směně pozemků ve stavební lokalitě na 
západní straně obce. Směnou získá obec 
do majetku pozemky pro budoucí možnou 
směnu a realizaci cyklostezky.

OBEC LEJŠOVKA
Ze zasedání ZO 30. 8. 2021

Starosta seznámil 
zastupitele s rozpočto-
vým opatřením 4-6/2021.    
Rozpočtová opatření jsou 
zveřejněna v elektronické 
podobě na webových 

stránkách obce a je možno do nich 
nahlédnout na Obecním úřadě Lejšovka.

1. 9. 2021 končí smlouva  o pronájmu 
obchodu s panem Knoflíčkem. 
Nájemník doposud nezaslal žádnou 
oficiální žádost o prodloužení nájemní 
smlouvy. Starosta obce Lejšovka 
proto navrhuje zastupitelstvu nadále 
smlouvu neprodlužovat. (schváleno)

Starosta informoval zastupitelstvo 
o Oblastní charitě Červený Kostelec, 
která se obrátila na obec Lejšovka 
s prosbou o peněžitý příspěvek pro Hospic 
Anežky České, který se zaměřuje na těžce 
nemocné pacienty. Zastupitelstvo se shodlo 
na jednorázovém daru v hodnotě 3.000 Kč.

Při revizi prováděné v obci Lejšovka 
Katastrálním úřadem Hradec Králové bylo 
zjištěno, že budova zastávky - čekárna 
byla omylem připsána panu Kašparovi. 
Proto starosta obce Lejšovka navrhuje 

tuto budovu zapsat do vlastnictví obce 
Lejšovka v katastru nemovitostí. Dále 
starosta obce navrhuje zastoupení v této 
věci (sepsání dopisu pro pana Kašpara) 
advokátní kanceláří paní JUDr. Kláskovou. 
Pozemek na kterém zastávka – čekárna 
stojí patří panu Kašparovi. Proto starosta 
obce navrhuje sepsání nájemní smlouvy 
na tento pozemek. Nájemné činí 2000 Kč 
za rok. Zastupitelstvo schvaluje zapsání 

čekárny do osobního vlastnictví obce 
Lejšovka, dále schvaluje sepsání nájemní 
smlouvy za pozemek pod čekárnou 
s majitelem pozemku a zastoupením v této 
věci advokátní kanceláří JUDr. Kláskovu. 

Paní Vargová vznesla požadavek 
u zastupitelstva o přidání nádoby na 
recyklovaný odpad (papír) na stanovišti 
u rybníka. Starosta obce přislíbil, že dodá 

 

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

ještě jednu nádobu na recyklovaný papír.
Dále paní Vargovou zajímalo, kdy by 

mohly být nové kompostéry, které obec 
Lejšovka nabízela. Starosta obce ujistil 
paní Vargovou a občany Lejšovky, že 
kompostéry budou, ale zatím se neví kdy. 
Kompostéry se stále řeší.  

Další bodem do diskuze byla prosba 
paní Polákové o pomoc při vyřízení dohody 
s majitelkou pozemku, který sousedí 
s jejím pozemkem. Majitelka sousedního 
pozemku se o pozemek nestará a neustále 
dochází k poškozování majetku paní 
Polákové. Paní Poláková již několikrát 
mluvila s majitelkou sousedícího pozemku, 
ale k nápravě nedošlo. Proto se paní 
Poláková obrátila na zastupitelstvo obce 
Lejšovka s prosbou o pomoc.

odpadu z kontejnerů rozmístěných po obci 
a odpadů vybíraných prostřednictvím 
sběrného dvora atd. Přestože jako obec 
přecházíme na „paušální“ poplatek za sběr 
odpadu, je i nadále velmi důležité třídit 
odpad, protože za vytřídění odpadu získává 

obec odměnu, která náklady snižuje, a 
ovlivní tak výši poplatku stanovenou pro 
další období. Na webu obce (https://www.
cernilov.cz/urad/odpady) najdete informace 
o způsobech a možnostech třídění odpadu. 

V příštím čísle Zpravodaje vás budu 

informovat o tom, jaké odpady sbíráme, 
jakým způsobem, co se s nimi dále děje, 
jak se předchází vzniku odpadů, jaká je 
produkce a využití odpadů v obci a kolik to 
stojí. 

Jana Horáková, účetní obce
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OBEC LIBRANTICE
Ze zasedání ZO  

22. 6. 2021

Zastupitelstvo obce 
schvaluje účetní závěrku 

obce Librantice za rok 2020 a výsledek 
hospodaření ve schvalovacím řízení  
ve výši 6 320 433,08 a souhlasí s převodem 
částky na účet 432. Dále ZO bere na 
vědomí účetní závěrku ZŠ a MŠ Librantice 
a bere na vědomí výsledek hospodaření ZŠ 
a MŠ za rok 2020 bez výhrad. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 
závěrečný účet obce za rok 2020 a 
souhlasí s celoročním hospodařením obce 
Librantice za rok 2020 s výhradou. 

Příjmy za rok 2020 Kč 11 721 500. 
Výdaje ve výši Kč 14 402 900. Přijaté 
dotace: volby do zastupitelstva kraje 
31 000,- , dotace ZŠ – průběžná ve výši 
504 827,- Kč, dotace na pořízení programu 
do knihovny  20 000,- Kč, dotace ze SR 
772 250,- Kč.

ZO pověřuje paní účetní opravou chyb 
dle Zprávy o přezkoumání hospodaření 
obce za rok 2020.

Smlouva o zřízení věcného břemene 
služebnosti na pozemku p.č. 1299/111 
– vedení nn k pozemku 151/2. Smlouva  
č. IV.12-2020913/VB/2 úplatná.     

Smlouva o zřízení věcného břemene 
– služebnosti na pozemky p.č. 1299/111 – 
vedení nn k pozemku p.č. 1894. Smlouva 
č. IV-12-2021008/VB/01 – úplatná.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohoda o umístění 
stavby č. IV-12-2022220/VB/01 na 
pozemcích p.č. 1724/1, 1745, 1749/1, 
1748/1 a 1750/2 k pozemku 1750/1.

Zastupitelstvo pověřuje starostku 
obce podepsat smlouvu na nákup nového 
dopravního automobilu pro hasiče s firmou 
MOTO-TRUCK CZ, s.r.o., Přerov. Získali 
jsme dotaci ve výši Kč 750 000. Celková 
částka automobilu je Kč 1 043 000. 

Zastupitelstvo schvaluje vypsání výzvy 
na akci „Stavební úpravy u obecního úřadu 
včetně parkoviště a mostku“. Získaly jsme 
dotace ve výši Kč 2 693 000 od MMR. 
Doba realizace je 2 roky. 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření 
budoucích smluv o připojení odběrného 
elektrického zařízení MŠ číslo 21_
SOBS01-4121799738 a kuchyň číslo 21_
SOBS01-4121792098.

Zastupitelstvo schvaluje doplnění 
návrhu nového ÚP v lokalitě Z 07 za p. J. 
Chudým.

Zastupitelstvo schvaluje finanční 
příspěvek pro HOSPIC Červený Kostelec 
ve výši Kč 10 000,-.

 

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

úřední hodiny

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

OÚ Librantice

Výročí 
V červenci a srpnu svá 
výročí oslavili

Ferbas Václav, Holická Stanislava, 
Křemenák Stanislav, Jarkovská Věra, 
Novotný František, Moulis Rudolf, 
Souček Václav, Chudý Josef, Jedlička 
Stanislav a Volenec Václav.

V červenci oslavila 93. narozeniny 
nejstarší obyvatelka Libantic paní Věra 
Chmelíková.
27.7. oslavila 60. narozeniny starostka 
obce, paní Alena Hladíková. Do dalších 
let přejeme hodně štěstí, pracovních 
úspěchů a hlavně hodně zdraví.                                                                                                                                       

Narodili se (leden - srpen)
Tomšovský Jáchym, Benešová Barbora, 
Lukášek Kryštof a Vích Tobiáš

Zemřeli
Štanderová Božena, Hampl Josef a 
Hanudelová Miluška                

Od letošního roku platí nová pravidla 
na vypouštění odpadních vod. V případě 
domovních ČOV s vypouštěním vod 
přímo do vodního toku zůstává vypouštění 
z těchto zařízení  beze změn. Pro takovou 
ČOV nebo septik je stále nutné mít platné 
povolení k vypouštění odpadních vod.   

Od 1. 9. 2021 bude vypouštění 
odpadních vod ze stávajících i nových 
čistících zařízení u jednotlivých 
nemovitostí povolovat vlastník kanalizace 
tj. obec na základě smluvního vztahu.

Ze zasedání ZO 2. 9. 2021

Dne 16. 8 .2021 proběhlo výběrové 
řízení na akci „Úprava Librantického 
potoka III. Část – I. Etapa“. Osloveno bylo 
5 dodavatelů, hodnoceny byly 2 nabídky a 
vybrána byla firma s nejnižší nabídkovou 
cenou 4 814 432,85 bez DPH a to firma 
KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 33 
Pardubice. Zastupitelstvo obce schválilo 
podepsat  s vybranou firmou smlouvu o dílo.

Zastupitelstvo schválilo prodloužení 
nájemní smlouvy na hospodu s panem 
O.Pavelkou na dobu neurčitou s dalšími 
podmínkami, a to hlavně udržování pořádku 
na dětském hřišti a pod pergolou.

Zastupitelstvo schvaluje podepsání 
darovací smlouvy na  pozemky p.č. 4230 
a 4122, které jsou ve vlastnictví obce, obci 
Černilov – jedná se o pozemky, které jsou na 
katastru Černilova a je na nich vybudovaná 
cesta Na borek.

ZO bere na vědomí poskytnutí 
finančního příspěvku panu J. Ch. na získání 
řidičského oprávnění skupiny C. Pan J. 
Ch. se zavazuje pracovat pro výjezdovou 
jednotku hasičů Librantice.

inzerce

BUCHNER
elektro práce

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

Zdeněk Buchner
tel.: 776 375 014

503 46 Librantice 213
buchnerzdenek@seznam.cz
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OBEC LIBŘICE

Výročí v Libřicích
Svá výročí slaví

Šulcová Ludmila, Špatenka Jan, Šiková 
Marie, Krapincová Olga, Dostálová 
Jiřina a Budinský Jiří st.

Narodil se
Fulka Ondřej

Prázdniny jsou 
za námi, máme po 
dovolených a opět začal 
běžný život. 

Doba dovolených 
se nepříznivě dotkla i 

zákazníků místní prodejny Hruška – došlo 
ke zkrácení prodejní doby. Obecní úřad  
o nevyhovující situaci jednal s firmou Hruška 
a žádal o nápravu. Nyní už je vše „ve starých 
kolejích“, prodejna je personálně zajištěná, 
otevírací doba je od 7 – 12 hodin dopoledne 
a odpoledne od 13 – 17 hodin, v sobotu 
od 7 – 11 hodin. V současné době probíhá 
závěrečná fáze opravy budovy – výměna 
celé střešní krytiny. Do konce září bude 
střecha opravená. Zastupitelstvo připravuje 
projektovou dokumentaci na vybudování 
menšího bytu přímo v budově prodejny. 
Pokud by firma Hruška vypověděla nájem, 
s nabídkou bytu se vhodný nájemce najde 
snadněji. 

Veřejné prostranství včetně kanalizace 
před hostincem U Špatenků je již 
zrekonstruováno, a to včetně asfaltové 
zálivky. Aby nedocházelo k poničení 
chodníkové části prostranství, byly z důvodu 
zabránění vjezdu kamionů zabudovány na 
kraj chodníku 3 sklápěcí patníky. Osobní 
auta mohou před hostincem parkovat, 
ale kamionům je tak zabráněnou vjíždět 
na chodník a těžkou technikou ho ničit. 
Stavibet  zároveň opravil problémová místa 
na silnici po Malé Straně a proluku mezi 
chodníky naproti benzinové pumpě. Na 
podzim plánujeme dokoupit zeleň a vysadit 
ji např. k soše sv. Jana.

Zastupitelstvo schválilo rozpočtová 
opatření č. 2 – 3/2021. Starostka jednala se 
Zásilkovnou o možnosti zřízení odběrových 
boxů na parkovišti u kostela. Bohužel jsme 
dostali zamítavou odpověď a bylo nám 
doporučeno, ať naši občané využijí boxy  
u autobusové zastávky v Černilově. Pokud 
by v budoucnu síť rozšiřovali, osloví nás. 
Změna majitele pozemku pod kioskem  
u hřiště má další pokračování – nyní nastává 
slovní ping pong mezi obcí, katastrálním 
úřadem a úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových. S menšími přestávkami 
se vše řeší již od roku 2013. Neskutečné?! 

Pozemkový úřad nás informoval, že 
v příštím roce, pravděpodobně v dubnu, 
by měla být zahájena stavba polní cesty 
vedoucí od sjezdu ze silnice na Královu 
Lhotu nahoru na kopec, kde by se rozdvojila 
směrem k Borku (les) a další část by vedla 
pod Liprou a ústila by na silnici vedoucí 
na Nový Ples. Má to zatím jeden zádrhel – 
potřebné miliony ještě úřad nedostal, zda 
budou, se dozví až v březnu příštího roku. 

 

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
Takže opět jedna velká neznámá, co se 
opravdu bude dělat. 

Zastupitelstvo připravuje novou 
Obecně závaznou vyhlášku odpadového 
hospodářství. Dotkne se nás všech – pro 
někoho bude výhodnější, pro druhého 
nevýhodná. Náš způsob, jakým svážíme 
komunální odpad, je bohužel od ledna 
zakázaný. V podstatě nám nezbývá nic 
jiného, než stanovit poplatek za občana, 
nikoliv za rodinu. Nadále trvá i příprava 
vyhlášky k parkování na veřejném 
prostranství. Připravujeme veřejné zasedání 
v hostinci U Špatenků, kde bychom vás rádi 
informovali a seznámili se změnami.

Určitě jste si všimli, že naše webové 
stránky jsou pouze provizorní. Všechny 
potřebné údaje jsou sice dohledatelné, ale 
není to uspořádané. Na stránkách se usilovně 
pracuje, dojde k rozšíření o další novinky. 
Problém nastal s přestupem do nového 
prostředí. Vše se kompletně dořeší koncem 
roku, kdy budeme moci přejít jinam. Těm, 
kteří nejsou přihlášeni k odběru HLÁŠENÍ 
ROZHLASU, nabízíme přihlásit se. Můžete 
si vybrat – zprávy vám budou chodit na vaši 
emailovou adresu a těm, kdo nepracují na 
počítači pak do mobilu formou sms. Přihlásit 
se můžete z webových stránek obce nebo 
zavolat a s přihlášením vám rádi pomůžeme.

V současnosti jsme zadali vypracování 
projektové dokumentace k vybudování 
bezbariérového vstupu na obecní úřad 
a k řešení přilehlého prostranství před 
budovou. Pokud bude mít obec dostatečné 
finanční krytí, bude akce provedená 
ještě letos. Nový vchod je nutností, 
protože 50 let se na schodišti podepsalo 
a pomalu se rozpadá. Zub času hlodá i 

na technice – pravděpodobně nás čeká 
další nepředpokládaný velký výdaj – a to 
nákup traktoru místo mnoho let sloužícího 
stařečka. Náhradní díly jsou vzhledem ke 
stáří neskutečně drahé a je jich potřeba stále 
více. Dále jednáme ohledně celkové opravy 
části hřbitovní zdi u silnice včetně získání 
dotace na tuto akci.  Zastupitelstvo schválilo 
přijmout formou daru pozemky hřbitova 
(stejně máme ze zákona povinnost hřbitov, 
i když není v našem majetku, spravovat) a 
nyní čekáme na návrh darovací smlouvy 
od církve. Zastupitelstvo pomalu začíná 
připravovat rozpočet na příští rok. Plány 
by byly, ale ne na vše budeme mít dostatek 
finančních prostředků.

 Eva Hynková, starostka

inzerce

INTERNET RYCHLOSTÍ SVĚTLA
ZŘÍZENÍ ZDARMA – MONTÁŽ VČETNĚ KONCOVÉHO ZAŘÍZENÍ

PŘIPOJENÍ A SERVIS OD FIRMY Z ČERNILOVA
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TÝDENNÍ ARCHIV
PAUZA AKTUÁLNÍHO POŘADU
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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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OBEC SKALICE
Moji milí sousedé,
dovolte mi tentokrát 

jako první oslovit děti, 
školáky, studenty a 
pedagogy. Chtěl bych 
jim opravdu upřímně 
popřát dobrý školní 
rok 2021/2022. Někteří 

školáci by se mnou možná polemizovali  
o tom, zda je lepší prezenční výuka 
v lavicích nebo distanční výuka u počítače, 
tabletu či mobilu (mnohdy v pyžamu a 
simultánně s jinou, příjemnější aktivitou), 
ale mám za to, že většina je ráda, že se 
se svými vrstevníky setkává nikoli přes 
facebook, ale takříkajíc „face to face“, tváří 
v tvář. A učitelé? Nemá smysl odhadovat… 
Myslím, že i rodičům se dost ulevilo. 
Přeji tedy všem účastníkům vzdělávání 
dobrý rok a mnoho úspěchů, nejvíce mám 
však na srdci naše prvňáčky. Byl jsem 
v Mateřské škole Číbuz u jejich pasování 
na školáky. Pro ně to byla možná jenom 
taková hra, možná si však uvědomili, že 
začíná něco nového. My dospělci jsme 
si to však uvědomili zřetelně. Kéž tento 
nový začátek, tato zcela zásadní životní 
etapa začne pro všechny šťastně. Bude to 
hrát totiž rozhodující roli pro jejich celý 
následující život. Tak jim v tom, prosím, 
pomozme! 

V souvislosti se začátkem školního 
roku bych chtěl rodičům připomenout 
možnost získat od obce příspěvek ve výši 
1000,- Kč na zájmovou činnost dítěte, 
podrobnosti naleznete na stránkách obce 
www.skalice.info/vyhlasky-zakony. 

Chtěl bych zde poděkovat pořadatelům 
kulturních akcí. Během letošního léta 
se podařilo, zcela nad moje očekávání 
a jistě ke spokojenosti všech účastníků, 
uskutečnit všechny tři velké „obecní“ 
akce: X. (jubilejní) Pivní slavnosti (24. 
7. 2021 na hřišti ve Skalici), Posvícení 
pod břízkami ve Skaličce (28. 8. 2021  
u hasičské zbrojnice) a II. Myslivecký den 
(4. 9. 2021 myslivecký areál ve Skalici). 
Velice si vážím, že pořadatelé měli odvahu 
akce uskutečnit, vážím si obecně toho, 
když občané mají chuť a odhodlání dělat 
něco pro své sousedy, mnohdy s rozpaky, 
jak to bude přijato, jaký to bude mít úspěch 
apod. Oceňuji jejich nasazení a gratuluji 
k úspěchu, jaké akce mají. Nesmím 
zapomenout ani na setkávání v číbuzské 
klubovně (program můžete sledovat na 
stránkách www.klubovnacibuz.cz) či 
umělecky vynikající koncerty v kostele 
sv. Václava v Číbuzi. Ten nejbližší, 
Svatováclavský, se koná už 27. září! Do 
konce roku snad ještě stihneme setkání 

 

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
s našimi jubilanty a snad i adventní zájezd 
do divadla. V plánu je i Obecní ples 12. 2. 
2022 v KD Dvorana ve Smiřicích, s novou 
kapelou a možná i malým překvapením.

Obecní úřad ani letošní léto nezahálel.  
U obecního objektu č.p. 2 proběhla instalace 
nového plotu a brány, při vjezdu na „Malou 
Stranu“ ve Skalici u č.p. 60 byla dokončena 
oprava úseku dešťové kanalizace a 
vozovky, a díky iniciativě pana Petra 
Mlatečka, s finančním přispěním obce, byl 
opraven mostek přes Černilovský potok 
ve Skalici u firmy Ceratherm (náklady na 
nový most se odhadují na cca 2 mil. Kč, 
oprava vlastníka – obec Skalici, vyšla 
na několik desítek tisíc korun). Děkuji 
panu Mlatečkovi za práci jeho i dalších 
brigádníků! Ve Skalici u sportovního 
areálu by v nejbližších dnech měla vyrůst 
pergola, jako součást zázemí sportovců, 
finančně se na akci podílí obec, ale 
zásluhu na výstavbě budou mít především 
sportovci – brigádníci pod vedením pana 
Propilka a pana Karla Pavliše. Díky! 
Hasiči ze Skalice instalovali nový dětský 
domeček na zahradu MŠ Číbuz, hasiči ze 
Skaličky zase provedou opravu propadlé 
vozovky – kanalizace ve Skaličce  
u křížku. V klubovně v Číbuzi jsme 
opravili podlahu. Projektová dokumentace 
na rekonstrukci obecního domu č.p. 132 
(bývalý Havlíkův statek) je již dokončena 
a nyní je řada na stavebním úřadu. Abyste 
si mohli prohlédnout stav obecního 
domu před rekonstrukcí, rozhodli jsme 
se letošní parlamentní volby uspořádat 
zde. Domníváme se, že je zde důstojnější 
prostředí a větší prostor. Ostatně, vy, co 
chodíte na zasedání zastupitelstva, nebo 
cvičíte s Anetou Bína jógu, už to tu dobře 
znáte. Máme stavební povolení na chodník 
ke hřbitovu a na příjezdovou komunikaci 
ke školce. Už jenom sehnat peníze a vybrat 
dobrou firmu…

Chtěl bych vás také s předstihem 
upozornit na změny, které nás 
v souvislosti s likvidací odpadních vod 
a odkládáním směsného komunálního 
odpadu v následujících měsících čekají. 
Vodoprávní úřad Magistrátu Hradce 
Králové a Ministerstvo zemědělství 
ČR nás svými apely a v poslední době  
i výhrůžkami přiměly k tomu, abychom 
uvedli provozování obecní dešťové 
kanalizace, jakožto kanalizace pro 
veřejnou potřebu do souladu s požadavky 
současné legislativy. Což mimo jiné 
obnáší i vydání kanalizačního řádu, 
zajištění odborného zástupce obce 
jako provozovatele kanalizace a taktéž 
získání úředního povolení k provozování 

kanalizace na krajském úřadě (potřebné 
kroky již činíme). Vodoprávní úřad nás 
taktéž upozornil, že od letošního podzimu 
již nebude vydávat povolení k vypouštění 
odpadních vod ze septiků a domovních 
ČOV občanů Skalice, Skaličky a Číbuze 
a obec si tak bude muset uzavírat svoje 
smlouvy s jednotlivými žadateli. Obec 
zároveň získá právo vybírat stočné, které by 
mělo primárně sloužit k pokrytí nákladů na 
provozování kanalizace. Nutno upozornit, 
že takové náklady, resp. výdaje má obec již 
nyní – pravidelné odběry odpadních vod 
z jednotlivých výustí do Malostranského 
a Černilovského potoku a také výdaje za 
čištění jednotlivých úseků kanalizace aj. 
V nejbližší době k účtování stočného zřejmě 
nedojde, ale úvaha nad tímto tématem bude 
ze strany příštích zastupitelů nutná. Jakmile 
bude vybudována splašková kanalizace, 
bude toto již samozřejmostí. Změna nás čeká 
i u úhrady svozu směsného komunálního 
odpadu. S novelizací zákona o poplatcích 
aj. totiž obec musí do konce letošního 
roku přijmout vyhlášku, na základě které 
bude tyto poplatky vybírat. Nebude tak 
již možné uzavírat individuální smlouvy 
mezi vlastníky nemovitostí a obcí. Obec 
má několik možností se rozhodnout, jakým 
způsobem bude poplatek za svoz SKO 
vybírat. Obec Skalice se pravděpodobně 
přikloní k výběru formou místního 
poplatku za odkládání komunálního odpadu  
z nemovité věci dle kapacity 
soustřeďovacích prostředků (popelnic). 
Zůstaneme tak de facto u možnosti platit 
podle velikosti popelnice a frekvence svozu. 
Při stanovení poplatku 0,60 Kč/l tak budeme 
za rok 2022 platit v podobné výši, jako tomu 
bylo letos. Zásadní změna je ovšem v tom, 
že poplatek by se měl platit až po ukončení 
poplatkového období, což by znamenalo, že 
v roce 2022 nebudeme za svoz SKO platit, 
ale úhradu zaplatíme až začátkem roku 
2023. Pro některé z nás to je tedy možná 
dobrá zpráva. O podrobnostech budeme 
ještě informovat. Návrh nové poplatkové 
vyhlášky musíme nejprve konzultovat  
s Ministerstvem vnitra.  
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Závěrem mám ještě tři prosby:

1) Pokud chcete zůstat „in“ ohledně 
informací o dění v obci, zaregistrujte se, 
prosím, do aplikace www.mobilnirozhlas.
cz, 58 z vás to již udělalo!

2) Pečlivě, prosím, zvažte, zda přeci jen 
včas nevyužít možnosti nechat se očkovat 
proti nemoci Covid-19 (pokud jste tak již 
samozřejmě neučinili). Podle statistiky 
je nás očkovaných v obci Skalici, vč. 
místních částí, něco okolo 57 % (tedy nikoli 
odborníky požadovaných 70 %). Vím, že 
na očkování jsou různé názory, ale sám se 

daleko více bojím zbytečných úmrtí a také 
hospodářské krize s následnými dopady 
do životů mnohých z nás. Každý má ale 
samozřejmě právo zvážit případná rizika 
vůči svému zdraví i zdraví našich blízkých.

3) Ve dnech 8. a 9. října se konají 
celostátní volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. Prosím Vás, přijďte 
k volbám, nejenže je to občanská povinnost, 
ale je to jedna z možností, jak alespoň trochu 
ovlivnit budoucnost tohoto národa, našich 
dětí a vnoučat. Jednotlivci tvoří společnost a 
není tak docela pravda, že je jedno, kdo tam 

nahoře sedí, ani to, že není koho volit, jen 
to chce zodpovědný přístup. Já sám bych si 
přál, aby moje děti mohly žít ve svobodné 
demokratické zemi, za niž se nebudou muset 
ve světě stydět. V zemi, kterou reprezentují 
slušní, bezúhonní, vzdělaní, moudří, stateční 
a spravedliví státníci. Věřím, že to tak chce 
většina z nás, tak pro to udělejme alespoň 
to, že půjdeme volit a budeme při tom 
zodpovědní.

Přeji vám krásný podzim a ať nám jej 
nic a nikdo nezkazí!

Váš starosta Pavel Kavalír

OBEC SMRŽOV
Obecní zastupi-

telstvo se sešlo dne 17. 
06. 2021 a na tomto 
zasedání mj. schválilo 
záměr pronájmu 
pozem-ku p. č. 33/1  
v k. ú. Smržov u Smiřic  

p. XXXX v ceně 600 Kč/rok.; 
• schválilo záměr prodeje pozemku p. č. 

79/1 v k. ú. Smržov u Smiřic p. XXX, 
Smržov XX, v ceně 45 000 Kč (193,13 
Kč / m2); 

• neschválilo bezúplatný převodu 
pozemků p.č. 1347/1 a p. č. 1358/5 k. 
ú. Smržov u Smiřic a pověřilo starostu 
obce k diskuzi s KHK – směna za jiné 
pozemky, případně prodej za cenu dle 
znaleckého posudky.; 

• vzalo na vědomí rozpočtová opatření 
č. 4/2021 a 5/2021; 

• vzalo na vědomí nové povinnosti 
pro obec dle zákona č. 541/2020Sb. 
(Zákon o odpadech) a preferuje 
se zavedením Poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství (tzv. 
poplatek na hlavu);

• schválilo Dodatek č. 3 organizačního 
a podpisového řádu obce – navýšení 
ceny za smuteční květiny / věnec do 
3 000 Kč

Informace k jedlým olejům  
a tukům

Protože neustává problém s čištěním 
odpadových košů přečerpávacích stanic 
znečištěných tuky, které jsou vylévány 
do odpadů a posléze se tyto dostávají do 
kanalizace, rostou i náklady na provoz 
čistírny odpadních vod. Dá se tedy 
předpokládat, že zvýšené náklady spojené 
s jejich likvidací se v budoucím období 
promítnou do ceny stočného, a ta poroste. 
Obec proto přichází s návrhem výměny 
použitých tuků za nový stolní olej. Za 1 
litr použitých jedlých olejů či tuků bude 

 

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
do odvolání v úředních hodinách (pondělí 
od 18 – 20 hodin) vydáván všem, kteří 
zachycený použitý tuk či olej přinesou, 1 litr 
slunečnicového oleje. Věříme, že navržené 
řešení přinese výsledek v minimalizaci 
vylévání tuků a olejů do obecní kanalizace.

Kontroly a audity  
na obecním úřadě

V průběhu měsíce září byly uskutečněny 
dvě kontroly činnosti obecního úřadu. 
První byla ze strany Královéhradeckého 
kraje a týkala se hospodaření obce, 
druhou provedla Česká inspekce životního 
prostředí na provoz kanalizace a čistírny 
odpadních vod. Obě tyto kontroly proběhly 
bez zjištění nedostatků a obec z nich vyšla 
tzv. „bez ztráty kytičky“. 

Platby za stočné

V průběhu měsíců a listopadu budou 
rozesílány vyúčtovací faktury za odvádění 
odpadních vod dle uzavřených smluv. 
Pokud jste při podpisu smlouvy uvedli 
email, budou Vám faktury odeslány na 
něj, v opačném případě očekávejte faktury 
ve svých poštovních schránkách. Výše 
stočného je určena dle údajů ve smlouvě 
(tzn. směrným číslem či na základě údaje 
spotřebované vody od provozovatele 
vodovodní sítě). Výše ceny stočného 
pro rok 2021 byla stanovena obecním 
zastupitelstvem na 34 Kč/1m3 na pro 
rok 2022 bude výše stanovena v průběhu 
podzimu tohoto roku a poté uveřejněna na 
úřední desce obce. 

Obec apeluje na včasnou úhradu 
zaslaných dokladů. V opačném případě 
připomíná svou pravomoc účtovat 
k dlužným částkám penále. 

Obecní knihovna

Na Obecním úřadě ve Smržově je opět 

otevřena obecní knihovna s možností 
zapůjčení knih. Knihovna je otevřena 
na obecním úřadě každé pondělí od 
18.00 do 19.00 hodin. V případě zájmu 
je možno dohodnout i dovoz či donášku 
knih domů. 

Ing. Jaromír Hejl – místostarosta

Výročí
Svá jubilea oslavili nebo do 
konce roku 2021 oslaví

Pařízková Anna, Beková Zdenka, 
Bernatová Irena, Šubrtová Jaroslava, 
Pazderková Jana a pan Semerák Jiří 
a Pazderka Miloslav ze Smržova. Do 
Hubílesa gratulujeme paní Dubánko-
vé Milušce, Hnikové Evě a panu Petru 
Špačkovi a Josefovi Fikrovi ml. 

Všem přejeme pevné zdraví a životní 
optimismus.

Zemřely

Na konci května nás navždy opustila 
paní Marie Vaňková ze Smržova ve 
věku nedožitých 89 let.

Ve Smržově se narodili 

V březnu se narodila Daniela Horníko-
vá a Jakub Šídlo ze Smržova
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OBEC VÝRAVA
V pořadí 26. 

zastupitelstvo obce se 
konalo 19. července. 
Zastupitelé schválili 
vyhlášení víceletého 
dotačního programu 
„Obnova čisticích 

zařízení odpadních vod v obci Výrava“. 
V rámci něj je možné získat dotaci  
z rozpočtu obce v maximální výši 20 000 
Kč na pořízení nového nebo modernizaci 
stávajícího zařízení určených k čištění 
odpadních (splaškových) vod, která 
splňují limity určené pro vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových 
dle platné legislativy. Cílem podpory 
je zlepšení stavu životního prostředí 
a kvality odváděných odpadních vod 
v obci. Všechny potřebné informace 
včetně vzoru dokumentů jsou zveřejněny 
na www.vyrava.cz. Na obecním úřadě 
všem rádi poradíme, jak pro získání 
dotace postupovat. 

Zastupitelstvo také schválilo 
uzavření kupní smlouvy na dodavatele 
nového dopravního automobilu se 
společností Auto Trutnov s.r.o., 
která podala ve výběrovém řízení 
nejvýhodnější nabídku. Vůz Ford 
Transit v provedení Kombi L2H2, 
verzi 350 Trend, max. hmotnost 3500 
kg, s motorem 2,0 EcoBlue / 170 k 
/ 35,7 kW/t v hodnotě 1 066 128 Kč 
bude spolufinancován částkou 450 
000 Kč z rozpočtu Ministerstva vnitra 
a částkou 300 000 Kč z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje. Zbytek kupní 
ceny bude uhrazen z rozpočtu obce. 
Automobil bude slavnostně požehnán 
a předán do užívání SDH Výrava 
v sobotu 16. října odpoledne u hasičské 
zbrojnice. Následovat bude posezení 
s občerstvením, na které jsou všichni 
občané Výravy také srdečně zváni. 

Dalšími smlouvami, které byly 
na základě usnesení zastupitelstva 
uzavřeny, jsou Smlouva o spolupráci 
s provozovatelem prodejny za účelem 
doložení povinných podkladů pro 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
ve výši 50 000 Kč z dotačního fondu 
Královéhradeckého kraje na financování 
provozních nákladů prodejny v obci 
v roce 2021, dále Smlouva o právu 
provést stavbu č. 32911 – III/2992 
Výrava a Souhlas s provedením stavby 
s Královéhradeckým krajem. Stavbou 
je rekonstrukce komunikace III/2992 
v průtahu obcí.  Se společností Ecobat 
byla uzavřena nová Smlouva o zřízení 
místa zpětného odběru odpadních 

 

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
baterií a akumulátorů.  Důvodem jsou 
legislativní změny dané zákonem  
č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou 
životností, který ukládá zřídit v obcích 
minimálně jedno místo pro zpětný odběr 
automobilových baterií. Toto sběrné 
místo se nachází v areálu naproti ZDV 
Výrava a bude otevřeno ve stejný čas 
jako kontejner na bioodpad. 

Pro případ, kdy nájemce hrobového 
místa nemá zájem o prodloužení 
nájemní smlouvy, ani o odstranění 
hrobového zařízení v jeho vlastnictví, 
schválilo zastupitelstvo návrh Darovací 
smlouvy na hrobové zařízení. Uzavření 
Smlouvy o poskytování služeb na 
dodavatele veřejné zakázky zadávané 
ve zjednodušeném podlimitním řízení 
„Výrava - založení prvků ÚSES II.“ 
schválilo zastupitelstvo na doporučení 
hodnotící komise, která posoudila 
nabídky přijaté ve výběrovém řízení. 
Nejvýhodnější nabídku v hodnotě 
2 680 237 Kč podala společnost 
Greensite s.r.o. Zastupitelstvo i letos 
schválilo finanční dar z rozpočtu obce 
ve výši 10 000 Kč na provoz Hospicu 
Sv. Anežky České a Mobilního hospicu 
v Červeném Kostelci. Dále bylo 
schváleno vzdání se předkupního práva 
k pozemku p.č. 1927/12 v katastru obce. 
V rámci bodu programu Hospodaření 
obce schválilo zastupitelstvo rozpočtová 
opatření č. 7 a č. 8.

V pondělí 9. srpna se sešli zastupitelé 
na 27. zasedání, aby schválili uzavření 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Oprava 
vodní nádrže u čp. 154 v obci Výrava“. 
V průběhu provádění prací byl po 
odhalení stavebních konstrukcí vodní 
nádrže zjištěn rozpor oproti projektové 
dokumentaci a na návrh projektanta 
byly navrženy změny. Navržené změny 
projektu v celkovém finančním vyjádření 
(po započtení méněprací a víceprací) 
představují zvýšení rozpočtu o 16 474,94 
Kč. Dalším bodem programu bylo 
schválení uzavření Smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti sjezdu 
k pozemku p.č. 2480 v místní části 
Dolní Černilov. Výše úplaty za zřízení 
služebnosti sjezdu je stanovena na 9 454 
Kč. V rámci bodu programu Hospodaření 
obce schválilo zastupitelstvo rozpočtová 
opatření č. 9 a č. 10.

Již 28. zasedání zastupitelstva 
obce proběhlo v pondělí 13. září. 
Velitel jednotky SDH Jan Hrubý 
požádal zastupitelstvo o schválení 
podání Žádosti o bezúplatný převod 
zásahového vozidla z majetku HZS 

Královéhradeckého kraje, které by 
nahradilo stávající zastaralé zásahové 
vozidlo CAS. Zastupitelstvo schválilo 
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrských sítí a sjezdu k pozemku 
p.č. 1899/8 v katastru obce. Dalším 
bodem programu bylo schválení 
uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě  
o umístění a provozování kontejnerů na 
použitý textil se společností TextilEco 
a.s., která službu dosud provozovala 
zdarma. Obsahem dodatku bude odměna 
za službu ve výši 1 200 Kč ročně. 
Zastupitelé dále pověřili starostku 
podáním žádostí o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj 
na akci „Autobusový záliv a chodník 
podél silnice III/2992 ve Výravě“. 
V rámci bodu programu Hospodaření 
obce schválilo zastupitelstvo rozpočtové 
opatření č. 11.

Moc bychom si přáli, aby nám situace 
dovolila zorganizovat pro vás kulturní 
akce plánované do konce roku. Chtěli 
bychom vás pozvat v sobotu 23. října 
na odpolední zábavné tvoření, v sobotu 
20. listopadu na předvánoční setkání 
spojené nejen s nákupem drobných 
rukodělných dárečků z chráněné dílny, 
v neděli 28. listopadu na rozsvěcení 
vánočního stromku a pátek 24. prosince 
na štědrovečerní půlnoční mši.

Přeji vám klidný a krásně vybarvený 
podzim. 

Eva Nepokojová, starostka

Výročí ve Výravě
Narodil se
Do naší obce se narodil Radek Štandera.

Zemřeli
Rozloučili jsme se s Blaženou 
Šťáskovou a Jaroslavou Hrochovou.
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KNIHOVNA ČERNILOV
 

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

Otevírací doba

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

Knihovna Černilov
Černilovská knihovna  

oslaví v listopadu 
stočtyřicátiny

V Černilově 
nás letos čekají dvě 
významná výročí 
k oslavám. Krásná 

Masarykova jubilejní základní škola 
má devadesátiny a Místní knihovna 
dokonce své 140. narozeniny! Škola 
oslavuje přístavbou dalšího patra 
s novými učebnami, knihovna zůstává 
v prostorově tradičním, už spíše retro-
stylu, který by potřeboval přifouknout, 
aby vyhovoval standardům moderní 
komunitní a bezbariérové knihovny. 
Ale plánuje podzimní kulturní akce 
a těší se, že vezmete knihy z fondu 
knihovny k sobě domů na návštěvu, 
aby vás potěšily, povzbudily, postrašily, 
poveselily, povzdělaly… prostě, po čem 
kdo touží a co kdo potřebuje.

Černilovská veřejná knihovna datuje 
své narození na 20. 11. 1881, kdy proběhla 
ustavující schůze tzv. Čtenářské besedy. 
U jejího zrodu stál Václav Skákal 
(1839 – 1892), zemědělec, písmák, 
aktivní člen evangelického sboru, a také 
zakladatel černilovského divadelního 
spolku Tyl. Cílem Čtenářské besedy 
bylo pořádání vzdělávacích přednášek, 
debatních večerů a vznik veřejné čítárny 
a knihovny. Po roce existence měla 
knihovna k dispozici prý už 300 svazků.

22.7. 1919 byl přijat první knihovní 
zákon v Československu, o veřejných 
knihovnách obecních. Zákon byl 
inspirován anglo-americkou tradicí 
a zavedl povinnost zřídit knihovnu  
v každé obci a menšinovou knihovnu 
tam, kde bylo jinonárodní obyvatelstvo. 
Zákon také stanovil povinnost zřizovat 
na obci nezávislé knihovní rady. Ty 
měly na starost záležitosti provozu 
knihovny. I to všechno jistě významně 
ovlivnilo další vývoj knihovnického 
života v Černilově. 

Knihovna se v obci stěhovala po 
různých sídlech. Čtenářská beseda byla 
v domě č.p. 259 Antonína Rychetského, 
pak v domku u Bečků či v hospodě  
„U Půhoných“. Čtenářská beseda se 
později přetransformovala v obecní 
knihovnu. Ta našla své místo v budově 
tehdejšího obecního úřadu. V roce 1954 
byla odtud knihovna přestěhována 
do budovy „staré školy“, současného 
Kulturního a spolkového domu 
v Černilově. Funkci knihovníka zde 
tehdy vykonával učitel Bohuslav Kříž. 

Ten také zachránil v roce 1969 některé 
knihy, které měly přijít z ideologických 
důvodů do stoupy, schoval je u sebe 
doma v bezpečí a knihovně vrátil 
v devadesátých letech. Máme je dobře 
schované a pečujeme o ně nadále.  
V roce 1968 byla knihovna přestěhována 
panem Křížem do budovy tehdejšího 
místního národního výboru. Funkci 
knihovníka zde pak zastával Petr 
Sysel. Od roku 1971 do roku 1980 
byla černilovská knihovna knihovnou 
poloprofesionální. Její vedoucí, paní 
Hana Němcová, dcera pana Sysla, byla 
jako jediná zástupkyně vesnických 
knihoven zvána na porady do Okresní 
knihovny v Hradci Králové. Nástupkyní 
paní Němcové se v roce 1980 stala 
její dcera Eva Skákalová, která funkci 
vedoucí knihovny vykonávala více než 
30 let.

V roce 1974 prošla celá budova 
obecního úřadu, tedy i sídla knihovny, 
rozsáhlou rekonstrukcí. Knihovna 
získala další prostory a v roce 1975 byla 
slavnostně otevřena. V těchto prostorách 
sídlí dodnes. Od 1. ledna 1980 se knihovna 
profesionalizovala a současně se stala 
tzv. knihovnou střediskovou. Starala se 
o okolní malé knihovny s dobrovolnými 
knihovníky v Bukovině, Lejšovce, 
Libníkovicích, Libranticích, Libřicích a 
ve Výravě. Pro malý zájem čtenářů byla 
knihovna v Bukovině časem zrušena. 
V roce 2011 předala Místní knihovna 
v Černilově péči o knihovny ve Výravě, 
Libřicích, Libranticích, Jeníkovicích 
a Lejšovce Knihovně města Hradce 
Králové.

Od 1. ledna 2003 je knihovna plně pod 

správou obce jako její organizační složka. 
Slouží především obyvatelům obce 
Černilov, Újezd, Bukovina i návštěvníkům 
ze širšího okolí. Má oddělení pro dospělé 
a dětské čtenáře. Absenčně i prezenčně 
půjčuje čtenářům beletrii, naučnou 
literaturu, periodika a stolní hry. Je 
milé, že si knihovna stále udržuje, i 
přes klesající čtenářské trendy, již po 
mnoho let okolo 300 zapsaných čtenářů, 
kteří ji pravidelně navštěvují. Veřejnost 
může v knihovně využívat bezplatný 
přístup k internetu. Knihovna pořádá 
také vzdělávací, kulturní, komunitní a 
sociální akce a programy pro širokou  
veřejnost. 

Oslavy výročí knihovny plánujeme na 
listopad 2021 a věříme, že vloni odložený 
koncert kapely Epydemye, který bychom 
při této příležitosti rádi uskutečnili, už 
nepřekazí ani epidemie, ani pandemie. 

 Jana Žárská, 
vedoucí Místní knihovny v Černilově 
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Základní škola Černilov

Tiskneme 3D!

Naše škola získala z projektu Robotika 
v Černilově dvě 3D tiskárny Průša 
Mini+. Projekt byl financován za pomoci 
Evropské unie a Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR. V rámci hodin informatiky 
se žáci seznámili s 3D modelováním  
v prostředí TINKERCAD.com a vyrobili 
si svoji klíčenku. Konečně jsme mohli 
vytvořit po dlouhé distanční výuce něco 
hmatatelného - hurá!

Mgr. Dana Hoffmannová

Nové výukové programy

Na naší škole již dlouhá léta 
využíváme při procvičování a upevňování 
učiva výukové programy a e-learningové 
portály. Ověřili jsme si, že to vede ke 
zlepšení výsledků vzdělávání žáků.  
Z prostředků projektu Digitalizace nás baví 
jsme zakoupili nové výukové programy 
od firmy Terasoft, Silcom či upgradovali 
stávající. Pro výuku počítačové grafiky 
jsme zakoupili multilicenci programu 
Zoner Photo Studio. Dále jsme umožnili 
přístup žáků a učitelů k portálu Alf a 
umimeto.org. Většinu těchto zdrojů jsme 
využili i při distanční výuce.

Mgr. Dana Hoffmannová

 

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
Nadcházející školní rok 2021/2022 

ty předešlé v očekávání jistě překonal. 
Škoda jen, že mnoho očekávání 
je s obavou. Jaký asi bude, jak 
protiepidemická opatření ovlivní výuku 
a volnočasové aktivity? S jistotou to 
asi neví nikdo, a tak vše plánujeme 
a doufáme, že to dobře dopadne.  
Ve třídách se již výuka naplno rozběhla, 
přihlašování do kroužků bylo spuštěno. 
Na svoji další životní etapu se vydalo 
36 prvňáčků společně s 32 dětmi, které 

nastoupily do MŠ. Deset žáků k nám 
přestoupilo z jiných škol. Věříme, že se 
všem bude ve škole líbit.

Letošní prázdniny nebyly tradičně  
o dílčích rekonstrukcích a opravách, ale 
o jedné velké – nový strop nad halou. 
Vše se podařilo stihnout podle plánu a 
nic tak nebrání pokračování výstavby 
nových tříd. Všem zúčastněným přeji 
úspěšný školní rok a děkuji za jeho 
přípravu. 

Mgr. et Mgr. David Kubíček

Dlouho jsme nevěděli, zda bude možné 
uspořádat náš školní tábor. Nakonec jsme 
se v květnu rozhodli, že ano. Díky tomu 
mohl proběhnout už 10. ročník školního 
tábora při Masarykově jubilejní ZŠ a MŠ 
v Černilově ve dnech 12. - 23.7.2021.

Náš tábor je zaměřený na sport a 
zábavu. Děti během obou týdnů soutěžily 
v běhu, skoku, obratnosti... 

V prvním týdnu jsme jeli do Hradce 
Králové k Biřičce, kde si děti zaběhly 

orientační běh, ve druhém týdnu si 
zkusily opravdové atletické přebory. 
Třeba některé pobídly na atletickou dráhu. 
Každý týden jsme zakončili předáním 
medailí, diplomů a sladkou zmrzlinou. 
Velkými pomocníky byli naši "asistenti", 
děti od 5. třídy až po první ročníky střední 
školy. Moc děkujeme !

Těšíme se na další ročník !
Mgr. N. Suntychová,  

Mgr. M.Najmanová, Mgr. A.Petrovická

Navzdory covidu a přestavbě...

Projekt  
DIGITALIZACE NÁS BAVÍ 
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje. 

 

 

Na naší škole již dlouhá léta využíváme při procvičování a upevňování učiva výukové programy a

e-learningové portály. Ověřili jsme si, že to vede ke zlepšení výsledků vzdělávání žáků. z
prostředků projektu Digitalizace nás baví jsme zakoupili nové výukové programy od firmy 

Terasoft, Silcom či upgradovali stávající. Pro výuku počítačové grafiky jsme zakoupili multilicenci 
programu zoner Photo Studio. Dále jsme umožnili přístup žáků a učitelů k portálu Alf a 

umimeto.org. Většinu těchto zdrojů jsme využili i při distanční výuce.
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Je konec srpna. Den se krátí, léto 
končí a vše se chýlí k nadcházejícímu 
podzimu a zimě. V obchodních 
domech nám nekompromisně začnou 
připomínat blížící se Vánoce. Ale je 
tu ještě léto babí. Období od začátku 
září a někdy i začátek října, kdy noci 
jsou sice již chladnější, rána mlhavá, 
ale dny ještě teplé a plné slunce. Ať je 
to jak chce, nenecháme čtenáře čekat 
až se zima zeptá co jsme dělali v létě. 
Scházeli jsme se, slavili a užívali si dny 
slunečné i ty deštivé.                                      

V červnu se konalo další, v pořadí 
druhé, setkání librantických důchodců. 
„Setkání pod pergolou“. Nejisté 
počasí nám nedovolilo venkovní 
posezení, ale to ničemu nevadilo a 
atmosféra byla uvolněná a přátelská. 
Malé pohoštění, dobré pivečko, dobrá 
nálada, hezká vzpomínka. Pandemie 

způsobila, že vzhledem k omezenému 
počtu lidí na akcích, jsme vytvořili tři 

skupiny a už teď se chystá setkání 
poslední, s těmi nejmladšími. 
:-) Nezapomnělo se ani na to, že 
je den dětí. V podvečer 5.6. se 
na hřišti u hospůdky děti sešly 
a posilněny párkem v rohlíku, 
sladkostmi a pitím mohly vyrazit 
na strašidelnou stezku odvahy, 
kterou pro ně připravil pan 
Jaroslav Volenec za pomoci všech 
těch, kteří s ním úzce spolupracují. 
Putovní letní kino promítalo po 
setmění na hřišti u hospody filmy 
„Bobule 3“, „Matky,“ rodinný 
film „Ježek SONIC“ a film Patrika 
Hartla, „Prvok,Šampon,Tečka a Karel“. 
Velká návštěvnost byla důkazem, že 
se lidé těšili a filmy se líbily. Zrovna 
tak charitativní akce „Týden dobrých 
skutků“.               

V červnu nás navštívily herečky 

Ivana Andrlová a Ivana Chýlková. Obě 
dvě setkání byla velice příjemná. Další 

posezení a povídání bylo s Miluškou 
Voborníkovou a bylo o to příjemnější, 
že k tomu vyprávění také zazpívala 
několik, nám všem dobře známých 
starých hitů. S Ivanem Mládkem  
přijela i Libuše Roubychová a Lenka 
Plačková. Obě pořad obohatily svým 

vtipným vyprávěním. Nechybělo banjo 
a Ivan Mládek hrál, ochotně odpovídal 

...v Libranticích

inzerce

 KADEŘNICTVÍ 
L i b r a n t i c e

Edita Buchnerová
tel.: 776 205 503

Librantice 213
buchnerovaedita@seznam.cz

na dotazy a kromě několika písniček 
nám na závěr zahrál a zazpíval jeho hit 
„Jožin z bažin“. Posledním srpnovým 
hostem byl Ondřej Pavelka  Všichni 
přítomní jsme čekali jakým vyprávěním 
nás překvapí. Upozornil nás, že trpí 
trémou a my jsme jeho první živé 
publikum po dlouhé covidové odmlce. 
Úsměvné překvapení čekalo Ondřeje 
Pavelku na samotném závěru. Setkání 
se svými jmenovci. S naším panem 
hostinským Ondřejem     Pavelkou a 
jeho rodinou.                                                                                                                                

Konec srpna je spojen s koncem 
prázdnin. Děti se vrací do škol a začnou 
jim povinnosti. A nezbývá, než všem 
dětem, jak těm co navštěvují školku, 
tak školákům i studentům popřát 
dobrý nástup a hlavně to, aby se už 
nikdy nikdo nemusel vracet k „online“  
výuce. 

 Koutníková Věra
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Další úžasný tábor je za námi. Letos 
trochu netradičně a nově, ale všichni jsme 
si to užili. Možná se někdo obával nového 
prostředí, ale jak se ukázalo, změna je 
život a pro nás to byla VÝZVA. 

Někdo občas pletl čísla chatek, někdo 
bloudil po neznámém lese, někdo tápal, 
kde je vlastně velín a někdo hledal Pigiho 
(ten čistil celý tábor bazén). To všechno se 
dělo a ještě mnohem víc... Piráti, závody, 
ohňostroj, diskotéky, pouť, nesyťáky, 
první směna, druhá směna, budíček, 

večerka, kamarádi, táborové lásky... Jedna 
velká jízda!

A protože jsme to zvládli, určitě se 
do toho pustíme za rok zase. Třeba zase 
na jiném místě a jiném čase, ale stejná 
parta a to my jsme! Ne, vážně, s největší 
pravděpodobností se sejdeme v krásném 
prostředí pod hradem Potštejn od 7. do 20. 
8. 2022. Vše ještě potvrdíme, tak určitě 
sledujte naše stránky www.nesyta.cz a 
třeba nám i napište.

Mgr. Lenka Javůrková

Pirátská Nesytá 2021 Vítání občánků v Černilově

V sobotu 11. září bylo v Kulturním 
a spolkovém domě opět živo. Konalo se 
zde vítání občánků. V Černilově je to již 
šedesátiletá tradice a stále je o ni zájem. 

Z důvodu koronavirových opatření 
se vítání neuskutečnilo na jaře, jak bývá 
zvykem, a tak se sešlo celkem 29 dětí 
narozených od února 2020 do června 
2021. Některé děti si šly tak pro dárek 
samy. Dostaly pozornost od obecního 
úřadu, maminky kytičku a nepřišli zkrátka 
ani tatínkové. Na ně zbylo gumové 
antistresové srdce. Jaroslav Kudrnáč

Rozloučení s prázdninami 

V sobotu 28.8. se v naší obci uskutečnilo 
tradiční rozloučení s prázdninami na 
téma - OLYMPIÁDA. Pěkné počasí 
přilákalo velký počet rodin s dětmi  
z Librantic i z okolí. Na fotbalovém hřišti 
a školní zahradě byla připravena spousta 
stanovišť. Děti plnily různé  sportovní 
disciplíny, jako je třeba běh po překážkové 
dráze, hod koulí, fotbal, florbal, basketbal, 
skok  do písku, střelba  a spoustu dalších.

Každý sportovec si vysoutěžil sladké 
odměny a po vyhodnocení výsledků za 
splněné úkoly někteří odcházeli s medailí. 
Součástí programu byla v podvečer 
ukázka  paravoltiže – gymnastika na koni, 
předvedena cvičenci jezdeckého klubu 
Briliant Petrovice. Po úžasné podívané  
si jízdu na koni jménem Landras mohly 
vyzkoušet i děti. Následovalo opékání 
párků , promítání filmu a večerní oblohu 
rozzářil ohňostroj.

Na dětském hřišti, v hospůdce a jejím 
okolí bylo živo až do pozdních večerních 
hodin. Poděkování za organizaci  
programu patří opět paní  Ajce Petrovické 
a její partě pomocníků, Obecnímu 
úřadu Librantice  za finanční podporu a 
místnímu hostinskému panu  Pavelkovi 
za občerstvení. Martina Tkáčiková

Sbor dobrovolných hasičů ze Skaličky 
a Hubílesa navštívil před koncem 
minulého školního roku děti v Mateřské 
škole v Číbuzi. Tentokrát přijeli hasiči 
překvapivě v doprovodu Policie ČR. Děti 
si tak nejprve vyzkoušely zapínání majáků 
a sirén na policejním autě, také si mohly 
prohlédnout policejní obušky, pouta, 
neprůstřelné vesty a další vybavení.

Hasiči měli pro naše děti připravený 
zajímavý program. Nejprve se děti 
vystřídaly u vodního děla na střeše 

hasičského vozu a všichni si vyzkoušely, 
jak takové dělo daleko stříká vodu. Na poli 
si děti mohly vyzkoušet namotávání hadic, 
které není tak jednoduché, jak vypadá. 
Také se děti svezly v hasičském autě za 
doprovodu sirén do vedlejší vesnice a 
zpět. Jako finále si hasiči připravili na 
školní zahradě divadlo pohádky „O veliké 
řepě“, ve kterém si zahrála i většina dětí.

Na závěr nás navštívil i starosta obce 
Skalice, pan Pavel Kavalír, který společně 
se starostou místního okrsku Sdružení 

hasičů Čech, Moravy a Slezska, 
panem Miroslavem Veselým, 
poděkoval dětem za kreslené 
obrázky a společnou koláž ze třídy 
Čiperků na výzdobu hasičárny. 
Děti dostaly za odměnu diplomy 
a drobné dárečky. 

Chtěli bychom tímto 
poděkovat hasičům a ostatním, 
kteří pro děti připravili zajímavý a 
zároveň poučný program. Všichni 
jsme si tento den náramně užili, už 
teď se těšíme, až k nám hasiči opět 
přijedou. Eva Riegerová

Hasiči v MŠ Číbuz
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Vážené dámy, vážení pánové. Další 
rok nám utekl jak voda. A po nucené 
koronavirové pauze jsme vás jménem SDH 
Skalice za obrovské podpory Obecního 
úřadu Skalice pozvali na naše Pivní 
slavnosti ve Skalici. Jak už je u nás zvykem, 
malý festiválek dobré nálady. Takový pel 
mel pro všechny generace. Ten jsme ještě 
více vyladili doufám k dokonalosti. Pro 
všechny, kteří měli chuť se bavit, jsme 
připravili trochu té rockové muziky i měli 
možnost ochutnat vybrané pivní lahůdky. 
Nebo se snad odvážně pustit do soutěží. 
To jsme si opravdu nemohli nechat ujít. 
Všichni co ještě nezapomněli, jak chutná 
zábava plná života, mohli dorazit na naši 
tradiční akci-letos s malým výročím 10 let.

Pivní slavnosti se letos konaly 
netradičně až 24. 7. 2021. Prezentovat svá 
piva přijeli: Hostinec Bumbálka – Rusek 
J.Kovář s pivem Radegast 10° a Kozel 11° a 
letos nově přivezl svůj karavan RR Catering 
pan Radovan Ryšávka z HK , který točil 
pivo Bernard 10° a polotmavý Rohozec 11° 
Oba soutěžní stánky soupeřily o titul, ale 
předvedly i svoji zručnost při servírování. 
Ani letos nechybělo třídění odpadu. 
Novinek letošního výročního ročníku bylo 
však mnohem víc. Například: velké pódium, 
projekce, nový stánek s pivem, dětský 
koutek s kolotočem a zmrzlinou, nebo první 
vystoupení heavy-metalové skupiny z Nové 
Paky Eclipsis. Obecní úřad Skalice zamluvil 
stan z mikroregionu, zakoupil ceny a obecní 
zaměstnanci posekali a uklidili hřiště, za což 
jim moc děkujeme! Další poděkování patří 
také hasičům z Výravy a starostovi obce P. 
Kavalírovi. Hasiči SDH Skalice vymysleli 
systém, připravili soutěže, zajistili hudbu, 
organizaci a úklid před i po akci. Slavnosti 
začaly v deset hodin ráno posledními 
přípravami. Letos nás mile překvapilo 
nečekaně krásné počasí, které slibovalo 
vydatnou spotřebu piva. Brána se pro 
návštěvníky otevřela úderem 13h, kdy akci 
startoval DJ Karlos z Ruseka. Odpoledne 
se vás pokusili dostat do nálady rockoví 
nadšenci z nedaleké Bukoviny skupina 
Wořežprut, která i celou akci bezchybně 

nazvučila. Letos opět nemohly chybět 
soutěže pro muže i ženy. Jako: „Pití piva 
na čas“ nebo „Hod sudem do dálky“. Na 
slavnostním vyhlášení obdrželi rekordmani 
z rukou starosty obce ceny. Pro rok 2021 
bylo korunováno „Nejchutnější pivo našeho 
regionu“ ze stánku RR Catering HK s pivem 
polotmavý Rohozec 11“, jenž obdržel 

nejvíce hlasů od návštěvníků. Po právu 
se pyšní titulem. Soutěž pití piva na čas 
vyhrál pan tkzv.: Bůček s časem 5,18s. V 
ženské kategorii 0,3l obhájila titul: Kateřina 
Hofmanová z Černilova s časem 6,32s, 
která normálně pivo nepije. Největším 
silákem se stal opět Jan Vondráček ze 
Skalice, jenž vrhnul 43kg vážící sud do 

dálky 5,80m. Nejsilnější ženou  
v kategorii 15kg se stala Kateřina 
Hofmanová z Černilova hodem 
6,70m. Po korunovaci pokračoval 
kulturní program. Nejprve se 
předvedlo dravé mládí ze Sezemic. 
Stále oblíbenější formace (ve stylu 
Rybičky 48) s opravdu originálním 
názvem, skupina „Vypuštěné 
koupaliště“. Vzápětí se přidala 
heavy-metalová grupa ECLIPSIS 
z N. Paky. Večer gradoval skvělým 

vystoupením hard-rockové bandy FÉNIX, 
která si převzala z rukou pořadatele dárek 
za mnoholetou spolupráci, fotoknihu 10 
let s námi. Vystoupení podpořilo nemálo 
rockových nadšenců. Akce dopadla na 
jedničku s hvězdičkou! Všichni se dobře 
bavili a o to nám šlo především. Pivo teklo 
proudem. Atmosféra hřmotná. A hudba na 

pódiu byla živelná. Jako hasiči 
jsme byli mile překvapeni hojnou 
účastí. Uvidíme, zda nás lidé  
v obvyklém termínu za rok poctí 
svou návštěvou již na XI. ročníku. 
Jestli nám vůbec zbyly nějaké síly, 
pokusíme se akci zopakovat.

Závěrem bychom chtěli 
poděkovat partnerům akce, firmě 
Merida Hradec Králové, s.r.o. 
za ceny. Firmě ERMO HK za 
mobilní oplocení, ceny a vozidlo. 
Také děkujeme za skvělé podium 

firmě Sound service P. Skalický ze Dvora 
Králové. Speciální poděkování však 
patří borcům z Lánik týmu Wořežprut za 
absolutně profesionální zvuk. Závěrem je 
možné dodat jen to, že hrstka organizátorů 
jsou svým způsobem šílenci. Půl roku,  
s velkým nadšením, připravují akci, jejíž 
výsledek je odvislý nejvíce od počasí. A 
to je jako hrát ruskou ruletu. Až na pár 
výjimek nám zatím štěstí přeje. Návštěvníci 
do Skalice rádi jezdí doslova z celého kraje 
opakovaně pro jeho úžasnou atmosféru. 
Takže největší poděkování samozřejmě 
náleží všem hasičům ze Skalice za kus 
odvedené práce. Následně děkujeme 
lidem bydlícím v okolí za shovívavost. 
Na našich stránkách www.skalickepeklo.
cz naleznete bohatou fotogalerii od roku 
1996.

Jarys + Verča (hasiči ze Skalice)

Pivní Slavnosti ve Skalici 2021
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Poslední prázdninovou 
sobotu se ve Výravě na hřišti 
konal tradiční pohádkový dětský 
den. Pro všechny děti byla opět 
připravena zábavná stezka kolem 
rybníka plná úkolů. Děti měly 
za úkol rozesmát šíleně smutnou 
princeznu, vyrobit si čelenku pro 
malého prince nebo princeznu, 
najít hudební nástroje pro Malou 
mořskou vílu, zasáhnout draka na 
stanovišti princ Bajaja, zachránit 
mušku princezny Zlatovlásky, 
trefit se na cíl a přebrat hrách a 
čočku u Popelky. Nakonec si 
vyzvedly zaslouženou odměnu  
u stanoviště krále a princezen. 

Svůj tematický program si pro děti 
připravili i členové Mysliveckého spolku 
Králova Lhota a SDH Výrava. V areálu 
hřiště nechyběly ani pouťové atrakce 

jako kolotoč, motokáry, houpačky, 
trampolína a jízda na oslících. Muzika 
a různé „sranda“ soutěže, jako hod 
hasičským přístrojem do dálky, nebo 

Princové a princezny ve Výravě
fotbalový turnaj v Bumber Ballu, 
stejně jako dobré jídlo a pití 
přispěly k dobré náladě celého 
odpoledne. 

Dětský den proběhl za 
podpory výravských podnikatelů 
Hospody U Hrubých, Letního 
parketu, Prodejny Martin, 
Auto 96, Josefa Treksy, 
Romana Brodzianského a Věry 
Baliharové, dále SDH Výrava, 
ZDV Výrava, Mysliveckého 
spolku Králova Lhota, KWS 
CZ s.r.o. Opočno, SV Metal 
Divec, ERMO spol. s.r.o. 
Hradec Králové, Josef Máslo 
– Greenservis Hradec Králové, 

VDI Projekt s.r.o. Praha. Partnerem akce 
byla i MAS Nad Orlicí, o.p.s. Kostelecké 
Horky.

 Eva Nepokojová

Je krásný letní den 31.7.2021 a my 
se scházíme u rybníku „Ráj“ ve Výravě. 
Konají se tu opět po roce dětské rybářské 
závody. Tyto dětské rybářské závody se tu 
již pomalu stávají tradicí a v letošním roce 
je to již 5. ročník.

Každý ročník je něčím specifický - ať 
už počasím, počtem závodníků a nebo 
počtem úlovků. Letos nám přálo počasí a 
nepotrápilo nás žádnými svými rozmary. 
Jako v předchozích letech byli závodníci 
opět rozděleni do 2 kategorií. První 
kategorie děti do 10 let, které chytaly  
s pomocníkem a druhá kategorie děti nad 

10 let, chytající samostatně. Specifikem 
tohoto ročníku bylo to, že se podařilo 
sehnat na podporu závodů větší finanční 
obnos, což nám zjednodušilo organizaci 
závodů a také letos závodníci na prvních 
třech místech z obou kategorií vyhráli 
hodnotné ceny. Ceny si samozřejmě 
odnesli všichni zúčastnění závodníci.  
V tomto roce jsme rybářské závody 
zpestřili i soutěží v pojídání melounů, což 
mělo u dětí obrovský úspěch.

Závodů se zúčastnilo 16 dětí.  
V kategorii mladších závodníků 11 dětí a 
v kategorii starších závodníků 5 dětí.

Výsledková listina: 

Kategorie mladších závodníků
1. místo  Jakub Beznosek
2. místo  Josefína Faltová
3. místo  Vojtěch Hájek

Kategorie starších závodníků
1. místo  Tomáš Lelek                                                            
2. místo  Jan Hajtman       
3. místo   Adam Barták

Závody se myslím i tentokrát 
vydařily. Děkujeme všem malým i větším 
závodníkům, trpělivým rodičům a všem, 
kteří se přišli podívat. Touto cestou bych 
ráda poděkovala všem sponzorům za 
finanční příspěvky i věcné ceny.

Sponzoři akce: Veolia – Nadační 
fond Veolia v rámci MiniGRANTU 
VEOLIA – finanční částka, Obec 
Výrava – obrovský dík paní starostce 
Evě Nepokojové, Rybářské potřeby KS 
Fish – pan Bohuslav Dušánek, Pan Josef 
Treksa, Hospoda U Hrubých – paní Jitka 
Hrubá, Pan Kamil Falta

V neposlední řadě patří dík také 
rozhodčím a pomocníkům s organizací 
závodů, sečení trávy okolo rybníka a 
přípravou lovných míst.

A závěrem poděkování mému 
manželovi Jiřímu Beznoskovi, jakožto 
pořadateli dětských rybářských závodů. 
Děkujeme vám za vaši přízeň a už teď se 
těšíme na rok 2022, kdy budeme pořádat 
další ročník. 

 Mgr. Michaela Beznosková

Dětské rybářské závody ve Výravě
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Opět po roce, opět v září - tentokrát 
4., se konal ve Skalici již druhým rokem 
Myslivecký den. Dle počtu návštěvníků 
soudíme, že se tato akce líbí a doufáme, 
že tomu bude tak i v dalších letech.

Podával se jelení cheeseburger v seza-
mové bulce, quesadilla - tortilla plněná 
srnčím masem, jelení guláš a srnčí hřbet 
s omáčkou demi glace. Všechny tyto 
dobroty připravil kuchař Mára Černý - 
moc děkujeme. Jako sladká tečka byla 
po obědě připravena zmrzlina. Pro děti 
jsme nachystali skákací hrad, střelbu 
ze vzduchovky na statický i pohyblivý 
terč, hod na cíl, ruské kuželky a jízdu na 
koních v sedle. Za tuto atrakci děkujeme 
Adélce a Ivanovi Huškovým z Újezda. 
Během dne bylo možno vidět ukázku orla 
skalního, výzbroj sovětské armády a práci 
loveckého psa. Ve spolupráci s Českou 
lesnickou akademií z Trutnova byla pro 

zájemce připravena lesní pedagogika - 
názorná ukázka stop lesní zvěře, brouků, 

motýlů a shozů jelení zvěře apod., což 
nejen u dětí sklidilo velký úspěch. Stejný 
úspěch měla i  ukázka hry na lesní roh a 
vábení jelení zvěře. Navečer nám k tanci a 
poslechu zahrála kapela a jako překvapení 
večera vystoupila houslistka Nika  
z Náchoda, která sklidila velký potlesk. 
Pro poslední vytrvalce zahrál na přání Jan 
Ferbas. 

Tato akce by se nemohla konat 
bez pomoci obce Skalice a mnoha 
dobrovolníků, kteří nám pomohli  
s organizací tohoto dne a obsluhou ve 
stáncích. Všem vám moc děkujeme! 
Jmenovitě bych rád poděkoval paní Blance 
Kubečkové. Moc nás těší zájem o tuto 
akci, a proto chceme, aby se stala tradiční 
náplní první soboty v září. Již teď pomalu 
plánujeme další ročník Mysliveckého dne, 
který doufáme bude stejně povedený jako 
ten letošní. Jiří Havlas

Myslivecký den

V neděli 12. září odpoledne se ve 
Výravě v parčíku u altánku v centru obce 
konalo již podruhé vítání nových občánků. 
Na slavnostní obřad jsme pozvali 8  dětí 
narozených do Výravy od července 2019 
do srpna 2021 – Viktorii Kotlantovou, Annu 
Valentovou, Kiliána Panenku, Viktorii 
Hrubou, Filipa Křížka, Matyáše Lukáška, 
Tobiáše Zeleného a Radka Štanderu. Obřad 
zahájila zpěvem Maruška Jurčíková, 
recitací básniček potěšila Anička Krejčová. 
Rodiče dětí dostali jako vzpomínku milé 
dárečky a všichni společně jsme si na závěr 
připili na zdraví a štěstí všech dětí. 

Eva Nepokojová

Vítání občánků ve Výravě
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Už 110 let uplynulo od založení 
skuatingu u nás. Zakladatelem byl Antonín 
Benjamín Svojsík, od jehož narození 
uplynulo 5. září 145 let. 2. srpna 1938 
se vrátil domů z Ruska, kde chtěl poznat 
výchovu ruské mládeže, prohlásil, že 
skauting vylučuje totalitu a totalita vylučuje 
skauting. Zemřel 17. září téhož roku na 
streptokokovou nákazu.

My, hasiči ze Skaličky, jsme nechtěli 
zůstat pozadu za těmito výročími, proto 
jsme na letošní posvícení vybrali téma 
Rychlých šípů. Jejich autor Jaroslav Foglar 
(1907-1999) byl významná osobnost 
českého skautského hnutí, pod přezdívkou 
Jestřáb vedl oddíl Pražská dvojka.

Posvícení letos vyšlo na 28. srpna. 
Koná se vždy před poslední nedělí v srpnu.

Po vydatně deštivém pátku se umoudřilo 
počasí a my mohli uskutečnit to, co jsme 
nachystali. Dopoledne jsme začali tradičně 
hasičskou soutěží pro děti. Opětovně byl 
z řad dětí a rodičů velký zájem a tady jsou 
výsledky. Dívky mladší: 1. Emma Ceralová, 
2. Sofie Jarkovská,3. Aneta Kloudová,  
4. Sára Vosyková, 5. Evelýna Matěnová,  
6. Rozálie Hamáčková, 7. Josefína Matěnová 
a 8. Sofie Drábková. Dívky starší: 1. Zuzana 
Gažáková, 2. Tereza Klimešová. Chlapci 
mladší: 1. Pavel Kejř, 2. Matyáš Klouda, 
3. Martin Kejř, 4. Vojtěch Skala, 5. Kryštof 
Hošek, 6. Zdeněk Hošek, 7. Petr Kejř a 8. 
Jan Vosyka. Chlapci starší: 1. Ondřej Havlík, 
2. Milan Jarkovský, 3. Vojtěch Rapouch, 4. 
Jakub Havlík, 5. Jan Sučák a 6. Sebastian 
Bak. Všechny děti dostaly diplomy, všichni, 
co se zúčastnili pěkné ceny a samozřejmě, 
kdo byl na prvních třech místech, tak si 
odnesl medaili.

Po obědě proběhla ještě poslední (teprve 
druhá) zkouška večerního představení. Pro 
diváky jsme měli překvapení. A to otáčivé 
jeviště, rozdělené na tři části. Jenže na 
zkoušce se nám přestalo otáčet a zjistili 
jsme, že se nám ohýbá jedno kolo. Všechno 
se rychle spravilo a večer už bylo všechno 
v pořádku.

Od 15. hodin probíhal Memoriál 
Arnošta Driena v malé kopané, kde nad 
ženatými velkým gólovým rozdílem 
zvítězili svobodní.

V 16.00 jsme uspořádali soutěže pro 
děti. Strefování se šaškovi tenisáky do nosu, 
shazování plechovek, skákání snožmo přes 
polena a další. Potom jsme se šli přestrojit a 
došli jsme za dětské hřiště na naše divadelní 
prkna.

Před 18. hodinou přivítal starosta obce 
Skalice Pavel Kavalír primátora města 
Hradce Králové Alexandra Hrabálka, který 
se přijel podívat, jak se baví sousedi. Sám 

zmínil, že ve vesnici, kde mají chalupu, 
lidé také hrávali divadlo. Náš starosta mu 
na památku předal knihu Číbuz, Skalice, 
Skalička.

To už jsme se dostali k hraní. Za hudby 
Večerníčku O Rákosníčovi se ozývá mluvené 
slovo (Petr Pěnkava), které nás zavede až  
k ohradě, kde začínají neuvěřitelné příběhy.

Tady je první. Mirek Dušín (Jan 
Bitman) zachrání lstí před Černými jezdce 
Jarku Metelku (Miloš Hofman), je pak 
zase Jindra Hojer (Petr Houfek) schová 
do bedny .Zorganizují závody, ale Černí 
jezdci hrají nefér (jeden z nich hodí Mirkovi 
Dušínovi pod nohy poleno), proto vyhrává 
Mirek Dušín. Vlajku Rychlých šípů vyšije 
a předá Mirkovi Vlasta Sýkorová (Martina 
Pultrová). Ale naši trojici opět pronásledují 
Černí jezdci, zachrání je Červenáček 
(Milan Karpíšek) a Rychlonožka (Denys 
Holovchenko). Ve dvoře najdou kůlnu a 
udělají si z ní klubovnu. Společně založí 
klub Rychlé šípy.

Druhý příběh.  Bohouš (Miloslav Havlík) 
si ve škole stěžuje, že mu Dlouhé Bidlo 
(Tomáš Vašíček) vzal všechny Hlasatele. 
Rychlé Šípy mu pomohou, nechají Dlouhé 
Bidlo seřezat páskem Jedovatým dědkem 
(Jan Kadeřávek). Ale Bohouš si pomoci 
Rychlých šípů neváží, napíše Dlouhému 
Bidlu dopis, kde mu píše, že bude s ním 
proti Rychlým šípům, ale musí sehnat kočičí 
pracku a tu prý obstarává Štětináč (Tomáš 
Vachek). Chce za to všechny časopisy 
Hlasatele a Dlouhé Bidlo mu je koupí  
u trafikantky (Edita Šebestová).Jdou ke 
staré Zavadilce (Božena Paclíková), mrtvé 
kočce uříznout pracku, Zavadilka je načapá 
a zamkne. Štěináč odemkne a nově založené 
Bratrstvo kočičí pracky uteče. Dlouhé Bidlo 
kočičí prackou Rychlé šípy prokleje, a těm se 

stávají divné věci. Rychlonožka se vybourá 
na kole, Jindra pohoří u zkoušení ve škole, 
Jarek s Červenáčkem náhodou rozbijí okno 
a Mirek Dušín spadne na schodech. Všichni 
jsou za jedno, že v tom je ta kočičí pracka. 
Mirek Dušín svolá všechny do klubovny. 
Donutí Štětináče napsat Dlouhému Bidlu 
dopis. Aby byla prodloužena účinnost 
kočičí pracky, musí být v noci položena na 
kámen na místě, kde je kočka zakopaná. Pak 
uteče. Dlouhé Bidlo jde, jak bylo určeno  
v dopise, v tom ho obklopí Ryché šípy, on 
se lekne a kočičí pracku tam nechá. Ryché 
šípy se radují, že se zmocnili kočičí pracky. 
Rychlonožkovi to nedá a kočičí pracku 
zanese staré Zavadilce.

Třetí příběh. Jednou na procházce 
začne Rychlonožku pronásledovat 
neznámý pes(Jiří Čihák ml.). Rychlonožka 
před ním utíká, ale pes běží pořád za 
ním. Oba doběhnou až k Rychlým šípům, 
Mirek Dušín zjistí, že pes je hodný.  
V řeznictví(řeznice Kateřina Skořepová) 
mu koupí věnec buřtů a přijímají ho za 
šestého člena. První domů si ho bere 
Rychlonožka. Skončí to tak, že Bublina, 
jak pejska pojmenovali, skončí v posteli a 
Rychlonožka si ustele na zemi.

Čtvrtý příběh. Bratrstvo kočičí pracky 
se rozhodne, že na Rychlé šípy nastraží 
past. Navštíví bábu kořenářku (Zdeňka 
Klimešová) a nakoupí u ní uspávací 
bylinky. Pozvou Rychlé šípy na čaj. Čaj 
uvaří, ale Rychlé šípy jim nevěří, tak 
čaj nenápadně vylijí. Předstírají spánek, 
ale když je chce Bratrstvo kočičí pracky 
svázat, tak hbitě vyskočí a potrestají je. 
Bohouš se musí umýt, Štětináč zlikvidovat 
všechny svoje krysy a Dlouhé Bidlo donutí 
vyklepat jedné paní koberec. Pak se Rychlé 
šípy vrací do klubovny.

Rychlé šípy ve Skaličce



Příběh pátý. V jedné staré kronice najde 
Jindra Hojer zmínku o jedné staré pamětní 
desce. Jeho kamarádka (Iva Vašíčková) 
mu poví o sklepu, kde by něco takového 
mohlo být. Jindra všechno řekne ostatním, 
a ti se rozhodnou, že se do pátrání pustí. 
Zazvoní na domovníka, ale je to Jedovatý 
dědek a ten je hned vyžene. Všechno vidí 
Bratrstvo kočičí pracky, které Rychlé šípy 
u něho pomluví. Rychlé šípy to zkoušejí 
ještě jednou. Prvním odvážlivcem je 
Mirek Dušín. Ale je vyhnán podruhé. 
Druhým je Jindra Hojer. Jenže toho dědek 

načape s karabáčem. Třetí jde Červenáček, 
přestrojený za starou dámu. Jedovatý 
dědek to prokoukne a vyžene ho taky. Tak 
schovají do bedny Rychlonožku. Jenže si 
na ni sedne Jedovatý dědek. Jak se začne 

Rychlonožka vrtět, dědek se začne bát, že je 
tam časovaná puma a uteče. Rychlonožka 
se dostane do sklepa, kde objeví onu 
vzácnou ceduli. Je na ní napsáno Jihočeská 
výroba cihel a kachlů.

Příběh šestý. Na náměstí se koná 
shromáždění Podkováků. Velitelkou je 
zvolena Podkova (Agáta Havlíková). Ta se 
rozhodne dát Podkovákům novou vlajku. 
Úplně stejnou, jako mají Rychlé šípy. Ti se s 
tím nechtějí smířit, tak navštíví Podkováky. 
Tam zjistí, že s nimi spolupracuje 
Bratrstvo kočičí pracky. A že vlajku měnit 

nebudou, Podkováci ji vyvěsí , 
ale to se Rychlým šípům nelíbí 
a rozhodnou se ji sundat. Chtějí 
dostat vlajku, ale protože Dlouhé 
Bidlo používá nedovolené postupy, 
nabídne Podkova pravou bitvu  
o vlajku. Sepíšou spolu dohodu, kde 
vypracují pravidla boje. Na každé 
straně bude 20 bojovníků a bojovat 
se bude papírovými míči. Kdo bude 
zasažen, nesmí dále bojovat. Rychlé 
šípy mohou mít štíty. Prohraje ten, 
kde zbydou poslední tři bojovníci. 

Rychlé šípy vyhrají a Podkova jim předá 
vlajku. Vítězství potvrdí Jarek slavnostním 
zatroubením. A tady už je konec našich 
příběhů.

Černé jezdce a Podkováky si zahráli: 

Karel Vandas, Radim Vandas, Šimon 
Vandas, Roman Havlík, Ondřej Havlík, 
Jakub Havlík, Sebastian Bak, Vojtěch 
Rapouch, Míla Kušina, Václav Kušina, 
Jaroslav Wild, Matěj Vašíček. Podkovačku 
hrála Šárka Vašíčková. Otáčení jeviště 
zajišťovala Martina Pultrová. Kostýmy 
obstarala firma Marwil. Otáčivé jeviště 
zhotovili herci z divadla ve Skaličce. 
Scénář a režii měl Petr Pěnkava.

Celý den byly k vidění v hasičské 
zbrojnici obrázky s tématikou Rychlých 
šípů, Stínadel, ježka v kleci ,malíře a 
hudebníka Milana Tesleviče. Tento člověk 
založil na hradě v Ledči nad Sázavou 
muzeum Jaroslava Foglara, které je u 
nás jediné věnováno tomuto českému 
spisovateli. Kousek odtud na řece Sázavě 
se nachází Zlatá zátoka, kde Jaroslav 
Foglar vedl své skautské tábory.

Po prodeji lístků do bohaté tomboly a 
po vyzvednutí výher nám do rána k tanci i 
poslechu hrála skupina Hektor.

Za to, že jsme mohli naše posvícení 
uskutečnit děkujeme Obci Skalice, 
sponzorům, dárcům věcí do tomboly a 
také občanům, kteří neváhali a přiložili 
ruku k dílu. Druhý den se nás sešlo 
velké množství, abychom mohli všechno 
uklidit. Počasí vydrželo, v neděli konečně 
vykouklo sluníčko. Zdeňka Klimešová    

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

www.reviskol.cz

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

Nabízíme služby v oblasti:

  Revize elektroinstalace zařízení, strojů a spotřebičů

Protipožární přepážky - montáž, revize a opravy

Revize hromosvodů

Revize EX. ve výbušném prostředí

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

RNDr. Petr Syrůček
jednatel a revizní technik

 - montáž, revize a opravy

RNDr. Petr Syrůček
jednatel a revizní technik

inzerce
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Zaujalo nás24

Dne 7. 9. 2021 byla za účasti zástupců 
obce, zhotovitelů a dalších přizvaných 
hostů provedena kolaudace nových 
varhan v "dolním" kostele v Černilově. 
Kostel patřil původně evangelické církví 
augsburského vyznání a v roce 1969 jej 
tehdejší místní národní výbor přebudoval 
na na obřadní síň. Jediné, co se  
z původního mobiliáře kostela dochovalo, 
byl skelet varhanní skříně s prospektovýmí 
píšťalami. Písemné prameny o původu 
tohoto nástroje se dosud nenašly, ale podle 
rozměru a tvaru skříně lze soudit, že se 
jednalo o mechanický zásuvkový nástroj, 
postavený kolem poloviny 19. století.

Cínař Jan Kubát z Kaňku, který měl 
původně za úkol pouze opravit prospektové 
píšťaly, přišel s myšlenkou, že by bylo 
vhodné prospektové píšťaly ozvučit 
vestavbou nového nástroje. Po konzultací 
s přizvaným varhanářem a organologem 
bylo rozhodnuto, že do dochovaného 
skeletu bude vestavěn jednomanuálový 
mechanický zásuvkový nástroj s pedálem. 
Dispozici navrhl organolog Václav Uhlíř 
a práce se ujal varhanář Ivan Červenka  
z Jakubovic u Lanškrouna se svými syny. 
Kovové píšťaly dodal iniciátor celé akce 
Jan Kubát.

Nový nástroj má celkem 7 rejstříků a 

393 píšťal. Hrací stůl je 
přistaven k zadní části 
původního postamentu 
varhan, pedálový stroj 
je umístěn za zády 
varhaníka a vzduchová 
soustava stojí u zábradlí 
kůru vedle varhanní 
skříně. Po konstrukční i 
zvukové stránce nástroj 
vychází z tradic českého 
barokního varhanářství. 
Po řemeslné stránce 
je vše zpracováno 
s maximální precizností a čistotou a 
s použitím prvotřídního materiálu. 
Hrací stůl včetně varhanní lavice je 
zhotoven z kvalitního dubu a na obložení 
kláves byl použit eben. Chod tónové i 
rejstřílové traktury je velmi precizní a 
lehký. Vzdušnice jsou tlakově stabilní a 
vzduchová soustava velmi tichá Součástí 
hracího stolu je citlivě zakomponované 
osvětlení notového pultu í pedálnice.

Poměrně skromná dispozice skýtá 
relativně široký výběr jak pro sólovou 
hru, tak pro doprovod jiných nástrojů 
nebo zpěvu. Jednotlivé rejstříky jsou čistě 
naíntonovány, jsou dynamicky vhodně 
odstíněny a velmi dobře se navzájem pojí. 

Překvapivě dobře 
vyznívá pedálový 
rejstřfk, který díky 
širší menzuře a 
vhodnému umístění 
dodává nástroji 

potřebný zvukový fundament. Celkové 
pléno nástroje bohatě prostor kostela a pří 
tom nepůsobí unavujícím dojmem.

Nyní zbývá už jen doplnit chybějící 
řezby, které by ozdobily výtvarnou 
stránku nástroje, případně nějaký koberec 
do lodi kostela, který by utlumil příliš 
dlouhý dozvuk a přispěl by i k větší 
srozumitelností mluveného slova.

Po důkladné prohlídce nového 
nástroje a po zvukovém předvedení 
přítomní konstatovali, že nástroj byl 
zhotoven v souladu se smlouvou o dílo 
ze dne 12. 1. 2021 a že jej lze převzít 
do užívání. Velký dík patří nejen 
varhanářům za skvěle odvedenou práci, 
ale i vedení obce, které investovalo do 
nových varhan celkem 700 000 Kč. 
Věřím, že nový nástroj přispěje nejen 
ke zkvalitnění obřadů, ale i obohacení 
kulturního života obce. 

 Václav Uhlíř

Kolaudace varhan v "dolním" kostele v Černilově

Václav Uhlíř (1954) je významný český varhaník, organolog a 
hudební pedagog. Po maturitě na gymnáziu v Hradci Králové byl přijat 
na Akademii múzických umění v Praze do třídy Prof. Jiřího Reinbergera. 
Absolvoval v roce 1980 u Prof. Milana Šlechty. Během studia se 
úspěšně zúčastnil několika varhanních soutěží. Od roku 1970 působí na 
kůru kostela Panny Marie v Hradci Králové jako varhaník a sbormistr. 
Od roku 1974 se soustavně věnuje koncertní činnosti u nás i v zahraničí.  
V letech 1983 – 2019 vyučoval na pardubické konzervatoři a od 
roku 1990 zastává na biskupství v Hradci Králové funkci diecézního 
organologa. Za dlouholetou službu církvi a zejména péči o varhany  
v diecézi byl na návrh biskupa Mons. Dominika Duky v roce 2008 oceněn 
papežem Benediktem XVI. vyznamenáním Pro Ecclesia et Pontifice.

Hana Medková (1977) absolvovala konzervatoř v Pardubicích 
ve třídě prof. J. Hamplové a koncertní a operní zpěv na Vysoké škole 
múzických umění v Bratislavě. Je laureátkou domácích i mezinárodních 
pěveckých soutěží. Již během studií hostovala ve Slovenském národním 
divadle v Bratislavě, Státní opeře Praha a Moravském divadle Olomouc. 
Věnuje se koncertní činnosti a spolupracuje s domácími i zahraničními 
orchestry. Její doménou je zejména komorní hudba, repertoár 
zahrnuje duchovní, písňovou i operní tvorbu od baroka po současnost. 
Pedagogicky působí na konzervatoři v Pardubicích, kde je od roku 2010 
vedoucí pěveckého oddělení.



Pozemkovými úpra-
vami se ve veřejném 
zájmu prostorově a 
funkčně uspořádává 
předem vymezený úsek 

zemědělské krajiny. V těchto souvislostech 
původní pozemky zanikají a zároveň se 
vytvářejí pozemky nové tak, aby na nich 
byly vytvořeny podmínky pro racionální 
hospodaření zemědělců a zlepšení kvality 
života ve venkovských oblastech. Výsledkem 
pozemkových úprav je mimo jiné plán 
společných zařízení. Tato forma krajinného 
plánu uvnitř pozemkové úpravy tvoří kostru 
nového uspořádání zemědělské krajiny. 
Plánem společných zařízení se v dotčeném 
území řeší jak zpřístupnění nových pozemků 
navrženou sítí polních cest, tak v rámci 
místních podmínek mohou být navrhovány 
i nejrůznější vodohospodářská a protierozní 
opatření (např. poldry, ochranné vodní nádrže) 
či krajinotvorná opatření (např. biokoridory, 
aleje). 

V k.ú. Újezd u Hradce Králové byly 
komplexní pozemkové úpravy úspěšně 
schváleny a ukončeny v roce 2015, včetně 
vypracovaného plánu společných zařízení. 
Hradecké pobočce Státního pozemkového 
úřadu se v letošním roce podařilo zajistit 
finanční prostředky ze státního rozpočtu na 
realizaci stavby s názvem „R186 – Cesty 
VPC3ab, DPC3a a revitalizace vodní nádrže 
VDH5 v k.ú. Újezd u Hradce Králové“. Na 
základě výběrového řízení zahájila stavbu 

v polovině května 2021 
firma PORR, a.s. Zhotovitel 
díla postupuje dle schválené 
projektové dokumentace a 
vydaných stavebních povolení. 
Cílem je revitalizace malé 
vodní nádrže v Újezdu u HK 
vč. obnovy části stávající 
vodoteče a výstavba tří polních 
cest a mostu přes Černilovský 
potok. Dvě vedlejší polní cesty 
vedoucí částečně kolem okraje intravilánu 
Újezdu jsou s povrchem z penetračního 
makadamu a třetí doplňková cesta, vedoucí 
od hráze jihozápadním směrem, je zpevněná 
štěrkem a překrytá 10 cm zeminy s vysetím 
travního semene. Jakmile se zapojí travní 
drn, i tato cesta bude sloužit ke zpřístupnění 
zemědělských pozemků za Černilovským 
potokem. Zemědělci a veřejnost se na 
druhou stranu potoka budou dostávat přes 
nově zbudovaný most (ve stavební hantýrce 
nazývaný „benešák“), který nahradil již 
nevyhovující mostek přes Černilovský potok. 

Stavebními pracemi dále dojde  
k revitalizaci vodní nádrže a vodoteče. Ze 
stávajícího nefunkčního vodního díla tak vznikne 
vodní plocha určená k zadržení vody v krajině. 
Dojde také ke zlepšení vodohospodářských 
poměrů a zvýšení ekologické stability krajiny. 
Současně s revitalizací malé vodní nádrže 
a vodoteče projekt řeší i novou výsadbu 
zeleně jihovýchodně od revitalizované vodní 
plochy. Dojde k výsadbě autochtonních 

dřevin, zatravnění příkopů a ploch kolem 
malé vodní nádrže i pozemku vedle 
výběhu koní. Celkově bude nově vysázeno  
v oplocenkách 43 ks stromů a 88 ks keřů. 

Výsadby zeleně budou po jejich 
zapěstování plnit protierozní funkci větrolamu. 
V této lokalitě totiž převládají jihozápadní 
větry a stávající vzrostlou zeleň bylo v rámci 
jejího nevhodného umístění (částečně v hrázi 
a částečně ve svahu vodoteče) nutné už před 
stavbou odstranit. 

Dokončovaná stavba přispěje k atra-
ktivnosti krajiny a krajinného rázu včetně 
zpřístupnění zemědělských pozemků a odklonu 
části zemědělské dopravy z intravilánu Újezdu. 
Věříme, že dílo, které po realizaci a kolaudaci 
koncem letošního roku, přejde do vlastnictví 
obce Černilov, budete hojně využívat a 
současně v dalších letech o něj řádně pečovat. 
Ještě jednou děkujeme všem občanům za 
vstřícný postoj ke stavebním pracím a panu 
starostovi za dobrou spolupráci.    

Eva Pavlová, SPÚ, Hradec Králové

Pozemkové úpravy v Újezdě finišují
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V říjnu 2021 si připomínáme 
45 let od úmrtí významného 
černilovského rodáka, Dr. 
Bohuslava Horáka. 

Bohuslav Horák se narodil v budově 
bývalé evangelické školy v Černilově 22. 
2. 1899, v č.p. 215, současném Kulturním 
a spolkovém domě. Jeho dědeček, Jan 
Rychetský, zde působil jako řídicí učitel, 
maminka Milada a otec Bohuslav jako 
učitelé. Obě rodiny zde měly učitelský 
byt, Horákovi nejspíše v 1.patře. Bydleli 
zde do Bohuslavových osmi let. V srpnu 
roku 1907 se přestěhovali za prací nejprve 
do Nepasic, v srpnu 1909 do Bělče nad 
Orlicí, kde žili až do roku 1924, další rok 
strávili v Malšovicích u Hradce Králové a 
poté se přestěhovali za synem Bohuslavem 
do Prahy. V Černilově byli členy zdejšího 
evangelického sboru helvétského vyznání. 
Bohuslav sem dojížděl dvakrát týdně na 
kole z Bělče na konfirmační přípravu. 
V roce 1912 byl zdejším farářem Justuszem 
Szaltnayem konfirmován. Gymnázium 
vystudoval Bohuslav Horák v Nymburce. 
Pokračoval pak ve studiu na Vysoké škole 
zemědělské v Praze. Překonal španělskou 
chřipku, což byl velký tehdejší strašák, 
mnohé udolala. Vysokou školu dokončil 
Bohuslav Horák v roce 1922 a získal titul 
inženýra zemědělství. Čekala ho vojenská 
služba, nejprve v Trnavě a později v Kutné 
Hoře. V roce 1923 nastoupil do prvního 
zaměstnání v propagační kanceláři 
chilského ledku. Také v tento čas poznal 
jistou Miladu Královou, do které se 
zamiloval. Seznámil je Bohuslavův kolega 
ze studií, Jaromír Kafka. Milada Králová 
byla studentkou práv. Bohuslav měl 
velký výtvarný talent a také se podílel na 
vydávání literární revue Apollon. Revue 
vydávalo nakladatelství Bohuslavova 
strýce Václava Horáka v Praze.

V roce 1927 měli Bohuslav Horák a 
Milada Králová svatbu. Katolíci Královi, 
s ohledem na vyznání ženicha, se rozhodli 
všichni přestoupit do českobratrské církve 
evangelické, i když to v Miladině širší 
rodině přineslo jisté rozladění. Svatba se 
konala v evangelickém kostele v Korunní 
ulici v Praze na Vinohradech. Milada po 
svatbě nastoupila do práce na sociální 
úřad Hlavního města Prahy, kam ji přijal 
tehdejší primátor Dr. Petr Zenkl. Stala 
se zde uznávanou odbornicí pro otázky 
sociální péče. Úzce spolupracovala s Dr. 
Alicí Masarykovou v Československém 
červeném kříži, angažovala se v ženském 
hnutí a získávala čím dál větší společenský 
respekt. 

Bohuslav Horák byl více „slyšet“ 
než vidět. Stal se totiž známou mediální 
osobností v Českém rozhlase. Společně 
s Jaroslavem Prokopem vytvořili dvojici 
sousedů Tomáše Brázdy (J. Prokop) a Matěje 
Rákose (B. Horák). Vysílali rozhovory 
těchto fiktivních osob o zemědělském 
životě a také do známých dobových písní 
vymýšleli vlastní texty – třeba o tom, jak 
pěstují obilí, jak zavlažují…Pořad si získal 
velkou popularitu. Jejich rozhovory vyšly 
dokonce i knižně jako Hovory a písničky 
sousedů Brázdy a Rákose. 

Bohuslav i Milada byli oba úspěšní 
ve svých profesích, cestovali po 
Evropě (navštívili spolu Tatry, Paříž, 
Podkarpatskou Rus, Jugoslávii…). 28. 12. 
1933 se jim narodila dcera Jana v sanatoriu 
v Praze-Podolí. Pokřtil ji evangelický farář 
pan Dobiáš. Bohuslav byl v roce 1935 
promován na doktora technických věd. 
Obhájil svou odbornou práci Rozhlas a 
zemědělství. 

S nástupem nacismu se oba, Bohuslav i 
Milada, začali angažovat v odboji.  Stejně 
jako později s nástupem komunismu, 
nedokázali ani jeden stát stranou a jen 
nečinně přihlížet. Milada se stala členkou 
petičního výboru Věrni zůstaneme, později 
se přidal i její manžel Bohuslav. V srpnu 
1940 však oba zatklo gestapo. Strávili 
pak pět let v různých věznicích, byli zde 

mučeni, ale oba vydrželi neprozradit 
informace, které od nich chtělo gestapo 
získat a odmítali s gestapem spolupracovat. 
Bohuslav ve vězení skládal básně, které 
neměl kam zapsat, tak si je zapamatoval. 
Nazval je Verše z Pankráce. O dceru Janu 
se v té době starali prarodiče a teta Věra 
Tůmová s manželem Josefem. Bohuslav se 
s Miladou během svého pětiletého vězení 
viděli jen jednou. Z pražské věznice byli 
převezeni do věznice v Terezíně. Bohuslav 
byl ve velmi špatném stavu po týrání 
při výsleších, byl velice vyhublý, neměl 
zuby a vypadal prý jako stařec. Oba byli 
pak souzeni v říjnu 1944 v Drážďanech. 
Bohuslav Horák byl odsouzen na pět let 
vězení, Milada na osm. S koncem války 
byli osvobozeni a mohli se po dlouhé době 
vrátit domů. Bohuslav se dlouho zotavoval, 
pomohl mu pobyt v nemocnici. 

Milada se začala po návratu domů opět 
aktivně zapojovat do veřejného života. 
Pracovala ve vedení právního odboru 
pražského magistrátu a stala se členkou 
Národně socialistické strany, později 
poslankyní za tuto stranu v Národním 
shromáždění a předsedkyní Rady 
československých žen.

K moci se však postupně začali 
dostávat komunisté a Bohuslava Horáka 
už nechtěli pustit zpět do rozhlasového 
vysílání. Ač byl několik let vězněn nacisty, 

Odhalení pamětní desky Bohuslavu Horákovi



měl nyní problémy získat osvědčení 
o národní spolehlivosti, s ohledem na 
domnělou přílišnou blízkost agrární straně. 
Nastoupil tedy jako vrchní odborový rada 
na ministerstvu informací, kde dostal 
na starost odbornou lidovýchovu. Jeho 
nadřízeným zde byl Ivan Olbracht. Politická 
situace poté, co komunisté v roce 1946 
vyhráli volby, začala více a více houstnout. 
Milada velice usilovně politicky pracovala. 
Mnozí ji nabádali, ať s rodinou včas 
odejde z republiky.  Při svém posledním 
veřejném projevu 22. 2. 1948 ve funkci 
poslankyně Milada apelovala, aby se dbalo 
na ideály pravdy, svobody a humanity, ve 
kterých vznikla naše republika. O pár dní 
později, po komunistickém převratu, byla 
zbavena všech veřejných funkcí. Po smrti 
Jana Masaryka Milada rezignovala na 
svůj poslanecký mandát. Myslela si, že 
občané její země s k ní nemohou zachovat 
hůře než Němci za války. To bohužel 
nebyla pravda. Bohuslav byl přesunut na 
pracovní místo plánovače radiožurnálu a 
byl na něj vyvíjen nátlak, aby vstoupil do 
komunistické strany.  V té době pomáhal 
s přípravou tajných zpráv pro zahraničí 
– zašíval je do desek starých knížek, které 
pak cizinci převezli přes hranice. V září 
1949 byla Milada Horáková zatčena. 
Bohuslav Horák pochopil, že musí zmizet, 
pokud nechce dopadnout stejně. Po svém 
útěku z domova strávil noc na evangelické 
faře v Praze na Santošce. Policie mezitím 
obrátila byt Horákových vzhůru nohama 
a vyslýchala všechny přítomné. V říjnu 
se podařilo převézt Bohuslava autem 
k Horšovskému Týnu, kde se mu povedlo, 
až téměř po měsíci, s pomocí dalších lidí 
překročit hranice do Německa. Zdařilo 
se to až na druhý pokus 1. prosince 1949. 
Dcera Jana zůstala u příbuzných v Praze. 
V Německu se Bohuslav Horák dostal do 
uprchlického tábora v Amberku, později 
se přesunul do tábora Valka. Bylo to velmi 
složité prostředí, kde se míchaly různé 
skupiny uprchlíků, byla tu špína, málo jídla a 
mnoho krys. Z rádia se zde dozvěděl, že jeho 
žena byla odsouzena k trestu smrti. Slyšel 
její promluvu před soudem. Zde řekla, že 
přísluší (církevní příslušností) do Bělče nad 
Orlicí (kde určitý čas žili rodiče Horákovi). 
Bohuslav se pokusil na vypůjčeném psacím 
stroji psát dopisy o Miladině situaci do 
různých světových institucí a prosil je  
o pomoc. Proti její popravě se tehdy ozvaly 
světové osobnosti jako Winston Churchill, 
Eleanor Rooseveltová, Albert Einstein a 
další, ale tehdejší komunistický prezident 
Klement Gottwald žádost o milost zamítl. 
Milada Horáková byla, spolu s dalšími, 
popravena. Bohuslav se tuto zprávu dozvěděl 
z rozhlasového vysílání v uprchlickém 

táboře. Jaké to asi muselo být, si jen stěží 
dokážeme představit - tu obrovskou bezmoc 
a bolest, která musela Bohuslava velmi tížit. 

Bohuslav se po Miladině smrti 
zapojil do odbojové skupiny Františka 
Moravce v americké zóně v Německu. 
Působilo zde mnoho vojáků, kteří museli 
po komunistickém převratu v roce 1948 
odejít z Československa. Cílem odbojové 
skupiny bylo mapování dění a vývoje 
v Československu a příprava agentů-
chodců, kteří převáděli lidi přes hranice a 
podíleli se na špionážní a diverzní činnosti. 
Bohuslav vyhodnocoval mediální zdroje 
a spolupracoval s rozhlasovými stanicemi 
BBC, Svobodná Evropa a Hlas Ameriky 
a podílel se na školení agentů-chodců. Po 
celou dobu svého pobytu v Německu se 
marně snažil dostat svou dceru Janu k sobě.

V roce 1954 odešel Bohuslav do 
USA. Zde pracoval ve Washingtonu pro 
americkou zpravodajskou službu, o své 
práci nechtěl, z pochopitelných důvodů, 
mluvit ani se svými nejbližšími. V USA se 
však necítil úplně jako „doma“, stýskalo se 
mu. Velmi mu zde pomáhala Olga Hrubá, 
přítelkyně Milady, manželka evangelického 
faráře Blahoslava Hrubého, rodáka 
z Josefova u Jaroměře. Olga zajišťovala 
doručování dopisů mezi Bohuslavem a jeho 
rodinou v Čechách. Státní tajná bezpečnost 
samozřejmě vše bedlivě sledovala a rodinu 
v Čechách pravidelně zvala na výslechy. 

Dceři Janě se poprvé podařilo za svým 
otcem vycestovat na tři měsíce až po 17 
letech od chvíle, kdy se viděli naposledy, 
tedy v roce 1966. Bylo to velmi radostné 
setkání. Procestovali tehdy spolu celé 
USA. Jana se rozhodla, že se do USA zkusí 
vrátit natrvalo. To se jí povedlo až v roce 
1968. Jana zde poznala svého manžela, 
Karla Kánského a v dubnu 1971 se za něj 
provdala. 

Bohuslav v USA velice rád maloval, 
tvořil ve volném 
čase drobné 
sochařské práce, 
divadelní kulisy 
a výzdoby pro 
plesy, navrhoval 
obálky pro knížky. 
Nakreslil krásný 
portrét Milady, 
který byl později, 
po roce 1990  
v Čechách použit 
na poštovních 
z n á m k á c h .  
Přispíval do 
Hlasu Ameriky, 
do krajanských 
novin.

B o h u s l a v 

Horák se do Československa už nikdy 
nepodíval. Zemřel 13. 10. 1976 ve 
Washingtonu D.C. v USA. Hrob Bohuslava 
Horáka nalezneme na malém hřbitůvku 
v Bělči nad Orlicí. Kde je pohřbena jeho 
žena Milada, se dodnes neví. V Bělči 
je pochována také jeho sestra Milada, 
zvaná Miluška a maminka Milada, obě 
s příjmením Horáková.

Jsem nesmírně vděčná, že se letos 
konečně podařilo splnit jistý dluh, který 
jsem mnoho let cítila, od doby, kdy do 
Místní knihovny v Černilově zavolala paní 
Jarmila Doležalová a chtěla vědět, kde 
je tu rodný dům Dr. Bohuslava Horáka, 
tedy adresa Černilov 215. A já jsem jí 
překvapeně odpověděla: „vždyť to je přeci 
stará škola, dnes KSD Černilov!“. 

Pamětní desku financovala Obec 
Černilov. Její návrh a podobu vytvořil 
pan kameník Hynek Shejbal z Josefova ve 
spolupráci se svou ženou a dcerou. Deska 
byla osazena v srpnu 2021 do fasády 
domu a bude slavnostně odhalena při 
připomínce 45 let od úmrtí Dr. Bohuslava 
Horáka.  Děkuji za konzultace při jejím 
vzniku Pavlu Kramářovi, Radce Šůstkové, 
Evě Jeřábkové a za pomoc s vyřizováním 
potřebných náležitostí Pavlíně Hofmanové, 
Lukáši Uhlíkovi a Janě Horákové. 

Komunistický režim chtěl, aby 
osudy mnohých lidí i jejich odkaz 
byly zapomenuty. Odvaha a statečnost 
Bohuslava Horáka a jeho rodiny jsou však 
stále velkou inspirací pro nás i pro další 
generace. Pamětní deska na Kulturním a 
spolkovém domě v Černilově by nám to 
měla stále připomínat.

Jana Žárská

Životopis Bohuslava Horáka byl 
zpracován podle knihy Daniela Anýže Jdu 
s hlavou vztyčenou, vydalo nakladatelství 
Zeď v Praze v roce 2020.
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V průběhu letošního jara a léta proběhlo 
v severní části Mikroregionu Černilovsko 
několik výzkumných výprav za účasti členů 
České společnosti entomologické. Cílem 
bylo zmapovat zdejší nepříliš probádanou 
faunu bezobratlých, průzkum byl zaměřen 
převážně na brouky vázané na mrtvé 
dřevo, kteří jsou v dnešní krajině klíčovým 
ukazatelem kvality lesních ekosystému.

Velice cennou lokalitou se ukázal být 
až nezvykle zachovalý les Kaltouz, kde 
byl nalezen například roháček kovový 
(Platycerus caraboides), nebo jeden  
z našich největších brouků, tesařík piluna 
(Prionus coriarius). Oba tyto druhy jsou 
vázány na tlející dřevo, ve kterém se 
vyvíjejí jejich larvy. V podrostu lesa jsme 
objevili populaci kněze zimolezového 
(Elasmostethus minor), který je v Červeném 

seznamu ohrožených druhů ČR veden jako 

zranitelný druh. Při nočním lovu 
na světlo přiletěl i chráněný motýl 
bělopásek dvouřadý (Limenitis 
camilla) a nenápadný pidikřísek 
Edwarsiana lamellaris, který 
byl z Čech dosud znám pouze  
z jedné lokality. Na mokřadní 
louce uprostřed Kaltouzu jsme 
nalezli ohroženého štítonoše 
Cassida murraea a téměř ohrožené 
šídlo luční (Brachytron pratense).

Vcelku úspěšná byla i výprava do 
nevelkého lesa v oblasti Smržov – Pod Hájky. 
Na plodnicích dřevokazných hub se zde 
vyskytuje zranitelný brouk pýchavkovník 
červcový (Endomychus coccineus). Na 
starých osluněných dubech, rostoucích na 
okraji lesa, bylo nalezeno téměř ohrožené 
slunéčko Clitostethus arcuatus a větevníček 
Pseudeuparius sepicola.

Naše kroky směřovaly až k řece Labe 
pod vrcholek Pardědub. Nález nosatce 
Ruteria hypocrita svědčí o zachovalosti 
zdejších lesních porostů. Při oklepávání 
suchých dubových větví byl pak nalezen 
téměř ohrožený brouk z čeledi lencovití 
Conopalpus testaceus. 

Klíčovým druhem nalezeným na mnoha 

lokalitách v celé zkoumané oblasti je lesák 
rumělkový (Cucujus cinnaberinus). Ten je 
v současnosti veden v seznamu evropsky 
významných druhů a je chráněn zákonem 
v kategorii “silně ohrožený”. V poslední 
době se začíná tomuto druhu v Polabí 
dařit a postupně se šíří na nové lokality. 
Žije pod kůrou padlých kmenů (především 
listnatých stromů), avšak lze ho spatřit 
i na mrtvých borovicích. Některé zdejší 
biotopy si dozajista zaslouží pozornost  
z hlediska ochrany přírody.

Daniel Čičovský, student Biskupského 
gymnázia HK, Česká společnost 

entomologická; Šimon Zeman, 
Přírodovědecká fakulta UK, Česká 

společnost entomologická

Entomologické bádání v Černilovsku

Prionus coriarius; Ruteria hypocirta

Vedení 
účetnictví
a daňové poradenství

Kompletní zpracování daňové agendy
Pokud jste OSVČ, malá nebo střední fi rma, tak jsem pro 
vás ta pravá a ráda se vám budu s řádnou péčí věnovat. 
Budete se tak moci plně zaměřit na své podnikání 
a účetní záležitosti nechat bez starostí na mě.

Ing. Veronika Syrůčková

Tel.: +420 723 171 279
Mail: info@act-services.cz 

www.act-services.cz
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Za jakých podmínek se pěstuje 
bavlna? Věděli jste, že na výrobu 
jednoho trička je zapotřebí 2700 litrů 
vody? Černilov bude hostit výstavu 
fotografií o pěstitelích bavlny v Indii.

Bavlna patří mezi nejdůležitější 
a nejstarší textilní suroviny. Většina 
bavlny s minimem pesticidů, bez dětské 
práce, s důstojnými výkupními cenami 
pochází od drobných pěstitelů. Podmínky 
panující na bavlníkových polích  
v Indii přiblíží výstava pod širým nebem 
nazvaná ŽIVOT V BAVLNĚ, která bude 
od 2. října do 10. října 2021 k vidění na 
zahradě Kulturního a spolkového domu 
v Černilově

„Prostřednictvím fotografií nahléd-
neme do života pěstitelů bavlny a máme 
tak možnost se zamyslet nad možnostmi 
udržitelnější produkce: bez plýtvání 
vodou, bez genetické modifikace 
bavlníků, s minimem pesticidů, bez 
dětské práce, s lepšími výkupními cenami 
a šetrnějším přístupem k životnímu 
prostředí,“ vysvětluje Stanislav 
Komínek z organizace Fairtrade Česko a 
Slovensko, která výstavu koordinuje. 

Pěstování bavlny je náročné na 
spotřebu vody. Na výrobu jednoho 
trička je zapotřebí 2700 litrů vody, což 
je množství tekutin pro jednoho člověka 
zhruba na 900 dnů. Přitom většina 
indických pěstitelů nemá prostředky 
na vybudování zavlažovacích systémů, 
a spoléhá proto na období dešťů. „Náš 
region trpí nedostatkem vody, a proto 
jsou pěstitelé velmi závislí na srážkách.  
V současné době pracujeme s našimi 
členy na sběru dešťové vody a 

poskytujeme jim školení  na téma 
efektivní využití vody,“ vysvětluje 
Shailesh Patel, zakladatel a ředitel 
indického fairtradového družstva Rapar 
and Dhrangadhra Farmers’ Producer 
Company, které má téměř 800 drobných 
pěstitelů. „Nebudou-li pěstitelé,  nebude 
ani oblečení. Nevím, jak to zvládne 
dodavatelský řetězec,“ dodává Patel. 

Jedním ze způsobů, jak problémy 
pěstitelů bavlny řešit, je odpovědná 
spotřeba – tedy například to, že 
zákazníci se při nákupu budou více 
zajímat o původ oblečení a o podmínky 
jeho vzniku. Vodítkem jim při tom 
mohou být etické certifikace, jako 
je například Fairtrade. „Známka 
FAIRTRADE zákazníkům říká, že při 
výrobě daného produktu byla dodržena 

základní ekonomická, sociální i 
ekologická kritéria, že pěstitelé dostali 
za svou úrodu spravedlivou cenu a 
navíc fairtradový příplatek, že nebyla 
zneužita dětská nebo otrocká práce a 
šetrně se nakládalo s přírodními zdroji,“ 
vysvětluje Hana Malíková ředitelka 
organizace Fairtrade Česko a Slovensko, 
která výstavovou akci pořádá.

Výstava na stromech se koná 
v desítkách parků po celé České republice 
již sedmým rokem při příležitosti 
Světového dne důstojné práce. Ten se 
slaví 7. října. Minulé ročníky se věnovaly 
pěstování kávy, kakaa, banánů, nebo 
pracovním podmínkám budoucnosti. 
Přehled parků, kde se výstava koná, 
a více informací najdete na www.
vystavanastromech.cz. 

Výstava na stromech 2021

29Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko  4|2021

KOMINICTVÍ
DVOŘÁK a SYN

E. BENEŠE 1524
HR. KRÁLOVÉ

 tel. 602 412 350

Provádíme čištění komínů 
a vystavování kontrolních 

protokolů.
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Ze života spolků30

Období, kdy se nedalo nic podniknout 
jsme si vynahradily, a to hned dvěma 
společnými výlety. Míst, která bychom 
chtěly navštívit, by bylo hodně. Ale musely 
jsme si vybrat taková, kam se snadno 
dopravíme. Český ráj. Vlakové spojení 
ideálně navazovalo na spoje autobusové 
.Projít se skalami, nebo vyběhnout na 
zříceninu hradu, by bylo určitě krásné, ale 
pro nás a ještě v jednom dni by to bylo 
náročné. A tak jsme vlakem, s jedním 
přestupem v Turnově, zajely až do Dolánek 
u Turnova. Tam náš naplánovaný program 
začínal. Malý, ale pěkný skanzen „Dlaskův 
statek“.Určitě  stálo za to ho navštívit a 
vidět tradiční lidovou architekturu ,a jak 
v 18. století žili v Pojizeří. Hned vedle je 
vodácký kemp a tam jsme si mohly posedět 
a občerstvit se.                                                        

Podél řeky Jizery byla krásná pěší 
procházka až na náměstí do Turnova, do 
restaurace „U Prince“. Na čerstvém vzduchu 
jsme poobědvaly a shodly jsme se, že obdiv 
patřil nejen výborné kuchyni, ale i obsluze. 
S každým jídlem servírky i číšníci běhali  
z kuchyně v hotelu ven, přes silnici na 
náměstí,  a to samé zpět s prázdným nádobím 
a vždy s úsměvem. U kašny na náměstí 
společná fotografie a pak hlavní cíl „Muzeum 
Českého ráje“. Stálá expozice mineralogie 
se musí vidět. Na závěr nechyběla ani sladká 
tečka, návštěva cukrárny. To jsme si všechny 

myslely. Ale konečnou euforii z vydařeného 
výletu jsme prožívaly při čekání na autobus  
v Hradci Králové, na zahrádce hospůdky „U 
Pilňáčků“. Spolu s velice vtipnou a milou 
obsluhou.                                                                                                              

O tři týdny později to byl opět výlet 
vlakem, tentokrát s cílem Rychnov nad 
Kněžnou. Cesta měla přibližně stejný 
charakter. Před objednanou prohlídkou 
zámku jsme stihly kafíčko, ke kterému 
měli dost velký výběr výborných zákusků. 
Prohlídka zámku se o půl hodiny protáhla, 
a to díky hodně podrobnému a i vtipnému 
podání pana průvodce. Nezbývá, než 
vřele doporučit. Že je vedle zámku  cesta 
ke kulturní památce Chaloupky, jsme 

netušily. Skanzen, chráněná 
lidová architektura,kde žili   malí 
řemeslníci. Na konci je dům, kde 
měl kdysi dílnu jediný rychnovský 
kolář, pan Oldřich Šklíba. Výrobce 
legendárních rychnovských 
hokejek. A právě u toho domu jsme 
měly štěstí a náhodně potkaly pana 
Kosa, vnuka pana Šklíby, který ve 
své garáži uchovává sbírku různých 
výrobků, lyží, diplomů a hokejek, 
které pan Šklíba vyráběl pro národní 
hokejové mužstvo v letech 1947- 
1949. A legendární brankářskou 
hokejku, se kterou hrál kdysi slavný 
brankář Boža Modrý a která byla  

v Praze na výstavě, tak tu jsme měly v rukách 
a mohly jsme si ji zblízka prohlédnout.

V muzeu hraček jsme nostalgicky 
zavzpomínaly na naše dětství a při prohlídce 
malé expozice M. D. Rettigové si nás pan 
průvodce trochu i vyzkoušel. Ukázal nám 
několik předmětů a nechal nás hádat na 
co se v kuchyni používaly. Takový malý 
„Kufr“ Pavla Zedníčka.                                                    

Ráno jsme ten den odjížděly z domova a 
vydatně pršelo. Nás to neodradilo, a to bylo 
jedině dobře. Deštníky jsme vlastně ani moc 
nepotřebovaly.                                                                                           

Vše se vydařilo, máme hezké vzpomínky 
a těšíme se, že zase někam vyjedeme.                                

Věra Koutníková   

Důvtip na cestách

V červnu se klub maminek Dvoreček 
konečně scházel pravidelně. Počasí 
nám přálo, tak jsme pobývali co nejvíce 
na zahradě Kulturního a spolkového 
domu, kde děti jezdily na odrážedlech, 
zdokonalovaly svoje dovednosti na 
prolézačkách. Na mimořádném Dvorečku 
jsme přivítali paní Moravcovou ze školky 
a vyptali se na to, jak to ve školce chodí a 
na co se máme připravit. 

Třetí červnové úterý patřilo jako 
již klasicky výletu za zvířátkama do 
Častolovic. Vyrazili jsme vláčkem a děti 
si jízdu i návštěvu zvířátek moc užili. 
Předposlední Dvoreček patřil přípravě 
na závěrečný Dvoreček, který se nesl 
v netradičním duchu. Děti ze ZŠ Černilov 
nám s paní učitelkou Lochmanovou 
nacvičily a sehrály krásné divadlo na 
motivy kniho O Květušce a tesaříkovi. 
Všem dětem se to moc líbilo a byl to krásný 
závěr letošního Dvorečku. Děkujeme 
také OÚ Černilov a knihovně Černilov za 
krásné dárečky pro děti, které Dvoreček 
opouští a v září se vydávají vstříc novému 

dobrodružství ve školce. Věřím, 
že i díky Dvorečku a kamarádům, 
které si zde udělaly, budou děti 
snášet lépe adaptaci ve školce. 

Ani v létě jsme nezaháleli a 
společně si užili několik akcí a 
výletů. Byli jsme na skákacích 
hradech na Správčickém písníku 
a stanovali na zahradě Kulturního 
a spolkového domu. Pro děti 
byla nachystaná stezka odvahy 
na nedaleké hřiště. Také jsme 
se vydali do hradeckých lesů do 
lanového parku Na Větvi. 

První zářijový pátek jsme 
se loučili s létem. Počasí nám přálo, děti 
si užily skákací hrad, jízdu v kočáru za 
poníkem, tancovaly a foukaly a práskaly 
velké bubliny. 

Druhý zářijový týden přinesl již první 
letošní Dvoreček. Mnoho dětí odešlo 
do školky, a proto se těšíme na další 
děti a maminky, které zavítají do našich 
řad. Je naplánováno plno báječných 
akcí, vyzdobíme klubovnu, navštívíme 

knihovnu, přichystáme drakiádu. 
Dvoreček přebírají nové vedoucí maminky 
Lenka a Eva.  Scházíme se každé úterý od 
devíti hodin v Kulturním a spolkovém 
domě v Černilově. 

Moc děkuji všem maminkám a nejen 
jim za podporu Dvorečku a všech jeho 
akcí, že i po 15 letech stále funguje a přeji 
Dvorečku plno dalších let dětské radosti.  

Hana Havrdová

Dvoreček Černilov
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Letošní rok jsme začali 28.3. sběrem 
železa. Za přísných hygienických 
podmínek jsme tuto akci dobře zvládli. 
Dále jsme provedli úklid veřejného 
prostranství obce a vyčistili dešťové vpustě 
kvůli případným přívalovým dešťům. Po 
roční pauze jsme se zúčastnili okrskové 
soutěže v požárním sportu konané ve 
Smržově. Počasí se vydařilo účast jak 
soutěžících tak i diváků byla hojná a naše 
družstvo mužů se umístilo na 1.místě. 
Další naší akcí byla finanční sbírka pro 

pomoc postižené obci tornádem. Naše 
sestry hasičky provedly sbírku v naší obci 
a vybralo se 44 600 Kč .Náš sbor přispěl 
k této částce 20 000 Kč a celá částka 64 
600 Kč byla zaslána na pomoc občanům 
obce Hrušky. Všem, kteří přispěli moc 
děkujeme. Dne 14.8.2021 někteří naši 
členové spolu s občany obce vyrazili na 
1. cyklovýlet k nádrži Rozkoš a okolí. 
Krásné počasí přálo a výlet byl moc hezký 
a doufejme, že ne poslední. Během letních 
měsíců jsme společně oslavili krásné 

kulaté narozeniny našich dvou členů. Ještě 
jednou blahopřejeme. Konec prázdnin byl 
ve znamení tradičního loučení s létem a 
posezení mezi přáteli. Celotýdenní deštivé 
počasí se k naší radosti na tuto sobotu 
umoudřilo, a tak se celá akce vydařila 
na jedničku. Zúčastnilo se 32 dětí z obou 
obcí a užily si naplno připravené sportovní 
atrakce.

Všem, kteří se těchto akcí účastnili 
moc děkuji.                                           

Zdeněk Kunc, velitel

Z činnosti SDH Hubíles

Počátek roku 2021 byl stále 
poznamenán pandemií Covid 19 a 
opatření proti šíření viru se dotklo i života 
našeho sboru.

Od dubna docházelo k postupnému 
rozvolňování opatření a bylo možné 
zahájit některé činnosti. Jako první jsme 
vyčistili požární nádrž, aby po vypuštění 
zvládl přítok z lesa po jarních deštích 
nádrž opět naplnit. Zorganizovali jsme 
sběr a odvoz železného šrotu.

V květnu jsme se sešli v hojném počtu, 
posíleni o „SDH děti“ a provedli jarní 
údržbu lesa kolem kapličky, vyhrabali 
staré listí, vyčistili koryto potoka, odvozili 
spadané větve a vyklestili náletové 
dřeviny.

Postupně jsme se začali scházet na 
tréninky v hasičském sportu a pokusili 
se navázat na sportovní činnost, kterou 
jsme v loňském roce vůbec nemohli 
provozovat. V sobotu 19.6.2021 jsme 

pořádali Okrskovou soutěž v hasičském 
sportu. Družstvo žen po stabilním výkonu 
a 2 spolehlivých pokusech obsadilo 
1.místo. Nutno poznamenat, že bohužel 
opět bez konkurence dalšího ženského 
týmu. Přesto by ženy dosaženým časem 
v konkurenci obstály. Muži obsadili 
2. místo, které pro ně bylo tentokrát 
zklamáním, výborným výkonem měli 
našlápnuto k vítězství, dílčí problémy 
s načasováním proudu vody, způsobené 
tréninkovým mankem z loňska, je o něj 
připravily.

Koncem června se vesnicemi na Jižní 
Moravě prohnalo tornádo a jeho řádění 
mělo katastrofální následky. Členové 
sboru okamžitě reagovali a uspořádali 
víkendovou sbírku materiální pomoci, 
do které občané Smržova darovali 
neuvěřitelné množství věcí. První část 
pomoci (plachty, pytle, nářadí, pracovní 
rukavice a oblečení, balené vody, toaletní 

papír, vlhčené ubrousky, baterie a drobná 
elektronika, lékárnička a část úklidových 
věcí) odjela v transportu s SDH VALDICE 
4.7. 2021 a zbylé věci byly předány 
Oblastní charitě. Touto cestou ještě jednou 
děkuji všem členům SDH, kteří se do akce 
zapojili a hlavně děkuji spoluobčanům za 
nezištnou pomoc.

V červenci SDH ženy zvelebily 
sportovní hřiště u koupaliště. Zbytek léta 
se sbor  věnoval přípravě Posvícenské 
zábavy, která se konala v pátek  10.9.2021.

Na zbytek roku má sbor v plánu 
pořádání několika dalších akcí:
• 2.10. 2021 DRAKIÁDA
• 31.10. HALLOWEEN – dlabání dýní
• 4.12. 2021 ČERTI A MIKULÁŠ
• 28.11.2021 ROZSVĚCENÍ 

VÁNOČNÍHO STROMKU 
Na všechny tyto akce vás srdečně 

zveme.
Mgr. Klára Němcová, starostka SDH

Činnost SDH Smržov v roce 2021

Vážení čtenáři Zpravodaje,

letní, prázdninový čas je za námi. Čas, na který se vždy těší jak děti, tak i dospělí. Čas dovolených, 

lenošení, odpočinku a regenerace. A já bych v tomto duchu chtěl pokračovat i v tomto čísle 

Zpravodaje. K odpočinku neodmyslitelně patří i luštění křížovek a já si dovolil pro Vás jednu malou 

připravit. Přeji příjemnou zábavu a bezchybné vyluštění tajenky. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (zkratka) 
2. Pomoc 
3. Přemístění obyvatel z místa ohrožení do bezpečného prostoru
4. Pohotovost 
5. Prověrka 
6. Ničivá mořská vlna 
7. Záření 
8. Úkaz při hoření 

Michal Potáč
        Starosta SDH Černilov

Vážení čtenáři Zpravodaje,
letní, prázdninový čas je za námi. Čas, 

na který se vždy těší jak děti, tak i dospělí. 
Čas dovolených, lenošení, odpočinku a 
regenerace. A já bych v tomto duchu chtěl 
pokračovat i v tomto čísle Zpravodaje. 
K odpočinku neodmyslitelně patří i luštění 
křížovek a já si dovolil pro vás jednu 
malou připravit. Přeji příjemnou zábavu a 
bezchybné vyluštění tajenky.

1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
(zkratka) 

2. Pomoc 
3. Přemístění obyvatel z místa ohrožení 

do bezpečného prostoru
4. Pohotovost 
5. Prověrka 
6. Ničivá mořská vlna 

7. Záření 
8. Úkaz při hoření

Michal Potáč, starosta SDH Černilov

SDH Černilov
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Opět vás zvu k listování obecní 
kronikou. V minulém článku jsme skončili 
na konci roku 2006. Dnes si projdeme 
volební období 2007 – 2010.

V sobotu 6. ledna 2007 se konala v naší 
obci, již po páté, Tříkrálová sbírka na 
pomoc lidem v nouzi, kterou organizovalo 
sdružení Česká katolická charita. Vybralo 
se 35.018,- Kč.

Dne 16. června pořádala černilovská 
kapela Cizí slova, pod patronací obecního 
úřadu, v budově Orlovny a přilehlých 
travnatých plochách benefiční festival 
alternativní kultury pod názvem Villa 
alternativa. 

Koncem června byla dokončena 
oprava komunikace na Velké straně na 
hořejším konci od prodejny Konzum 
(dnes Hruška) po křižovatku se silnicí 
z Hradce Králové do Libřic. Rekonstrukci 
provedla firma SOVIS a investorem byla 
Správa a údržba silnic. 

Přibližně 3,4 milionu korun investovala 
obec do rekonstrukce školní kuchyně, aby 
splňovala veškeré hygienické požadavky. 
Rekonstrukce proběhla během školních 
prázdnin.

Dne 18. září ve čtyři hodiny odpoledne 
se po obci proháněl neobvyklý přírodní 
úkaz, malé tornádo, které shodilo střechu 
na řadovém domku na sídlišti.   

V listopadu byla zahájena likvidace 
koupaliště. Obec využila přítomnosti těžké 
techniky a nechala betonové stěny bazénu 
rozbourat a rozdrtit do hloubky jednoho 
metru. O tom, že z ekonomických důvodů 
si obec naší velikosti nemůže dovolit 

provoz koupaliště, bylo rozhodnuto již 
dříve. Vysoká cena pitné vody, kterou 
by bylo koupaliště napouštěno, současné 
hygienické předpisy a technický stav 
rozhodl o jeho osudu.

Koncem roku byla sokolovna po 
částečné opravě parket připravena na 
novou plesovou sezonu a sportovního 
vyžití – florbalu, stolního tenisu apod. 

Úspěšně pokračovala rekonstrukce 
přízemí bývalé Evangelické školy. Byla 
osazena okna a spuštěno ústřední topení. 
Obecní úřad nechal vytisknout dotazník, 
který měl upřesnit, o jaké činnosti a 
v jakém rozsahu by byl v tomto objektu, 
který nese název Kulturní a spolkový 
dům, zájem.

Rok 2008 byl rokem reformy veřejných 
financí. Přestala se platit nemocenská, 
snížilo se porodné a byly zavedeny 
regulační poplatky ve zdravotnictví. 
Návštěva u lékaře stála 30,- Kč, návštěva 
lékařské pohotovosti byla za 90,- Kč, 
jeden den hospitalizace za 60,- Kč a jedna 
položka na receptu se platila 30,- Kč.

Od 1. února došlo k zjednodušení 
cestování v našem regionu. Byly zavedeny 
zóny a sjednoceny ceny všech dopravců. 
Další výhodou byla možnost zakoupit 
si časovou jízdenku buď na týden, nebo 
měsíc. Jízdenka do Hradce Králové stála 
dospělého 16,- Kč.

V únoru, po rekonstrukci původního 
sálu v restauraci Pod borovicí, otevřel její 
majitel nekuřáckou restauraci s kapacitou 
103 míst. 

Dne 24. února se konal Den otevřených 
dveří v Kulturním a spolkovém domě. 
Občané si mohli poprvé prohlédnout 
zrekonstruované přízemí bývalé 
evangelické školy, která bude sloužit jako 
centrum pro kulturu a spolkovou činnost 
občanů.

Dne 1. září skončila platnost 
padesátníků a papírových dvacetikorun. 
Korunová mince je tedy nejmenším 

platidlem. Platnost 
desetníků a dvacetníků 
byla ukončena již v roce 
2003.

Dne 12. října 
proběhla v evangelickém 
kostele instalace nového 
duchovního správce farního 
sboru Českobratrské církve 
evangelické. Stal se jím 
Radim Žárský. Byl v pořadí 
29. evangelický duchovní 
působící v Černilově.

Během měsíce 
května a června 2009 

se promítala v Kulturním a spolkovém 
domě Černilovská filmová kronika. 
Účelem nebylo jen to, aby občané shlédli 
digitalizovanou část filmů, ale hlavně 
proto, aby Tomáš Hejtmánek, který 
filmovou kroniku zpracovával, našel 
spolupracovníky z řad pamětníků. O 
promítání byl velký zájem. 

V červnu začala rekonstrukce bytu č. 

38, v areálu požární zbrojnice, na ordinaci 
obvodního a dětského lékaře.

1. června 2009 zahájila firma Stavo 
& Sachs rekonstrukci vstupu do základní 
školy. Před začátkem školního roku byla 
práce dokončena. Navíc byla provedena i 
zámková dlažba od vrat. Celkové náklady 
této akce byly 980 tisíc korun.

Po úspěšné kolaudaci začalo  mezi 
vánočními svátky a Novým rokem sloužit 
nové zdravotní středisko (vedle hasičské 
zbrojnice). Má dvě pěkné samostatné 
ordinace s čekárnami, denní místností pro 
personál, příslušenstvím a nechybí ani 
bezbariérový přístup. Celkové náklady na 
rekonstrukci byly 1,709.740 Kč.

Od 25. ledna 2010 ordinovala 
v novém středisku pediatrička MUDr. Eva 
Stříteská, a to v pondělí ráno, v úterý a 
čtvrtek odpoledne.

Česká pošta vydala 27. dubna 2010 
nové samolepící známky. Známky už 
nebudou mít jen číselnou korunovou 
hodnotu, ale nově i písmena. Například 
písmeno „A“ bude určeno na dopisy 
zasílané po Česku. Známka s „E“ bude 
základním tarifem pro Evropu a „Z“ bude 
jako symbol zastupovat zámoří.

Kolik stály poštovní známky?
V roce 1992 stála známka na 

pohlednici 2 Kčs a na dopis 3 Kčs,  
v roce 1997 na pohlednici 4 Kč a na dopis 
4,60 Kč, v roce 2000 na pohlednici 5 Kč, 
známka na dopis přišla na 5,40 Kč, v roce 
2003 stála známka na pohlednici i dopis 
6,40 Kč a od listopadu 6,50 Kč (konec 
platnosti desetníků). V roce 2005 stála 
známka 7,50 Kč, a v roce 2008 známka 
zdražila na 10 Kč.

V sobotu 10. července byli poprvé 
v Kulturním a spolkovém domě  
v Černilově slavnostně přivítáni občánci. 
Slavnosti se zúčastnilo sedmnáct  
z osmnácti pozvaných rodin.

Jubilejní 15. ročník Černilovského 
pařezu proběhl v sobotu 14. srpna 2010 na 
sportovním areálu u Dolejšáku. Tento rok 
se v soutěžích představilo 28 tříčlenných 
družstev, která změřila své síly v tradičně 
netradičních disciplínách.

Volby do zastupitelstva obce se konaly 
ve dnech 15. a 16. října 2010.

Ve volbách kandidovalo za KDU – 
ČSL i za ODS po 15 kandidátech. Za stranu 
Volte Pravý Blok www.cibulka.net 1 
kandidát. K volbám přišlo 44,76% voličů, 
kteří zvolili do obecního zastupitelstva 
9 zástupců z kandidátky KDU – ČSL a 
6 zástupců z kandidátky ODS. V těchto 
volbách bylo zvoleno 5 žen.                                                                                        

Jaroslav Kudrnáč, kronikář

Jak se měnil Černilov (2007 – 2010)
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Z historie SK Slávie Libřice - pokračování
Rok 2000

Pro účinkování ve III. třídě byli na 
soupisce tito hráči: Kosina – Mildner, J. 
Štrajt, J. Pleskot, Kořínek, Machát, Vlk, 
Kotland, Špaček, D. Pleskot, Ličman, 
Vyhnálek, A. Gajdoš, Knap, M. Gajdoš, 
Rind, Bouz.

Výsledky podzimní části III. třídy 
ročníku 2000-01: Slávie – Dobřenice 3:0 
(D. Pleskot, Machát, Kotland), Slávie – 
Chudonice 2:0 (D. Pleskot 2), St. Bydžov – 
Slávie 1:0, Slávie – Cerekvice 1:1 (Machát), 
Probluz – Slávie 2:4 (Knap, D. Pleskot, 
Ličman, Kořínek), Slávie – Červeněves 
2:1 (Kotland, Machát), Slávie – Třebeš 
2:0 (Vlk, Knap), Kunčice B – Slávie 4:1 
(Ličman) – za domácí 3x exligový Doležal, 
Slávie – Kosičky B 5:0 (Špaček, Knap, A. 
Gajdoš, Kotland a Kořínek). … Jarní část 
soutěže se nám moc nevydařila, skončili 
jsme v dolní polovině tabulky.

Rok 2001 

Podzimní část III. třídy jsme zahájili 
13. srpna na hřišti nováčka v Ohnišťanech 
remízou 1:1 (J. Pleskot). O týden později 
jsme na našem hřišti přivítali ambiciózní 
tým Nový Bydžov B, nad kterým jsme po 
zajímavém průběhu zvítězili 3:2 (D. Pleskot 
2, Bouz). Další výsledky: St. Bydžov – 
Slávie 2:5 (D. Pleskot 4, Bouz), Slávie – 
Kosičky B 2:0 (Andrýs, Bouz), Velichovky 
– Slávie 0:3 (D. Pleskot 2, Machát), Malšova 
Lhota – Slávie 3:3 – utkání výborné 
úrovně, ve kterém se střelecky blýskl Petr 
Ličman, autor všech tří našich branek! 
Přihlíželo 100 diváků. Slávie – Kunčice B 
2:1 (Ličman, Machát), Dobřenice – Slávie 
0:0, před početnou diváckou kulisou jsme 
herně proti nadšeně bojujícím domácím 
zklamali! Slávie – Jeníkovice 2:0 (Bouz, D. 
Pleskot) – výborný zápas, plný nevyužitých 
šancí, přihlíželo 90 diváků. 13. říjen – 
Probluz – Slávie 2:2 (D. Pleskot, Bouz). Po 
zajímavém průběhu utkání, ve kterém jsme 
vedli 2:0, jsme se nakonec po netakticky 
zahrané koncovce rozešli smírně. V 
průběhu utkání naši přítomní diváci dávali 
nevybíravými výrazy sudímu Vondráčkovi 
najevo svoji nespokojenost s jeho výkonem, 
kdy očividně stranil domácímu týmu. Ten 
se nechal tzv. „vytočit“ a nejhlasitějšímu 
kritikovi svého výkonu panu Budinskému 
vyhrožoval, že jej nakope do zadní části 
těla! Přihlíželo 100 diváků. Slávie – 
Hořiněves 6:2 (Kotland 2, J. Štrajt, Machát, 
D. Pleskot, Mildner), Červeněves – Slávie 
2:3 (D. Pleskot 2, Machát).

Rok 2002

V jarní části soutěže jsme nečekaně 

ztratili pár bodů, což nás stálo naději na 
postup do okresního přeboru. Skončili jsme 
na 4. místě, postoupila Probluz. … V čele 
klubu je předseda Jiří Kalenda, trenér Jiří 
Budinský ml., pokladník Milan Drobný, 
hospodář Josef Vyhlíd.

Vstup Slávie do dalšího ročníku III. 
třídy 2002-03 se povedl. Zvítězili jsme 
17. srpna na hřišti nováčka ve Stěžerách 
4:2 (D. Pleskot 3, Javůrek). Sestava: 
Kosina – J. Pleskot, Veselovský, J. Štrajt, 
Kovačevitý – Ličman, Červenka, A. Gajdoš 
– Šolc, Bouz, D. Pleskot. Po první půli 
jsme prohrávali 0:2, po přestávce však naši 
zázračn2 ožili a vývoj utkání otočili. 110 
diváků vidělo zajímavý boj až do konce! 
Slávie – Červeněves 0:1! V nervózním 
utkání zvítězili hosté šťastnou trefou, když 
pro naše kanonýry byl nepřekonatelným 
brankář hostí Duha. Slávie – Malšova 
Lhota 2:1 (A. A D. Pleskoti), Kunčice 
B – Slávie 0:2 (D. Pleskot, Kovačevitý), 
Hořiněves – Slávie 0:2 (Gajdoš, Machát), 
Ohnišťany – Slávie 1:2 (Veselovský, D. 
Pleskot), Slávie – Cerekvice 1:1 (Bouz), 
remízu nám vychytal skvělý Kosina v naší 
brance!

Skřivany – Slávie 1:2! Domácí měli 
po celý zápas převahu, střelecky však 
zklamali, zato náš kanonýr ne. Dvěma 
góly rozhodl v náš prospěch Dan Pleskot. 
Slávie – Lhota pod Libčany 4:0 (střelci 
neuvedeni), Třebeš – Slávie 3:1, Nepolisy 
– Slávie 1:0 a Jeníkovice – Slávie 3:5 (D. 
Pleskot 3, Kovačevitý, Bouz). Tabulka po 
podzimu: 1. Libřice 29 b., 2. Červeněves 
28 b., 3. Cerekvice 25 b. Jarní část soutěže: 
Slávie – Stěžery 0:0, Červeněves – Slávie 
1:1, Slávie – Kunčice B 5:0 (D. Pleskot 2, 
Balický, Machát, Svoboda – přišel z Hořic 
za 22 tisíc Kč!), Malšova Lhota – Slávie 1:1 
(Bouz), Slávie – Ohnišťany 6:0 (Machát 2, 
Bouz 2, D. Pleskot, Mildner), Dobřenice 
– Slávie 1:2 (D 
Pleskot, Kotland), 
Slávie – Hořiněves 
1:0 (Svoboda) 
– přihlíželo 
100 diváků! O 
čelo tabulky 
mezi Třebší a 
Libřicemi, v němž 
se z výhry radovali 
hosté. Bojovné a 
vyrovnané utkání 
před početnou 
návštěvou rozhodli 
jednou trefou 
šťastnější hosté. 
200 diváků!

17. června 2003 

– Hradecké noviny: „postup do okresního 
přeboru si kolo před koncem zajistily 
Libřice. Lhota p. Libčany – Libřice 0:4. 
Zasloužená výhra hostujícího celku, který 
předčil domácí pohybem a větší vůlí po 
vítězství. Branky: Svoboda 3, D. Pleskot, 
60 diváků, rozhodčí Štancl.

Po závěrečném hvizdu rozhodčího 
bouchaly na hřišti lahve šampaňského! 
Poslední utkání Slávie se hrálo v ovzduší 
oslav založení hasičského sboru, který 
slavil 125. výročí. Slavnostní atmosféru 
po celý den zajišťovala i moravská 
krojovaná kapela z Boršic. Od 17 hodin 
pak začalo utkání Slávie vers. Nepolisy. Po 
jednostranné záležitosti jsme slavili vysoké 
vítězství 6:0 (D. Pleskot 2, Svoboda, 
Kotland, Vlk, Ličman) a postup do 
okresního přeboru. Přihlíželo 150 diváků. 
Sestava Slávie: Kosina – Mildner, J. Štrajt, 
J. Pleskot, Machát, Kovačevitý, Červenka, 
Vlk, A. Gajdoš, Kotland, Valášek, Svoboda, 
Ličman, Dan Pleskot. Naposledy s námi 
slavil výborný fotbalista Milda Machát, 
který odchází na zkušenou do zahraničí.

Zprávy ze současnosti

Po 17 letech je Slávie v okresním 
přeboru! A začali jsme dobře. Doma 
jsme s výbornou Lhotou p. Libčany 
remizovali 1:1 (D. Ličman), v Červeněvsi 
vítězství 2:1 (Lekeš, Jelen), další výhra v 
Ohnišťanech 2:1 (D. Ličman, Macháček), 
doma s Myštěvsí 7:1 (D. Ličman 3, Müller 
2, Hejzlar a Machát) a 5. září vítězství v 
Chlumci nad Cidlinou C 4:0! (D. Ličman 
2, Brendl, Lekeš). Okresní pohár JAKO: 
Malšova Lhota B – Slávie 1:3 (D. Ličman 
3), Hořiněves – Slávie 2:7 (vl., D. Ličman 
4, Machát, Müller). Budeme hrát o postup 
do semifinále.

 pokračování příště
Josef Jedinák, kronikář Slávie Libřice

inzerce



Podzimní bazárek

Pravidla fungování bazárku: 
Věci si, prosíme, označte cenou, za kterou je chcete prodat. 
Max. počet věcí prodávaných 1 osobou je 50 ks.
25% z ceny je určeno na náklady spojené s Bazárkem a akce pro veřejnost, 
které organizuje Klub maminek Dvoreček. 
Neprodané, včas nevyzvednuté věci budou předány charitativním organizacím.

18. – 19.10.2021
v Kulturním a spolkovém domě 

v Černilově

Bližší informace: dvorecekcernilov@seznam.cz nebo tel.: 603 789 513
www.kmdvorecek.webnode.cz

 podzimního a zimního oblečení a obuvi,
 potřeb pro děti a miminka (autosedačky, kočárky, 

fusaky…)
 hraček, her, knížek, CD, DVD pro děti,
 sportovního vybavení (lyže, boty na lyže, hůlky,

brusle, helmy…)
 dalších drobností, které již nepotřebujete, ale někomu 
 by mohly udělat radost…

Příjem věcí: pondělí 18.10. 15 – 19 hod.
Prodej: úterý 19.10. 15 – 19 hod.
Finanční vyrovnání a výdej neprodaných věcí: 
Středu 20.10. 16 – 18 hod. nebo dle dohody

Pozvánky34

Předvánoční taneční odpoledne 

neděle 28. 11. 2021 
Sokolovna Černilov, 15:30 až 19:00 hodin

Po delší vynucené odmlce se opět chceme setkat na 
tanečním parketu, navodit adventní náladu při vánočních 
melodiích světoznámých orchestrů a hlavně se pobavit a 

ZATANČIT SI!

Těšíme se na shledání
Dana a Miloslav Vítkovi

Taneční s výukou opět v Černilově

KURZ TANCE jaro 2022
Přijďte mezi nás, tanec pro přátelské dvojice a 

manželské páry

vždy v neděli od 16. 1. 2022 do 20. 2. 2022, 
15:30 až 18:00 hodin v Sokolovně v Černilově

(6 lekcí nejen výuky, ale také opětovného  
setkávání se, po dlouhé taneční pauze)

Vyučují: manželé Vítkovi

Přihlášky a informace: do 12. 1. 2022 
e-mail: vitkova.danus@seznam.cz 

telefon: 725803774
Cena za celý kurz a pár 1 400,-Kč.
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Hasiči v MŠ Číbuz



Myslivecký den

Setkání pod pergolou v Libranticích


