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EDITORIAL

TIRÁŽ

Milí čtenáři,
na prahu adventu se vám dostává do
rukou poslední letošní vydání Zpravodaje.
Již tradičně se jedná o číslo, v němž
spolky či radnice z našich obcí bilancují
uplynulý rok. Tentokrát je však milník
větší, než pouhé překlopení letopočtu. Po
nedávných volbách dochází v řadě obcí
ke vstupu do nové etapy, kdy své úřady
opustili dosavadní starostové a práce se
ujala nová zastupitelstva, často složená
ze zcela obměněných členů. Zatímco
někde šlo o pravé "volební klání", jinde
o přirozenou generační obměnu. I proto
na následujících stranách naleznete hned
několik poděkování dnes již bývalým
dlouholetým starostům či starostkám.
Věřím, že nová vedení se pustí do práce
plna elánu a pomohou posunout náš
mikroregion zase o kousek dál.
Změny se však neodehrávají jen
na radnicích. Výměny čekají také náš

Zpravodaj. Tímto vydáním se v redakční
radě loučíme s Janou Hofmanovou,
která dlouhá léta pečovala o jazykovou
správnost vydávaných textů a se
svými žáky zajišťovala také distribuci
Zpravodaje do domácností v Černilově.
Za její obětavou práci jí patří velký dík.
V radě končí také bývalý starosta Skalice
Pavel Kavalír, kterého vystřídá jeho
nástupce (a vlastně i předchůdce) Milan
Karpíšek, jež v radě působil i v minulosti.
Poděkování na tomto místě však
patří také všem ostatním autorům, kteří
se na textech Zpravodaje dosud podíleli.
Nejsme to totiž my v radě, kdo tvoříme
Zpravodaj, ale vy - čtenáři, účastníci
akcí, organizátoři, autoři. Právě na vás
záleží, jaké texty a fotografie se v našem
periodiku objeví. Přeji vám proto mnoho
sil do další práce i čas k odpočinku, nejen
o nadcházejících svátcích.

Tomáš Hejtmánek
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Cesty k vědění

Redakční rada neodpovídá za stylizaci
příspěvků a případné tiskové chyby.
Uzávěrka příštího čísla: 10. 2. 2023
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.

Nabídka inzerce
1900 výtisků zdarma doručených
téměř do všech domácností v
Mikroregionu Černilovsko.
Inzerce je zpravidla černobílá.
Orientační ceny inzerce:

Návštěva archeoparku Všestary, Halloween
v Divci, Podzim v SDH Smržov

Zprávy z radnic

Redakční rada:
P. Kavalír, L. Součková,
E. Nepokojová, J. Kudrnáč,
Mgr. J. Hofmanová, T. Hejtmánek

Zaujalo nás

28

Adventní zamyšlení, Vánoční pozdrav

Pozvánky29-32
Pozvánky na adventní a vánoční akce
v Mikroregionu Černilovsko

STRANA A4
1/2 STRANY
1/4 STRANY
1/8 STRANY
DO 20 CM2

1500,- Kč
750,- Kč
390,- Kč
300,- Kč
120,- Kč

inzerce

KOMINICTVÍ
DVOŘÁK
E. BENEŠE 1524
HR. KRÁLOVÉ
tel. 728 534 559

Archiv Zpravodaje Černilovsko
Chcete si přečíst, co se psalo v minulém či loňském Zpravodaji?
Zajímají vás události před deseti lety? Archiv Zpravodaje až
do ledna 2004 najdete na webu Mikroregionu Černilovsko:
www.cernilovsko.cz

Provádíme čištění komínů
a vystavování kontrolních
protokolů.
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Zprávy z radnic

OBEC ČERNILOV
Vážení čtenáři,
dřív
než
vás
seznámím s aktualitami
z radnice, rád bych
vyjádřil
poděkování
zaměstnancům obce, v čele s bývalým
starostou Ing. Javůrkem, za velmi
vstřícný a trpělivý přístup při zajištění
co možná nejhladšího přechodu
kompetencí na nové vedení obce.
Bylo třeba zajistit celou řadu věcí –
nastavení přístupů do registrů, aplikací,
certifikace, seznámit se s klíčovými
spolupracujícími
a
servisními
organizacemi. V tomto ohledu mám
pocit, že se povedlo v plném rozsahu
zachovat kontinuitu, a ještě jednou za
to děkuji.
Dne 20. října 2022 si zastupitelstvo
na svém ustavujícím zasedání zvolilo do
čela obce starostu Ing. Petra Stašu, jako
místostarostku Mgr. Petru Kubařovou
(oba uvolněni pro výkon funkce) a do
funkce radních Ing. Stanislava Javůrka,
Ing. Miroslava Krska, a Vladimíra
Svíčku. Rada obce poté na svém
prvním zasedání 31. října ustavila jako
svůj poradní orgán stavební komisi
(předseda Ing. Miroslav Krsek) a
komisi pro kulturu a sport (předseda
Jaroslav Kudrnáč).
Z již rozjetých akcí zdárně
pokračuje
modernizace
veřejného
osvětlení. Těší nás pozitivní zpětná
vazba od občanů, obec si pak od této
modernizace slibuje výrazně nižší
účty za elektřinu. Environmentální
rozměr tohoto projektu jsme podpořili
regulací slavnostního nasvícení školy
a evangelického kostela, kdy jsme
upustili od celonočního nasvícení a

nastavili „vypínač“ na 23:00.
V nových učebnách nástavby ZŠ
již probíhá standardní výuka. Trochu
nás trápí nastavení nových technologií
(vzduchotechnika
s
rekuperací,
klimatizace) a jejich sladění se stávající
kotelnou, intenzivně proto pracujeme
s generálním dodavatelem stavby na
správném odladění celého systému.
Všem dotčeným děkuji za trpělivost a
omlouvám se za komplikace.
Kolumbárium
na
katolickém
hřbitově je také stavebně dokončeno.
Nyní řešíme s Ing. arch. Janou
Rejskovou konečnou podobu dvířek
pro
jednotlivé
schránky.
Naše
představa je taková, že si zájemce u
obce objedná výrobu dvířek včetně
specifikace nápisu a obec zajistí výrobu
i montáž těchto dvířek na příslušné
místo v kolumbáriu. Tímto postupem
se budeme snažit udržet víceméně
jednotný vzhled kolumbária. Možnost
pronájmu schránek a zveřejnění cen
předpokládáme v prvních měsících
roku 2023.
16. října proběhlo jednání se zástupci
společností Vodovody a kanalizace
Hradec Králové, a.s. a Královéhradecké
provozní, a.s. ohledně dalšího postupu
ve věci likvidace splaškových vod
v částech obce Bukovina a Újezd.
Stávající
stav
není
dlouhodobě
udržitelný, bude proto zadána studie,
ze které vzejde finančně i technicky
optimální varianta. Čas pro realizaci
konkrétních opatření se krátí a je třeba
neodkladně jednat.
Příjemným překvapením je zjištění,
že i při ne úplně motivujícím systému
plateb za svoz komunálního odpadu se

Obec Černilov vyhlásila výběrová řízení na obsazení pracovních pozic
referent/ka stavebního úřadu
a vedoucí stavebního úřadu.

Náplň práce:
• zpracovávání požadavků stavebních úprav a dalších záležitostí
spadajících do kompetencí stavebního úřadu
• komunikace se žadateli, s kolegy, s dalšími úřady a institucemi
Požadavky a podrobnosti naleznete na webových stránkách a úřední
desce obce Černilov.
Případné dotazy zodpoví Iva Stehlíková, vedoucí stavebního úřadu
(tel.: 495 431 031, mobil: 602 741 353, e-mail: stavebni.urad@cernilov.cz).

OÚ 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

Výročí v Černilově
Svá životní jubilea v září
a říjnu oslavili
Ivana Zemanová, Marie Hejcmanová,
Jana Bartošová, Ludmila Malá, Marie
Honsnejmanová a Zdeněk Matějka
celkové množství vyprodukovaného
odpadu výrazně nezvýšilo. Poděkování
patří všem, kteří nerezignovali na svůj
příspěvek životnímu prostředí, nejen
v našem regionu. S ohledem na stále
přísnější limity bude třeba v tomto
úsilí vytrvat, aby náklady na likvidaci
SKO netvořily čím dál větší položku v
rozpočtu obce.
Přeji
vám
všem
požehnaný
adventní čas.
Petr Staša, starosta
Poděkování
„Není pochyby, že vůdcové být
musejí. Ale vůdce nemá být pánem.
Vůdcem dobrým bude ten, kdo dovede
sloužit a kdo sám cítí, že je veden a veden
být chce.“
Nevím jistě, zda tyto slova od našeho
prvního prezidenta Tomáše Garriguea
Masaryka pan starosta Javůrek, kdy
slyšel, ale vím jistě, že se jimi ve svém
dosavadním životě řídil a řídí. Možná
tyto zásady převzal od svého dědy Josefa
Hojného, který zastával funkci starosty
obce Černilova v těžkých letech 1938
až 1946. Je symbolické, že doba vlády
minulého režimu je ohraničena osobami
téže rodiny.
Svou dlouholetou cestu ve službách
obce započal pan Ing. Stanislav Javůrek 6.
12. 1990, kdy byl po prvních svobodných
volbách zvolen do funkce starosty. Bylo
mu tehdy 33 let. A od té doby z této cesty
nesešel. Málokomu se podaří setrvat po
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většinu svého profesního života na jednom
místě, a nadto pokud se jedná o takovou
pozici, která je závislá na volbě jiných lidí.
To, že se to panu Javůrkovi povedlo svědčí
o jeho osobních i profesních kvalitách. On
sám však nikdy nezapomene podotknout,
že bez dobrých a schopných lidí ve svém
okolí by to nešlo. A na takové lidi měl pan
starosta Javůrek v životě štěstí. Počínaje
jeho početnou rodinou a konče jeho
nejbližšími spolupracovníky.
Lidskost,
víra,
optimismus,
pracovitost. To jsou některé vlastnosti,
kterými pan starosta naplnil nejen
svůj profesní život. S jeho podzimním
plánovaným odchodem z funkce starosty
končí po 32 letech velká kapitola

černilovské komunální politiky. Pan
starosta je živoucí kronikou rozvoje
obce posledních dekád. Nahradit
jeho znalosti místních poměrů v obci,
ať už na úrovni znalostí technické
infrastruktury, organizačního vývoje
nebo dokonce i na úrovni evidence
příbuzenských vztahů v obci, bude
téměř nemožné.
Lidí, kteří se své profesi dokáží
naplno oddat a své úsilí věnují
činnostem ve prospěch ostatních, je
třeba si vážit. Z obrovského množství
realizovaných projektů a staveb za dobu
starostování pana Javůrka je třeba zmínit:
• Výstavba a rekonstrukce
inženýrských sítí v obci
(kanalizace,
plynovod,
veřejné osvětlení),
• Práce na Masarykově
jubilejní základní škole:
nástavba
3.
patra,
rekonstrukce
budovy,
přístavby
a
zateplení
budovy,
• Rekonstrukce
mateřské
školy,
• Rekonstrukce
dolního

OBEC LEJŠOVKA
Ze zasedání ZO 24. 10. 2022
Starosta vyzval přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu ve znění
„Slibuji věrnost České
republice. Slibuji na
svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu
obce Lejšovka a jejich občanů a řídit se
Ústavou a zákony České republiky“ Poté
jmenovitě vyzval členy ke složení slibu
pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
připravený arch.
Zastupitelstvo se usneslo, že bude i
nadále využívat při svém jednání postup
podle dosavadního jednacího řádu
zastupitelstva.
Do funkce starosty obce, byl navržen
Jan Šlesingr. Výsledek hlasování: pro 6,
proti 0, zdržel se 1 (Jan Šlesingr).
Do funkce místostarosty byl navržen
Ivo Kovačevity. Výsledek hlasování: pro
5, proti 0, zdržel se 2 (Ivo Kovačevity,
Hana Haftová).
Návrh na zřízení zákonem daných
výboru: Výbor finanční, Výbor kontrolní.
Volně volitelný výbor: Výbor pro kulturu,
sport a veřejné záležitosti. Výbory jsou
3členné. Ve složení: předseda a členové.

kostela na víceúčelovou obřadní síň,
• Rekonstrukce kulturního a spolkového
domu,
• Výstavba hasičské zbrojnice,
• Revitalizace
rybníků,
veřejných
prokstranství a zeleně,
• Zřízení biocenter, mokřadů a poldru,
• Rekonstrukce a rozšiřování dopravní
infrastruktury (chodníky, záhumení
cesty, cyklostezka)
• Podpora kulturních, spolkových,
sportovních a dalších volnočasových
aktivit v obci
Pane starosto, děkujeme!
Kolektiv OU Černilov

OÚ Lejšovka
Na předsedu finančního výboru byl
navržen Ing. Jozef Čižmár a za členy Lucie
Vargová, Michal Reich. Na předsedu
kontrolního výboru byl navržen Martin
Jílek a za členy Josef Fabián, Martin
Tláskal. Na předsedu výboru pro kulturu,
sport a veřejné záležitosti byla navržena
Hana Haftová a za členy Soňa Horáková,
Štěpánka Haftová.
Pro Mikroregion Černilovsko byl
navržen nově zvolený starosta Jan Šlesingr
a jako zástupce Ing. Jozef Čižmár.
Starosta
obce,
po
projednání
zastupitelstva, navrhl výši odměn
zastupitelů, pro jednotlivé funkce. Všichni
členové zastupitelstva jsou neuvolnění.
Výše odměn: starosta 20.000 Kč,
místostarosta 10.000 Kč, předseda výboru
2.500 Kč, zastupitel a zároveň člen
výboru 2.100 Kč. Platné od 25.10.2022.
Zastupitelé schvalují pravomoc na
schvalování
rozpočtových
opatření
starostou. Slova se ujal nově zvolený
starosta Jan Šlesingr. Poděkoval za zvolení
a projevenou důvěru, také poděkoval
minulému složení zastupitelstva, za
odvedenou práci. Slíbil občanům, že se
bude snažit pracovat co nejlépe, efektivně
a férově. Jako druhý se slova ujal již bývalý
starosta Martin Jílek, který také poděkoval

Lejšovka 52
503 03 Smiřice
tel.: 495 421 958
obec.lejsovka@tiscali.cz
http://www.lejsovka.cz
úřední hodiny
ST 18:00-19:00
za zvolení a poděkoval minulému složení
zastupitelstva za odvedenou práci. Dále se
ujal slova Ing. Jozef Čižmár. Poděkoval
za zvolení s přislíbil snahu o to, aby obec
rozkvétala, aby byl viděn posun kupředu,
aby bylo více kulturních akcí a lidé se více
spojili.
Z řad občanu, kteří dorazili na
zasedání zazněla slova díku minulému
zastupitelstvu
a
přání
novému
zastupitelstvu, aby bylo také úspěšné.
Dále se ujala slova paní Hana Haftová,
která také poděkovala za zvolení a
projevenou důvěru a vyzvala občany, aby
se více zapojovali a chodili na veřejné
schůze, ale i na obecní úřad a sdělili své
poznatky, přání, stížnosti i nápady. Zbytek
zastupitelů také poděkoval za vloženou
důvěru.
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OBEC DIVEC
Ze zasedání ZO 20. 10. 2022
Starosta
opětovně
poděkoval všem občanům
obce, kteří se zúčastnili
komunálních voleb v obci
Divec, obec tím dosáhla
druhé nejvyšší účasti v kraji
téměř 81%. Děkujeme.
Starosta předal zastupitelům „Osvědčení
o zvolení“ a po přečtení slibu všichni
zastupitelé postupně slovem „Slibuji“
potvrdili svou vůli pokračovat v mandátu.
Slova se ujala úřadující místostarostka
K. Medková a zahájila volbu starosty obce
Divec pro období 2022-2026. Navrženi
byli M. Beran a R. Hrnčíř. M. Beran
návrh nepřijal, hlasovalo se tedy pouze o
R. Hrnčířovi s výsledkem 4 pro, 2 proti, 1
se zdržel. Starostou obce se tedy stává R.
Hrnčíř.
Slovo si vzal nově zvolený starosta a
zahájil volbu místostarosty. Navržena byla
K. Medková s výsledkem 4 pro, 3 se zdrželi.
Místostarostkou obce se stává K. Medková.
Následovaly návrhy a volba předsedů
a členů povinně zřizovaných výborů. Do
čela finančního výboru byla zvolena M.
Putnová, do čela kontrolního výboru P.
Tojnar. Za členy finančního výboru byli
zvoleni zastupitelé M. Beran a Z.Medek. Za
členy kontrolního výboru byly navrženy 2
osoby z veřejnosti, které neprošly volbou,
zvoleni byli následně navržení M. Beran a
M. Rezek. Všichni zastupitelé budou své
funkce vykonávat jako neuvolnění z důvodu
úspory finančních nákladů obce.
Měla být dána na vědomí RZ3/2022.

OÚ Divec
Noví zastupitelé projevili zájem o seznámení
se s materiály k této změně (nevěděli, co
RZ znamená). S rozpočtovou změnou v
souvislosti s volbami budou zastupitelé
seznámeni na příštím zasedání.
Starosta přednesl návrh odměn
zastupitelů na příští volební období. Noví
zastupitelé požádali, aby byl tento bod příště
součástí programu. Tabulka navržených
odměn bude součástí zápisu a byla
schválena.
Starosta požádal M. Putnovou a M.
Rezka o přípravu kompletního výhledu
kulturních akcí na rok 2023 včetně
personálních požadavků. Paní Putnová
požádala o možnost zřízení kulturní komise,
zatím bez bližší specifikace a obsazení.
Ze zasedání ZO 2. 11. 2022
Byla
předložena
a
přednesena
„Rozpočtová změna 3/2022“ a „Rozpočová
změna 4/2022. Starosta předložil připravený
rozpočet na rok 2023. Po diskusi a úpravách
byl návrh schválen. Bude vyvěšen a
projednán na příštím zasedání. Byl
projednán a schválen návrh Střednědobého
výhledu na období 2024-2025. Bude
vyvěšen a schvalován na příštím zasedání.
Byl předložen návrh na poděkování
paní Mikundové za péči o obecní náves.
Celé zastupitelstvo tak činí opakovaně,
přidáváme oficiální poděkování.
Z řad veřejnosti byl vznesen návrh
na výměnu ochranných prostředků proti
ničitelům obecní zeleně. Pan Beran provede
výměnu kovových ochranných prostředků
za dřevěné. Bohužel musí být ponechány,

OBEC LIBNÍKOVICE
Dne 18. 10. 2022 se
konalo ustavující zasedání
obecního
zastupitelstva,
na kterém byl opět zvolen
starostou
Ing.
Miloš
Čistý a místostarostkou Mgr. Dagmar
Pacholíková.
Zastupitelé
vyjádřili
poděkování bývalé místostarostce p.
Heleně Klosové. Všichni nově zvolení
členové OZ složili předepsaný slib do
rukou starosty Ing. Miloše Čistého a
tento stvrdili svým podpisem. Následně
starosta předal nově zvoleným členům OZ
„Osvědčení o zvolení do OZ“.
Zastupitelstvu byl předložen návrh
na převod pozemků do vlastnictví KÚ
Královéhradeckého kraje a byl schválen
dle předloženého geometrického plánu

jednohlasně.
Starosta seznámil přítomné, že obec
shání vhodného pracovníka na údržbu
obecních ploch na dohodu.
Zastupitelstvo
poděkovalo
panu
Chudému a jeho rodině, kteří z vlastní
iniciativy zajistili rekonstrukci autobusové
zastávky na Borovici. V návaznosti
byla navržena rovněž oprava zastávky v
Libníkovicích. Současně byl předložen
návrh na zřízení kryté autobusové
zastávky v Libníkovicích směr z centra do
HK. Budou prověřeny možnosti a finanční
náročnost.
Na co se můžete těšit:
Dne 3. 12. 2022 v 16 hodin přijde za
dětmi Mikuláš.

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)

Všem občanům naší obce přejeme
krásné vánoční svátky v kruhu svých
blízkých a v novém roce 2023 hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti Vám přeje
obec Divec.
aby byla ochráněna obecní zeleň. U prostoru
pro veřejné akce budou odstraněny, zde k
poškozování nedochází.
Zastupitel M. Rezek předložil návrh na
vysazení jehličnatého stromu na návsi mezi
vzrostlé listnaté stromy pro potřeby vánoční
výzdoby. Téma bude diskutováno na
příštím zasedání a zastupitelé předloží své
argumenty, který strom bude pro potřeby
vánoční výzdoby použit.
Byl předložen a diskutován návrh na
zřízení knihovny v prostorách zasedací
místnosti OÚ. Zastupitelstvo nemá námitek,
je třeba vyhodnotit způsob naplnění
knihami, výpůjční režim a obecný zájem o
půjčování knih.
Z řad občanů byl vznesen návrh k
diskusi o zvýšení poplatku za odpady, aby
bylo zamezeno jejich vysoké produkci.

OÚ Libníkovice
Libníkovice 40
503 46 Třebechovice p. O.
tel.: 495 431 065
libnikovice@gmail.com
http://www.libnikovice.cz
úřední hodiny
PO 18:00-19:00

Dne 18. 12. 2022 se u budovy
Společenského centra v Libníkovicích
uskuteční tradiční vánoční zpívání koled
(viz facebook SDH Libníkovice).
Dagmar Pacholíková,
místostarostka
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OBEC LIBRANTICE

OÚ Librantice

Z ustavujícího zasedání
ZO 17. 10. 2022
Všichni členové nového
zastupitelstva:
Jaroslav
Volenec, Tomáš Lukášek,
Vlasta Šolcová, Patrik
Šmatolán, Jiří Doležal,
Miroslav Machač, Martin Divecký složili
slib členů zastupitelstva.Poté následovala
tajná volba starosty, 6 hlasy ze 7 byl
zvolen Jaroslav Volenec. Tuto pozici bude
vykonávat jako dlouhodobě uvolněný člen
zastupitelstva. V tajné volbě místostarosty
byl 6 hlasy ze 7 zvolen Tomáš Lukášek.
Následovalo
zřízení
finančního,
kontrolního, stavebního a kulturního
výboru. Předsedou finančního výboru
byla zvolena Vlasta Šolcová, výbor bude
tříčlenný. Předsedou kontrolního výboru
byl zvolen Patrik Šmatolán, výbor bude
tříčlenný. Předsedou stavebního výboru
bude Jiří Doležal, výbor bude tříčlenný.
Předsedou kulturního výboru bude
Martina Tkáčíková, výbor bude tříčlenný.
Je v kompetenci předsedů výborů do 1.
veřejného zasedání oslovit členy výborů,
nemusí se jednat o členy zastupitelstva.
Dále zastupitelstvo schválilo odměny
neuvolněným členům dle Nařízení
vlády 318/2017 Sb. o výši odměn členů
zastupitelstev územních správních celků.
Odměna bude poskytována ode dne
zvolení do funkce, tj. od 17. 10. 2022.
Nově zvolený starosta poděkoval
bývalým členům zastupitelstva Aleně
Hladíkové, Miladě Bortlíkové a Petru
Lukáškovi za to, co učinili pro obec a pro
obyvatele celkově v době své působnosti
v zastupitelstvu.
Na závěr proběhla diskuze s občany.
Vlasta Šolcová

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
obce. Mílo, děkuji Ti za Tvou obětavost,
skromnost a za organizaci či pomoc při
mnoha podařených akcích v obci.
inzerce

MASÁŽE
NAĎA TOMAŠKOVÁ
KDE?

Poděkování
Tak, jak čas plyne, teprve roky ukáží,
jak jsme si schopni některé věci zažít a
nepřipouštět si, že by kdy mohly být jinak.
Jednou z těchto zažitých skutečností bylo
to, že naši obec Librantice po dlouhá
léta vedla ve funkci starostky paní Alena
Hladíková. Ta se nyní, po 20ti letech,
rozhodla své působení v čele obce ukončit.
Rád bych Ti, Aleno, poděkoval za
Tvoji trpělivost, za to, že se naše obec pod
Tvým vedením posunula významně dál a
v neposlední řadě také za to, že jsi po celá
ta léta zůstala skromným člověkem.
Dále bych chtěl poděkovat paní Míle
Bortlíkové, která se po 24 letech rozhodla
ukončit své působení v zastupitelstvu

Věřím, že moje slova díků sdílí i
mnozí další obyvatelé Librantic.
Jaroslav Volenec, starosta

KADEŘNICTVÍ ČERNILOV
1. PATRO

RELAXAČNÍ A
REGENERAČNÍ
MASÁŽE
MANUÁLNÍ
LYMFODRENÁŽE

KONTAKT:

NAĎA TOMAŠKOVÁ

REFLEXNÍ MASÁŽ
CHODIDEL

telefon: 603 185 084

INDICKÁ MASÁŽ HLAVY

e-mail:
nadatomaskova74@gmail.com

DORNOVA METODA
a BREUSSOVA
MASÁŽ
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Zprávy z radnic

OBEC LIBŘICE
Ustavující
schůze
nového zastupitelstva
obce Libřice proběhla
19. 10. 2022. Po
složení slibu byla z řad
7 zastupitelů vzešlých
z voleb zvolena starostkou Eva Hynková
a novým místostarostou Josef Feifer.
Zároveň proběhla volba výborů, jejich
předsedů a členů.
Předsedkyní finančního výboru je
Kateřina Jedináková, členky Jana Jaklová
a Věra Jedináková. Předsedou kontrolního
výboru se stal Ing. Vladimír Raška,
členy jsou Jiří Budinský ml. a Jaroslav
Rulf. Výbor pro občanské záležitosti
povede předsedkyně Markéta Štefanová,
členkami se staly Daniela Formánková a
Vlasta Rajnohová. Předsedkyní kulturněsportovního výboru je Hana Budinská,
členky Ing. Jana Rašková a Veronika
Antoníčková. Předsedou výboru prevence
a ochrany se stal Luděk Horák, členy
Josef Kumprecht ml. a Hana Boháčová.
Zastupitelstvo se dohodlo i na
rozdělení oblastí, na které se zastupitelé
budou v souvislosti s prací ve svých
funkcích soustřeďovat.
Starostka:
Vedení OÚ, dotace, legislativa, výkon
státní správy, legalizace, vidimace,
zaměstnanci obce - účetní, uklízečka,
zahradnické práce, knihovna, kronika,
prodejna, stav zeleně v obci, ankety,
spisová služba, Czech POINT, datové
schránky, G Obec, hlášení rozhlasem,
územní plán obce, pozemky, hospodaření
obce, hřbitov, evidence obyvatel, pojištění
majetku, smlouvy, spolupráce s firmami
na území obce, sponzorství, Mikroregion
Černilovsko,
katastr
nemovitostí,
propagace obce v časopisu Černilovsko,
webové stránky obce a další povinnosti
vyplývající z funkce starostky. Jako
starostka je zodpovědná za veškerý chod
obce.
Místostarosta:
Zaměstnanci obce – řízení, proškolení,
BOZP, pracovní a ochranné pomůcky,
ošacení, dovolená, zabezpečení materiálu,
oprav, technika obce – zabezpečení údržby,
náhradních dílů, kontrola bezpečnosti,
zajištění chodu obce, kontrola funkčnosti
herních prvků, el. osvětlení, revize
strojů, elektrických rozvodů, plynových
zařízení, budov, hasičského auta, převzetí
úkolů stavební komise, zajištění projektů,
realizace akcí, dotace, územní plán
obce, Mikroregion Černilovsko, G obec,

dotace a další povinnosti vyplývající
z odpovědnosti funkce místostarosty.
Předsedkyně finančního
výboru:
Rozsáhlé úkoly vyplývající z činnosti
výboru dané zákonem, úkoly zadané
zastupitelstvem, odpadové hospodářství.
Předseda kontrolního
výboru:
Rozsáhlé
úkoly
vyplývající
z kontroly činnosti a hospodaření obce,
kontrola dotací a financí, úkoly zadané
zastupitelstvem.
Předsedkyně kulturněsportovního výboru:
Kulturní a sportovní akce jak pro děti,
tak i pro dospělé, informace do Zpravodaje,
spolupráce se složkami – SDH, ČSŽ, SK
Slavia, sponzorství, součinnost při oslavě
založení sboru SDH.
Předsedkyně výboru pro
občanské záležitosti:
Jubilea občanů, vítání občánků, akce
pro seniory, pomoc občanům při řešení
různých životních situací, zajišťování
případných potřeb občanů, součinnost při
oslavě založení sboru SDH, informace do
Zpravodaje.
Předseda výboru prevence a
ochrany:
Prevence požární ochrany, požární,
krizový a protipovodňový plán obce,
zabezpečení ochrany majetku a zdraví
občanů při různých sportovních a
kulturních akcích, řešení mimořádných
situací, ekologické havárie, spolupráce
s HZS, JPO obce: proškolení BOZP,
profesní vzdělávání, vybavení jednotky,
dotace.
Již na prvním zasedání zastupitelstva
se projevila snaha všech zastupitelů mezi
sebou úzce spolupracovat a navzájem
si pomáhat, aby se mohlo realizovat co
nejvíce akcí a v naší obci se nám všem
dobře žilo.
Mimo
starostku
jsou
ostatní
zastupitelé nově zvoleni, takže pro
rozdělení činnosti nastal čas pro orientaci
v dané problematice. Mezi nejdůležitější
úkoly nyní patří výběr akcí na příští rok,
které by obec chtěla realizovat a dle toho
vypracovat rozpočet obce na rok 2023
tak, aby platil již od 1. ledna.
Současně se změnou zastupitelstva
nastala i změna úředních hodin. Ke změně
došlo i v pondělí, kdy místo úředních

OÚ Libřice
Libřice 62
503 44 Libřice
tel.: 495 431 002
obec.librice@tiscali.cz
http://www.obec-librice.cz
Úřední hodiny
PO 17:30-19:00
ČT 10:00-12:00, 15:00-18:00

Výročí v Libřicích
Svá výročí slaví
Pechánková Magdalena, Hynková
Aloisie, Kumprechtová Irena, Hojná
Jana a Kumprecht Václav
hodin od 18,00 – 19,30 nyní budou úřední
hodiny od 17,30 – 19,00. Nově budou
moci občané na obecní úřad i ve čtvrtek
dopoledne od 10,00 – 12,00 a rovněž
odpoledne od 15,00 – 18,00. V pondělí
bude místostarosta J. Feifer řešit hlavně
stavební záležitosti, starostka pak ostatní.
Pokud se vám stane neočekávaná událost,
kterou musíte urychleně řešit, můžete
se na nás obrátit a telefonicky domluvit
vhodný termín.
Všechna zasedání se konají v zasedací
místnosti obecního úřadu od 19,00 hod.
a jsou veřejná. Pokud by došlo ke změně
místa, budou občané včas informováni.
Termíny zasedání zastupitelstva v roce
2023 jsou: 9. ledna, 13. února, 13. března,
17. dubna, 15. května, 12. června, 10.
července, 14. srpna, 11. září, 9. října, 13.
listopadu a 18. prosince.
Po ustavujícím zasedání další schůze
proběhla 31. října. Na ní se řešilo
rozpočtové opatření č. 3/2022, smlouva o
budoucí smlouvě s ČEZ na zřízení věcného
břemene a dohoda o umístění stavby čp.
90, byla schválena žádost Knihovny města
Hradec Králové o finanční příspěvek ve
výši 4 500,- Kč na zajištění výměnného
fondu knih pro naši knihovnu, dále bylo
schváleno snížení pronájmu kadeřnictví
na 2 500,- Kč měsíčně z důvodu omezení
činnosti kadeřnictví na 1 den v týdnu.
Kulturně-sportovní komise informovala
o průběhu akce pro nejmenší, která se
uskutečnila v neděli 30. 10., kdy děti
v prostorách fotbalového hřiště hledaly
ztracenou dýni. Akce se moc vydařila!
Dále se řeší vše okolo vrtu studně s firmou
POŽI, řeší se na ni i dotace, naplánovala
se kontrola střech budov v majetku obce,
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dopravní značení po obci (bude provedena
výměna několika zrcadel a dopravních
značek, na křižovatce vjezdu k hřišti bude
z obou stran přímo na silnici značení
POZOR DĚTI).
Zastupitelstvo nyní vybírá akce na
příští rok a připravuje návrh rozpočtu.
Marius Pedersen nás seznámil s vyhlídkou
plateb na příští rok, protože někteří
občané nerespektují, co se může dávat
do kontejneru na velkoobjemový odpad
(objevilo se tam sklo, papír, zbytky rostlin
ze zahrádky, shrabané listí, kovové věci to vše patří do sběrných nádob na tříděný

odpad - dále suť, zbytky cihel a další
zakázané věci). Obsah kontejneru si přijeli
prohlédnout vedoucí přímo od M-P. Letos
kontejner ještě vyvezli, ale na jaře nám ho
(pokud bude takto zaplněn) nechají v obci
nebo budou chtít zaplatit roztřídění. Proto
příště bude kontejner u obecního úřadu za
vraty a obec zajistí, aby se do kontejneru
dával pouze odpad, co do něho náleží.
Obec také poprvé platila poplatek ve
výši okolo 11 000 Kč za laboratorní rozbor
vyvážených odpadků z velkoobjemového
kontejneru, a protože nebyla splněna
norma, čeká nás další laboratorní

OBEC SMRŽOV
Obecní
zastupitelstvo

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Na základě voleb
konaných 23. a 24. září
bylo zvoleno nové zastupitelstvo ve složení:

Ing. Petr Bek
Lukáš Černý
Ing. Jaromír Hejl
Mgr. Václav Hrček
Jiří Khol
Mgr. et Bc. Ladislava Pozdílková
Zdeněk Sedláček
Radek Středa
Vladimír Šuhajda

Ustavující
zasedání
tohoto
zastupitelstva se konalo 24. října 2022
ve Smržově. Na tomto jednání obecní
zastupitelstvo zvolilo za:
• starostu obce pana Ing. Jaromíra Hejla;
• místostarostku Mgr. et Bc. Ladislavu
Pozdílkovou;
• předsedu výboru finančního p. Zdeňka
Sedláčka, členy výboru p. Radka
Středu a p. Lukáše Černého;
• předsedu výboru kontrolního p.
Vladimíra Šuhajdu, členy výboru Ing.
Petra Beka a p. Jiřího Khola;
• předsedu výboru kulturního Mgr.
Václava Hrčka, členy výboru Ing.
Jaromíra Hejla a Mgr. et Bc. Ladislavu
Pozdílkovou.
Informace k jedlým olejům
a tukům v kanalizaci
V obecní kanalizaci stále přetrvává
problém s čištěním odpadových košů
přečerpávacích stanic znečištěných
tuky, které jsou občany vylévány do
odpadů a tyto se posléze dostávají do
kanalizace. Toto nezodpovědné chování

má za následek zvýšené náklady
spojené s jejich likvidací a bude muset
se promítnout do ceny stočného.
Obec proto již v minulém roce přišla
s návrhem výměny použitých tuků za
nový stolní olej. Za 1 litr použitých
jedlých olejů či tuků bude 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.
Pro úplnost uvádíme, že svozu
komunálního odpadu se od občanů
stále přebírají i jedlé oleje a tuky. K
tomuto postačuje, aby občan PET
láhev s jedlým olejem/tukem položil
na svozovou nádobu (popelnici), tato
bude během svozu odvezena a odborně
zlikvidována.
Obecní knihovna
Na Obecním
úřadě ve Smržově
je stále 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.
Jaromír Hejl,
starosta

inzerce

zpracování okolo 4 500 Kč.
Blíží se to nejkrásnější období v roce advent, předvánoční čas, a s ním spojené
stavění a zdobení vánočního stromečku.
ČSŽ chystá již tradiční rozsvěcení
vánočního stromku, který ozdobí fotbalisté
z SK Slavia. Obec také chystá okolo 15.
prosince v našem kostele vánoční koncert.
U příležitosti vánočních svátků
vám všem přejeme pohodu, lásku a
spokojenost, v novém roce ať ve zdraví
prožijete každý den a máte co nejméně
starostí a co nejvíce radostí!

Eva Hynková, starostka

OÚ Smržov
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

Výročí ve Smržově
Narodili se
Barbora Korcová, Zdeněk Koval, Nela
Machátová, Michaela Hrdinová (všichni Smržov); Nikol Urlichová (Hubíles)
Zemřel
Ladislav Dubánek (Hubíles)
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Zprávy z radnic

OBEC SKALICE
Vážení
občané,
v období 23. a 24. září
2022 proběhly volby
do zastupitelstev obcí.
Voleb se zúčastnilo
65,38
%
občanů,
kteří zvolili sedm
zastupitelů na nové čtyřleté období.
Novými zastupiteli byli zvoleni: Ivana
Ambrožová, Jaroslav Holeček, Milan
Karpíšek, Mgr. Pavel Kavalír, Zuzana
Kejřová, Milena Nosková a Karel Pavliš.
Následně byl určen den 18. říjen jako
termín konání ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce Skalice, ve kterém
byli zastupitelstvem zvoleni - starosta
Milan Karpíšek, místostarosta Jaroslav
Holeček. Dále byly ustanoveny výbory
zastupitelstva v tomto pořadí: kontrolní
výbor – předseda Karel Pavliš, finanční
výbor – předsedkyně Ivana Ambrožová,
výbor pro kulturu, školství, sport a sociální
věci – předsedkyně Milena Nosková a
výbor pro investice a rozvoj obce Mgr.
Pavel Kavalír. Od zvolení postu starosty
budu tuto funkci vykonávat nejprve jako
neuvolněný, od 1. prosince 2022 budu
jako uvolněný starosta, kdy se budu moci
plně věnovat chodu obce. V současné
době
se
zastupitelstvo
postupně
seznamuje se započatými a plánovanými
akcemi. Jednou z prioritních akcí je
dokončení rekonstrukce prostorů čp.
132 ve Skalici (objekt v bývalé usedlosti
Havlíkova statku) – adaptace na obecní
úřad. Právě se dokončují práce interiéru
a budou se provádět terénní úpravy. Po
kolaudaci objektu chystáme naplánovat
„Den otevřených dveří“ pro občany, kteří
se budou moci podívat a zhodnotit nově
vytvořené prostory OÚ Skalice.
V obci započaly též práce na
rekonstrukci sběrných míst na třídění
směsného komunálního odpadu a
likvidaci bioodpadu. Dokončuje se
chodník na hřbitov v Číbuzi a úprava
vstupu do prodejny ve Skalici. Opravili
se uliční vpustě v kopci ve Skaličce,
které byly v havarijním stavu. Co se
týká projektu kanalizace, zastupitelé se
setkali s projektantem, který je seznámil
s konceptem řešení a s prvotními
dokončenými pracemi projektu. Na
schůzce zastupitelé pokládali otázky
ohledně případných možných změn
v koncepci kanalizace, výhod a nevýhod
systémů a jejich jednotlivých zařízení.
O dalších postupech budete včas
informováni.
Z kulturního života se uskutečnilo

OÚ Skalice
dne 12. 11. 2022 v prostorách klubovny
v Číbuzi setkání s občany, kteří měli
životní jubilea. Dne 27. 11. 2022 od 17:00
hodin bude rozsvícení vánočního stromku
před místním obchodem ve Skalici.
Podrobnější pojednání o jednotlivých
kulturních akcích, které se uskutečnily
nebo uskuteční do konce roku, je popsáno
v samostatných článcích Zpravodaje.
Závěrem vám chci popřát spokojené
vánoční svátky prožité v klidu se svými
nejbližšími a do nadcházejícího nového
roku 2023 - zdraví, lásku, štěstí mít, to
znamená v novém roce šťastně žít!
Milan Karpíšek, starosta
Setkání jubilantů ve Skalici
Na sobotní odpoledne dne 12. října
2022 pozval Obecní úřad ve Skalici
jubilanty, kteří v tomto roce dosáhli
významného výročí svého života, na
společné posezení u stolů prohýbajících
se pod tíhou bohatého občerstvení. Toto
velice milé a příjemné setkání zahájil
několika slovy starosta obce, který mezi
přítomnými setrval až do konce setkání.
Pro dobrou náladu hrála po celou dobu
hudba.
Přítomní jubilanti, z nichž někteří
pamatují ještě tzv. První republiku, měli
možnost si popovídat i zavzpomínat na
časy svého mládí. Shodli se v tom, že
život se s přibývajícím věkem zrychluje
a že se při pohledu zpět zdá být krátký.
Tolik jsme toho prožili a najednou je
všechno, jako by to ani nikdy nebylo...!
Ačkoli každý ví, že jednou zestárne,
neumí si nikdo doopravdy představit,
co to obnáší žít s osmdesátkou nebo
devadesátkou na krku. To se musí

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

Výročí ve Skalici
Svá významná jubilea v září,
říjnu a listopadu oslavili
Pavlišová Viktorie, Maux Martin,
Kejřová Zuzana, Pacześny Sebastian,
Jablonská Andrea, Fajčík Radek, Zýka
Jan, Ferbas Jan, Zlatník Libor, Vondráček Miroslav, Vosyková Danuše,
Baumgartnerová Vlasta, Kutík Václav,
Kusý Miroslav a Ferbas Jan
zakusit na vlastní kůži. O tom se nejlépe
hovoří s vrstevníky, kteří s tím mají své
zkušenosti. Při vzájemných setkáních
je možnost předat si zážitky i rady, jak
přibývající věk aspoň maličko přibrzdit,
udržovat se fit a zůstat na světe co nejdéle
v dobré kondici.
Dobrá a veselá nálada panující
v Klubovně v Číbuzi ukázala, že lze na
své stáří aspoň na chvíli zapomenout a
užívat si plnými doušky současnost.
Poděkování za uspořádání a organizaci
tohoto vydařeného odpoledne patří
především zastupitelstvu obce a výboru
pro kulturu, školství, sport a sociálních
věci.
M. Kusý
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OBEC VÝRAVA
Další rok se nám chýlí ke
konci a dává nám možnost
se na chvíli zastavit, více
odpočívat a naladit se na
krásné a pokojné svátky
vánoční. Jaký byl podzim
ve Výravě?
V pátek 23. a v sobotu 24. září proběhly
po čtyřech letech opět volby do zastupitelstev
obcí. Své kandidátní listiny zaregistrovaly ve
Výravě dva subjekty – Sdružení nezávislých
kandidátů obce Výrava a Sdružení
nezávislých kandidátů Pro Výravu. Občané
svými hlasy rozhodli o zvolení těchto sedmi
zastupitelů na další volební období 2022 –
2026: Za SNK obce Výrava Eva Nepokojová
(171 hlasů), Pavel Vejman (168 hlasů), Lenka
Valentová (136 hlasů), Michal Konečný (127
hlasů), Vladimír Panenka (125 hlasů) a za
SNK Pro Výravu Jan Konečný (67 hlasů) a
Filip Lukášek (65 hlasů). Volební účast byla
62 %, platných volebních lístků bylo v urnách
202.
Ustavující zasedání zastupitelstva obce
proběhlo v pondělí 17. října a byli na něm
zvoleni Eva Nepokojová, která bude i nadále
vykonávat funkci uvolněné starostky obce, a
Pavel Vejman jako neuvolněný místostarosta
obce. Předsedou finančního výboru byl
zvolen Jan Konečný, členy Michal Konečný a
Filip Lukášek. Předsedou kontrolního výboru
byl zvolen Vladimír Panenka a členy Lenka
Valentová a Mgr. Jitka Hrubá.
Noví zastupitelé se sešli v pondělí 14.
inzerce

listopadu na 2. zasedání zastupitelstva obce.
Schválili na něm podání žádostí o dotaci na
vybavení nové obecní knihovny technikou a
mobiliářem z rozpočtů Královéhradeckého
kraje a Ministerstva kultury. Zastupitelstvo
dále schválilo zřízení služebnosti inženýrské
sítě – zařízení distribuční soustavy k pozemku
ve vlastnictví obce Výrava p.č. 256/2 v k.ú.
Výrava. Služebnost bude zřízena ve prospěch
společností ČEZ Distribuce a.s. a ELRO
Czech s.r.o. Z rozhodnutí zastupitelstva
poskytne obec Výrava finanční dar ve výši 5
500 Kč pro rok 2023 Knihovně města Hradec
Králové na nákup knih do výměnného
knihovnického fondu. Zastupitelstvo dále
delegovalo místostarostu Pavla Vejmana do
Správní rady a Valné hromady Mikroregionu
Černilovsko a starostku Evu Nepokojovou do
orgánů MAS NAD ORLICÍ, o.p.s.
Od listopadu je možné svážet objemný
bioodpad (větvě) do oploceného areálu Na
Bělkách. Místo bude otevřeno každou sobotu
od 15 do 16 hodin až do konce března a slouží
pouze občanům Výravy.
Všichni občané obdrželi do svých
schránek plakát s kulturními akcemi do konce
roku. Z těch nejbližších bych ráda pozvala
všechny na Rozsvícení vánočního stromu,
které se koná 1. adventní neděli 27. listopadu
od 17 hodin u hasičské zbrojnice. Zazpívá nám
šikovná Maruška Jurčíková a občerstvíme se
horkými nápoji. Další bohoslužba v Kapli sv.
Jana Křtitele proběhne v úterý 13. prosince
od 16 hodin. Ve středu 14. prosince v 16

OÚ Výrava
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

Výročí ve Výravě
Svá jubilea oslavili
Marie Rybínová, Miloslav Krumlovský,
Olga Jágrová a Marie Konečná
Zemřel
Josef Blažek
hodin pak přivítáme všechny naše seniory na
setkání Posezení při svíčkách v hospodě U
Hrubých. Hned v lednu proběhne Tříkrálová
sbírka, a to opět za účasti malých koledníčků.
Přeji vám klidný adventní čas, krásné
Vánoce a v novém roce hlavně hodně
zdraví a pohody.

Eva Nepokojová, starostka
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Cesty k vědění

KNIHOVNA ČERNILOV
Krabice od bot 2022
dárky pro děti a rodiče ze
sociálně slabých rodin
Tradičně
se
po
mnoho
let
zapojujeme
do
projektu
Diakonie
Českobratrské
církve
evangelické
s názvem Krabice od bot, letos již
podvanácté. Cílem projektu je udělat
hezčí Vánoce dětem ze sociálně slabých
rodin, které by jinak nedostaly možná
žádný dárek pod stromeček nebo jen
velmi skromný. Letos budeme v našem
sběrném místě – Místní knihovně v
Černilově – vybírat 331 krabic pro
konkrétní potřebné klienty těchto
organizací z Královéhradecka:
Středisko rané péče Sluníčko Oblastní
Charity v Hradci Králové, Oddělení
sociálně právní ochrany dětí Magistrátu
města Hradce Králové, Aufori o.p.s.
– Náchodsko, Salinger, z.s. – projekt
Triangl.
Jak na to
Pokud byste dětem a rodičům,
kterým pomáhají tyto organizace, chtěli

Knihovna Černilov
přinést vánoční dárek, co pro to udělat:
Na mapě sběrných míst si najdete
to své podle města nebo názvu (třeba
Místní knihovna v Černilově).
Rezervujete si jeden nebo více
dárků, které máte v úmyslu připravit,
pro kluka, holku nebo rodiče. Letos
vybíráme i hodně dárků pro osamělé
maminky. Rezervace dárků probíhá od
14. 11. 2022.
Do krabice od bot dáte různé
drobnosti pro radost, zabalíte ji jako
vánoční dárek. Nezapomeňte uvést na
krabici věk a pohlaví dítěte (či rodiče),
pro které je krabice určená. Ideální
je přidat i lísteček s obsahem krabice.
Prosíme darujte jen takové věci, které
by udělaly radost i Vašim dětem. Věci
hezké, použitelné, esteticky hodnotné,
užitečné. Doporučená hodnota dárku
je okolo 200 Kč/krabice. Každý rok
si bohužel někdo splete tento projekt
s popelnicí a daruje dětem špinavé
plyšáky, nekompletní hry, rozbité
hračky, oprané či potrhané oblečení
apod. Nejlepší je krabici sestavit pestře.
Vzhledem k tomu, jakou práci máme s
každým dárkem, než se k dotyčnému
dítěti dostane a jaký smutek pak

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
Středa
Čtvrtek
Pátek

13:00-17:00
13:00-17:00
13:00-17:00
8:00-12:00

vznikne, když krabici rozbalí a jsou v ní
nepoužitelné či nehezké věci, je to pak
zbytečné zklamání všech zúčastněných.
Krabice donesete na svoje sběrné
místo – sbírka probíhá od 21. 11. do
5. 12. 2022 (včetně), každé místo má
otevírací dobu podle svých možností. V
Místní knihovně v Černilově je to vždy
v otevírací době, tj. pondělí a čtvrtek 13
– 18 hodin, středa 13 – 17 hodin a pátek
8 – 12 hodin.
Velice vám Děkujeme! Více o
projektu na www.krabiceodbot.cz
Jana Žárská
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PF 2023
Pohodové Vánoce
a šťastný start do roku
2023

www.bezvainternet.cz
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Mateřská škola Číbuz

MŠ Číbuz

Podzimní radosti
Jsme ovoce a zelenina, jíst nás není
žádná dřina. Každý den si kousek dej a
nemoc zlou tak zažehnej…
S touto písničkou z příběhu O
Zuzance, ovoci a zelenině zahájily děti
ze třídy Šikulů objevování Světa ovoce
a zeleniny. Nejprve jsme se seznamovali
se všemi obyvateli tohoto tajuplného
místa, ve kterém se nachází i zlý čaroděj
Bacil, který neváhá použít svou moc
na všechny, kdo v sobě nemají dost
vitamínů. S tím si však Šikulové věděli
rady. Nejprve společnými silami upekli
jablečné koláčky, které chutnaly „…jako

mini štrůdl!“ dle slov zdatných pekařů.
Bitva proti Bacilovi pokračovala, a tak
vrchní generálové vymysleli ovocný
koktejl, který se skládal z jablíček, hrušek
a mrkví z okolních zahrádek. A aby si na
nás Bacil zase netroufl, vyčarovali jsme
kouzelníka Vitamína, který stráží Svět
ovoce a zeleniny pro každého, kdo by ho
chtěl navštívit.
13. října se na zahradě MŠ sešli

všichni nadšenci do dlabání, zkoumání,
tvoření,
zkrášlování,
ochutnávání,
kutálení a kličkování. Šikovné maminky a
tatínkové se se zručností pustili společně
se svými ratolestmi do dlabání dýní.
Nutno podotknouti, že jim to šlo hezky

od ruky, a tak jsme se mohli za okamžik
kochat krásnými dýněmi všech tvarů,
velikostí a obličejů. Našlo se využití i
pro naši novou eko zahradu, odpadový
materiál z dlabání děti neúnavně vozily a
nosily do kompostu. Kdo si chtěl od této
těžké práce odpočinout, mohl si nabídnout
ze široké škály koláčů, zákusků, bábovek
a jiných pochutin, jak jinak než z dýní.
Odvážlivci si vyzkoušeli slalom s dýní a
vědátoři prozkoumávali dýně pod lupou.
Děkujeme všem, kteří si s námi toto
odpoledne přišli užít. Zvláštní dík patří
šikovným maminkám, které nám
nazdobily truhlíky do oken a
všem, kteří přispěli pochutinou na
společný stůl.
Húú húú, ale co to?... Kdo
to?... A tady je další… Do
školky nás přišli navštívit skřítci
Podzimníčci a každý z nich je
úplně jiný! Každý je originál.
Na každém z nich si dal někdo
velmi záležet. A hele, tenhle má
hlavu z dýně! Tenhle velký má
zase fousy z kukuřičného šustí.
A tenhle má tělo z květináče,

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

tamten je zase celý kaštanový a další
si s sebou přivedl i ježečky. A stejně se
nějak nemůžu rozhodnout, který z nich je
nejkrásnější… Tyto myšlenky se nejspíš
honily hlavou moudré sově, která ví o
všem, co se ve školce děje. No, milá sovo,
budeš si muset na Podzimníčky zvyknout,
protože přišli, aby nám pohlídali školku,
než budeme moci přivítat paní zimu. Ale
jedno ti prozradím. Podzimníčky vyráběly
a do školky přinesly šikovné děti se svými
nejbližšími a za to jim patří velký dík.
Jana Janská, Dis.

Projektový den Broučci

Projektový den Cesta zvuku

V září do naší mateřské školky přiletěli broučci. V
projektovém dni s tématem Broučci si děti poslechly pohádku
o mraveništi, seznámily se s broučky, mravenci, interaktivně
si vyzkoušely, jak žijí mravenci v mraveništi, čím se živí, jak
pečují o svá miminka, dozvěděly se o vývoji vajíček a larvy
v motýla, tvořily hmyzí domeček. Děti také pozorovaly lupou
brouky, prohlížely knihy o hmyzu a potěšily se s plyšovými
zpívajícími ptáčky. Na závěr si zatančily se svítícími zadečky
Tanec světlušek. Děti byly nadšené z celého broučkového
dopoledne a o svých zážitcích si ještě dlouho povídaly.
Hana Fűrbachová

V říjnu se mateřskou školou rozezněla hudba. Nebyla to ale
ledajaká hudba, rozezněly se bubny a nádherné tóny tibetských
mís. V projektovém dni na téma Cesta zvuku děti pozorně
poslouchaly hudební pohádku O sluníčku a černém mraku,
prohlédly si různé hudební nástroje počínaje píšťalami, bubny
a bubínky přes tibetské mísy a také si vyzkoušely, jaký mají
zvuk a jak se s nimi zachází. Hrály na zvonkohru, hudební luk a
kalimbu, pozorovaly kouzelnou vodu v tibetské míse. Na závěr
si děti zahrály hudební pexeso a vytvářely dešťovou hůl. Tóny
tibetských mís nám ještě dlouho zněly v uších.
Hana Fűrbachová
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Dravci v MŠ
V první polovině září nás do
mateřské školky přijeli navštívit
dravci v rámci projektového dne.
Děti měly možnost si prohlédnout
a pohladit například sovu, víra,
poštolku, a jiné dravé ptáky. Viděly,
jak se krmí poštolka, jak na povel
přiletí i z volné přírody. Děti se
dozvěděly, jaké škody můžou takoví
velcí ptáci napáchat na letišti, a
proto je důležité je odchytit, a tím je
zachránit.
Na závěr děti pracovaly s obrázky,
určovaly podle nich různé druhy
dravých ptáků.
Eva Riegerová

Hvězdárna
V říjnu navštívily děti z Mateřské
školy Číbuz Hvězdárnu a planetárium
v Hradci Králové. V planetáriu
nás pan průvodce seznámil s noční
oblohou, s hvězdami, souhvězdím a
planetami naší sluneční soustavy. Po
přednášce pustil pan průvodce dětem
krátkou pohádku o vesmíru a kosmonautech.
V
budově
hvězdárny
měly
děti
příležitost
si
prohlédnout
teleskop i jiné dalekohledy, jedním
dalekohledem pozorovaly rozhlednu
v lesích. Na závěr si děti hodily kuličku
do trychtýře, který předvedl dětem, jak
pracuje černá díra ve vesmíru. Dětem
se výlet velmi líbil, někteří chtěly
přijet znovu se svými rodiči.
Eva Riegerová

inzerce
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Mateřská škola Černilov
Zprávičky z černilovské
školičky
Já do lesa zas pojedu, já do lesa zas
půjdu, houby, šišky uvidím tam a podzimní
přírodu.
Již tradičně vyrazily děti ze všech tříd
MŠ v Černilově na podzimní výlet na
Biřičku do Hradce Králové. Přivítalo nás
slunečné ráno, a tak jsme se všichni moc
těšili. Po příjezdu a svačince v přírodě jsme
vyrazili po lesních cestičkách za poznáním.
Vodnickou stezkou kolem rybníka, kde jsme
pozorovali výpusť, poté kolem Ohnivého
mužíčka a Jiskřičky dál do lesa. Cestou
jsme našli spoustu hub, některé dokonce

jedlé a svými červenými puntíkovanými
kloboučky nás potěšily muchomůrky. Děti
již přesně vědí, které houby můžeme sbírat a
které musíme v lese nechat na ozdobu, nebo
pro veverky. Ti starší „houbaři“ dokonce
znají i názvy známých hub. Ale smíšený les
nám nabízí i spoustu různorodých stromů
s listy rozličných tvarů a barevností, které
jsme si přivezli do MŠ na výzdobu. Čas
nám zbyl i na stavby domečků pro lesní
skřítky. Pro nejmenší děti to byl první výlet,
který zvládly bez pláče a na výbornou. A tak
jsme si při příjezdu k MŠ všichni společně
zazpívali:“ Sláva, nazdar výletu, nezmokli
jsme, už jsme tu. Maminka nás pochválí, že

PLAVU, PLAVEŠ, PLAVEME
„Hurá, voda, voděnka…“
„Já mám vodu rád, ale plavat
neumím…“
„Ve vodě mě to baví…“
Děti ze třídy Školáčků se již od září
účastní plaveckého výcviku v plaveckém
bazénu v Hradci Králové. Výcvik probíhá
za vedení zkušených trenérek, které pro
děti připravují bohatou škálu vodních her a
zábavy. Děti si hrátky s vodou s nadšením

Návštěva záchranné služby
V říjnu jsme s dětmi ze
třídy Bublinek navštívili
Zdravotní
záchrannou
službu v Hradci Králové.
Při vstupu do obrovské haly
se dvěma vrtulníky se nám
trošku tajil dech. Přivítal
nás pan záchranář, který
dokázal přístupnou formou
seznámit děti s fungováním
letecké záchranné služby.
Ukázal jim pomůcky, které
při záchraně lidských životů
používají. Odměnou pro
všechny děti byla možnost
úplně zblízka si prohlédnout
interiér
vrtulníku
a
na chvíli se v něm
posadit.
Děkujeme
mamince
Viktorky, že nám tento
zážitek zprostředkovala :-)
Jana Maršíková, DiS.,
Mgr. Karolína Šimková

užívají, dovádějí a radují se. Formou hry
procvičují základní plavecké styly.
Strach a obavy, které některé z dětí
zpočátku sdílely, se velmi rychle
rozplynuly. A dnes se děti nemohou dočkat
dne, kdy pojedou do bazénu. Jsem velmi
ráda, že děti v bazénu prožívají radostné
zážitky a získávají dovednosti rozvíjející
jejich lásku a respekt k vodě a vodním
sportům. 
Za třídu Školáčků
Mgr. Marie Jelínková

ZŠ A MŠ Černilov
Školská 380
503 43 Černilov
tel.: 495 431 118
První budova MŠ: 603 582 818
Druhá budova MŠ: 739 095 379
reditel@zscernilov.cz
kancelar@zscernilov.cz
ms@zscernilov.cz
www.zscernilov.cz
jsme se jí vrátili…v pořádku.“
Za kolektiv MŠ Simona Hlavatá
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Sraz skřítků Podzimníčků
Už je listopad a skřítci Podzimníčci
se sešli v naší mateřské škole. Vyrobily
je děti se svými rodiči převážně z
přírodních
materiálů
nasbíraných
v lese, na zahrádkách či na poli. Díky
nápaditosti a fantazii dětí vznikla krásná
výstava, která nejen zdobí chodbu,
ale také dělá radost dětem z celé
školky.
Děkujeme
všem
dětem
a
jejich rodičům, kteří se na výstavě
podíleli, a přejeme všem přívětivý
podzimní čas.
Mgr. Petra Moravcová,
vedoucí učitelka MŠ

Základní škola Černilov

ZŠ A MŠ Černilov

Logická olympiáda
Logická olympiáda je soutěž pořádaná
Mensou České republiky založená na
logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje
samostatný a kreativní přístup. Logická
olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží,
protože se nejedná o znalostní soutěž, ale
o soutěž rozvíjející především schopnost
samostatného logického uvažování.
Kategorie A1
Celkem se v kategorií A1 (1. ročník
ZŠ) do soutěže zapojilo 3426 řešitelů, z
toho v našem kraji 198.
Pořadí
(škola)

Pořadí
(kraj)

Příjmení, jméno

Tř.

1.

24.-45.

Vávrová, Vanessa

1.C

2.-3.

46.-64.

Majerová, Eliška

1B

2.-3.

46.-64.

Šrámek, Maxmilián 1.A

Kategorie A2
Celkem se v kategorií A2 (2. ročník
ZŠ) do soutěže zapojilo 4293 řešitelů, z
toho v našem kraji 245.
Tř.

Kategorie A
Celkem se v kategorií A (3.- 5. ročník
ZŠ) do soutěže zapojilo 17701 řešitelů,
z toho ve našem kraji 1047.
V následující sestavě jsou výsledky
zobrazeny pouze u žáků, kteří byli mezi
75% nejlepších řešitelů základního
kola. Ostatní jsou seřazeni abecedně.
Pořadí
(škola)

Pořadí
(kraj)

Příjmení, jméno

Tř.

1.

7.-9.

Štrajtová, Lenka

5.B

2.

21.-25.

Pikola, Adam

4.A

3.

26.-29.

Hudcová, Olga

5.B

4.

30.-32.

Špitálský, Lukáš

5.B

Školská 380
503 43 Černilov
tel.: 495 431 118
reditel@zscernilov.cz
kancelar@zscernilov.cz
http://www.zscernilov.cz
PYTHAGORIÁDA
V předposledním říjnovém týdnu
proběhlo školní kolo Pythagoriády,
kterého se zúčastnili žáci 6. - 9. tříd.
Soutěžící měli 60 minut na řešení 15
netradičních a zajímavých matematických
úloh, za každou správně vyřešenou úlohu
získali jeden bod.
V jednotlivých kategoriích byli
nejlepší:
6. třída:

Kategorie B
Celkem se v kategorií B (druhý stupeň
ZŠ a odpovídající ročníky víceletých
SŠ) do soutěže zapojilo 26368 řešitelů,
z toho v našem kraji 1740.
Pořadí Pořadí
(škola) (kraj)

Příjmení,
jméno

Tř.

1.

12.

Bednář, Vojta

9.

Pořadí Pořadí
(škola) (kraj)

Příjmení, jméno

1.-2.

25.-37.

Němec, Ondřej

2.B

2.

21.

Kořínek, Viktor

9.

1.-2.

25.-37.

Slavíková , Lada

2.A

3.

119.-132.

Petr, Samuel

9.

3.-4.

56.-69.

Pikolová, Anna

2.B

3.-4.

56.-69.

Valentová, Viktorie

2.A

Všem
gratulujeme!

úspěšným
řešitelům
Mgr. Alice Petrovická
a Mgr. Dana Hoffmannová

Jakub Vraný 6. A,
Václav Nezbeda 6. A - 9 bodů
7. třída:
Adam Vu Minh Quyen 7. A ,
Andrej Špunda 7. B - 14 bodů
Eliška Cholastová 7. A - 12 bodů
Matěj Berger 7. A,
Sára Smolíková 7. B - 10 bodů
Michal Špaček 7. A - 9 bodů
8. třída:
Matěj Kořínek 8. A - 9 bodů
9. třída:
Vojta Bednář 9. tř. - 10 bodů
Gratulujeme nejúspěšnějším.
Mgr.Alice Petrovická
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EDUbus v černilovské škole
V pondělí 7. listopadu zaparkoval
před naší školou autobus. Ale nebyl tak
úplně obyčejný – jmenoval se EDUbus.
Byl doslova napěchovaný technickými
novinkami a pomůckami, jako je VR
(virtuální realita), 3D pera, gravírovačka,
3D tiskárna, EDU strojky (malé funkční
vrtačky, soustruhy a pily), drony a
mnoho dalšího. Vybraní žáci 4., 7. a 8.

Evropský týden
programování
Naše škola se v říjnovém týdnu
zapojila
do
Evropského
týdne
programování.
Žáci
programovali
v hodinách informatiky i na kroužku
Lego roboti. Programovat si můžete
zkusit i vy, informace najdete na
https://hourofcode.com/cz/learn nebo
na https://www.umimeinformatiku.cz/
malovani.
Mgr. Dana Hoffmannová

ročníku absolvovali „laborky“ na téma
Sucholedokouzla. Odpoledne pak autobus
navštívili zájemci z řad učitelů. Akce se
dětem i dospělým líbila, o realizačním
týmu EDUbusu si můžete přečíst na
stránkách https://www.eduteam.cz/.
Mgr. Dana Hoffmannová, autoři fotek
jsou Mgr. Pavla Lochmanová, Lucie
Holubková a Mgr. Dana Vaňková

Návštěva Archeoparku ve Všestarech očima šesťáků
•
•
•
•

zajímavé, poučné, zábavné
vyzkoušet si, jak se dříve žilo
krásný model neolitické krajiny
broušení kamenů, drcení obilí, sekání
sekerou, házení oštěpem
• super video
• keramika a pece

•
•
•
•
•

repliky domů
jeskynní malby
nástroje a zbraně
sympatický průvodce
málo času, klidně bychom tam byli
déle
Mgr. Jana Hofmanová
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Tradiční Josefov a Kuks
Žáci 8.tříd se vypravili na exkurzi
do Josefova, kde absolvovali výukový
program - Josefov - pevnostní město.
Dozvěděli se kdy a proč byla pevnost
postavena, jak dlouho se stavěla a jak
fungovala. Byli rozděleni do skupin,
stali se z nich minéři, zásobovači,

velitelé, dělostřelci a řemeslníci.
Za splněné úkoly dostávali “ tvrdou
měnu” - čokoládové dukáty. Asi
největším zážitkem bylo zkoumání
podzemí, zčásti v úplné tmě.
Dalším cílem našeho dějepisného
putování byl areal hospitalu Kuks.

p

Po studené pevnosti krásné prostory
barokní kaple, zajímavá lékárna a
lapidárium s barokními skvosty od
Matyáše Bernarda Brauna - sochami
Ctností a Neřestí. Velkým bonusem
bylo krásné počasí.
Mgr. Jana Hofmanová

Nad Černilovem opět létali DRACI
Svítící slunce a vhodný vítr vybízely k tomu, abychom
přinesli draky a vydali se s nimi na vzdušnou pouť.
Z dětí se po roce stali zkušení vzduchoplavci. Občas se
provázky zamotaly, ale nakonec se draci vznesly. Naopak jsme
měli potíže je dostat zpět na zem.
Vše se podařilo!
Do školy jsme se vraceli s tím, že pokud počasí dovolí,
vyvenčíme své draky opět.
Třída 2.A

https://fairytailfanon.fandom.com/fr/wiki/Magie_de_la_Lecture

sou kouzla

fantazii! Fotky

,

hvil.
povoleny
t uzdu
hoffmannova@zscernilov.cz do
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Událo se...

...v Lejšovce

Hledání ztracené dýně

Strašidelný karneval
Přišel podzimní čas a s ním i
Halloweenský dětský karneval, který
se pořádal v sobotu 4. listopadu v sálu
obecního úřadu. Účast byla hojná
a masky strašidelné, až dech se tajil.
Dětičky i dospěláci si užili plno tance,
soutěží i her, a hlavně legrace a o to
hlavně šlo.
Nesměl chybět Limbo
a balonkový tanec. Mašinka a další
soutěže a hry, u kterých se děti parádně
vyblbly a dostaly za odměnu nějaké
to cukrátko. Vyvrcholením karnevalu
bylo vyhlášení nejlepší masky, nejlepší
tanečnice a největší sympaťačky. Výhry
sice převážně patřily dívkám, ale kluci
projevili solidárnost a spokojili se s
balíčkem dobrot.
Tým kulturního výboru Lejšovka
Staronové zastupitelstvo
Ke konci října proběhly v Lejšovce
volby do zastupitelstva a místní tým
se malinko obměnil. Nové složení
zastupitelstva má před sebou plno plánů
a úkolů. Věříme, že vše, co si zadá za
cíl, také vyplní. Zároveň děkujeme
bývalému zastupitelstvu pod vedením
M. Jílka, za odvedenou práci. Novému
zastupitelstvu v čele s J. Šlesingrem
přejeme plno sil a chuti do zvelebování
naší obce.
H.H.
Kulturní program Lejšovka
Rádi bychom Vás informovali o
nadcházejících akcích, které se budou
konat v naši obci.
27.11. od 18.h Slavnostní rozsvícení
stromečku
03.12. od 16.h Mikulášská besídka
10.12. od 15.h Vánoční vyrábění pro
malé i velké
Sledujte stránky obce a nastražte uši,
při hlášení rozhlasu, aby vám ani jedna
akce neutekla. Děkujeme za přízeň a
těšíme se na vaši účast.
Tým kulturního výboru Lejšovka
Důležité upozornění
pro občany Lejšovky
Vedení obce Lejšovka Vás informuje,
že od 1.1.2023 dojde ke změně úředních
hodin Obecního úřadu Lejšovka. Nově tu
pro vás budeme každé pondělí od 18-19
hodin. Děkujeme za pochopení.
Zastupitelstvo obce

V neděli 30. října proběhlo na hřišti
HLEDÁNÍ ZTRACENÉ DÝNĚ. Děti
dostaly na ruku dle vlastního výběru
razítko – to mělo velký úspěch. Na trase
děti plnily několik menších úkolů, než
našly tu pravou dýni s pokladem, ve
které se pro každého účastníka skrývala
drobná odměna. Následovalo tvoření

vlastního strašidýlka. Pro menší děti
byly připravené omalovánky s podzimní
tématikou, dýněmi a strašidly.
K občerstvení byl čaj, strašidelné
perníčky a koláčky, za které děkujeme
obětavým pekařkám!
Díky pěknému počasí se akce povedla
a děti si to užily.
Hana Budinská

Důchodci ze Smržova a Hubilesa
Píši vám po delší odmlce, kdy
jsme se nemohli potkat bez zakrytých
dýchacích cest, kdy jsme si nemohli
podat ruku, setkat se, jet na výlet. I
přesto většina z nás řádícím koronavirem
onemocněla a některým věnujeme už
jen vzpomínku. Je to pro všechny i
ponaučením, že dokud můžeme, měli
bychom se setkávat, cestovat a radovat
se ze života.
Obec Smržov svým důchodcům
umožnila zájezd dne 16.6.2022 do
zámku v Ratibořicích. Šli jsme ve
stopách nám všem dobře známé babičky,
Barunky, paní kněžny a dalších postav
z knihy Boženy Němcové.
V penzionu Viktorka jsme se posílili
dobrým obědem a prohlédli si expozici
o českém filmu, do které věnovalo
své předměty mnoho známých herců.
Muzeum bratří Čapků v Malých
Svatoňovicích bylo založeno v roce
1946. Zde jsme viděli výstavu o životě
a díle Karla a Josefa Čapkových.
Jako překvapení pro všechny
byla s panem Klimešem vyjednána
komentovaná prohlídka kaple Zjevení
Páně ve Smiřicích. Od roku 1995 je
národní kulturní památkou.

Výlet jsme zakončili v hospodě U
Koupaliště ve Smržově.
Podzimní zájezd jsme uskutečnili
dne 13.9.2022. Navštívili jsme zámek
v Náchodě, který byl od 13. století do
roku 1945 sídlem majitelů náchodského
panství a nyní je ve vlastnictví státu.
Poté jsme se seznámili s výrobou
piva v náchodském pivovaru Primátor
a.s., založený v roce 1872. Pivovar se
tradičně drží klasických výrobních
postupů, používá český chmel i český
slad. Ochutnali jsme pivo různých
názvů, nejvíce nás zaujalo pivo nazvané
„Tchyně“.
I tento zájezd jsme ukončili
v hospodě U Koupaliště ve Smržově.
Na oba zájezdy jsme už tradičně pozvali
i důchodce z Lejšovky.
A teď pozvánka: sejdeme se s nově
zvolenými představiteli obecního úřadu
Ing. Jaromírem Hejlem a Mgr. Laďkou
Pozdílkovou dne 9.12.2022 v 16 hodin
v hospodě U Koupaliště, kde při dobré
večeři společně vymyslíme trasu
dalšího výletu.
Za přípravný výbor Bohumila
Binarová, Milada Čáslavová, Josef
Marek a Miroslav Veselý
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Ze života spolků

FK Černilov
Zdravíme vás, přátelé černilovské
kopané. Skončila nám podzimní část
fotbalové sezóny, proto vám přinášíme
hodnocení trenérů a několik informací
týkajících se chodu našeho oddílu.
Moc rádi bychom mezi sebou
přivítali nové tváře, které by nám chtěly
pomoci s trénováním mládeže. Chtěli
bychom najít co nejvíce lidí, kteří by
byli ochotni věnovat svůj čas dětem a
rozvíjeli jejich sportovní dovednosti.
Zaplatíme zájemcům trenérskou licenci a
přispíváme i za odtrénované hodiny. Moc
si vážíme všech lidí okolo jednotlivých
týmů, rodičů, kteří jsou nedílnou součástí
mládežnických mužstev. Děkujeme moc.
Stále platí, že všechny tréninky
mládeže jsou otevřené pro děti, které by
si rádi fotbal třeba jen zkusily, protože
nejsou třeba přesvědčeni, že by je fotbal
bavil. V tuto chvíli se už tréniky přesunuly
buď na umělku, nebo do školní tělocvičny.
Nyní již k hodnocení trenérů jednotlivých
kategorií.
Hodnocení podzimu očima
trenéra mužstva mužů
Jaroslava Kosiny
Před sezónou došlo k odstoupení
předchozího výboru a následně se začala
rozbíhat činnost nově zvoleného výboru.
To vše probíhalo se snahou udržet
všechny týmy v chodu a nenarušit činnost
celého klubu. Po sestupu z Krajského
přeboru došlo k radikální změně týmu
mužů a velkému počtu odchodu hráčů
včetně trenéra. Místo založení B-týmu
muselo dojít k zapojení všech hráčů
do fungování A-týmu. U hráčů byla od
začátku vidět chuť pomoci Černilovu a
první přátelské utkání se podařilo vyhrát
a úspěšně restartovat tým mužů. Další
průběh letní přípravy neprobíhal úplně
ideálně, ale o to lepší byl start do nové
éry fotbalu v Černilově. První čtyři kola a
plný počet bodů v mistrovských zápasech,

následně se částečně projevovala
nesehranost týmu a hledání ideálních
postů pro hráče. Největší slabinou se
ukázalo neproměňování gólových šancí a
laciné chyby v obraně. To nás stálo body a
lepší postavení v tabulce. Celkově panuje
s podzimní částí spokojenost. Je potřeba
si uvědomit, že v kádru zůstalo pouze
torzo hráčů původního A-týmu, které
bylo doplněno hráči B-týmu, dorostenci
a odchovanci, kteří chtěli pomoci týmu
Černilova. K tomu je potřeba také přičíst
ne úplně ideální zdravotní stav zkušených
hráčů a nastupování k zápasům bez
doléčení. I když vše není ideální a máme
před sebou spoustu práce, je vidět, že
všichni, kteří mají rádi fotbal, se dokázali
spojit a společným úsilím pomohli
zachovat tradici fotbalu v Černilově. Vám
všem patří poděkování.
Zdeněk Brož, trenér dorostu
Jménem trenérů za starší dorost musím
poděkovat našim svěřencům za výkony v
podzimní části sezóny. Ačkoliv jsme měli
převahu ve většině našich zápasů, tak jsme
hlavně vinnou neproměňování gólových
šancí nedokázali zápasy zvládnout
výsledkově. Máme tedy do jarní části
sezóny stále co zlepšovat. Celkově naše
výkony hodnotíme pozitivně. Nakonec
jsme skončili v tabulce KS – U19 na 5.
místě za 7 výher a 7 porážek, při skóre
44:27.
Tomáš Obzina ml.,
trenér starších žáků
Po vstupu do sezóny jsme bojovali se
souhrou hráčů Černilova a Smiřic. Po pár
zápasech jsme našli klíč, jak naši sestavu
stabilizovat a kluci se otrkali a vytvořili
tým konkurenční prvním týmům v tabulce.
Závěr sezóny se nám přes očekávání všech
povedl a do jarní části sezóny nastupujeme
z předních pozic tabulky. Děkujeme všem
hráčům za výkony a rodičům za perfektní
fandění a dovoz hráčů na zápasy.

Mladší žáky hodnotí
šéftrenér Martin Flégl
Průběh podzimní sezóny hodnotím
velmi pozitivně. Hráči poctivě chodili na
tréninky a snažili se fotbalově posouvat.
Kromě jednoho nepovedeného zápasu
pokaždé bojovali do poslední minuty a
předvedli slušný výkon. Občas jsem měl
pocit, že se nám lepí smůla na paty. Dva
prohrané zápasy o gól nás hodně mrzí,
jelikož rozdíl mezi 4. a 8. místem jsou
3 body.Na závěr bych chtěl poděkovat
rodičům za ochotu a samozřejmě za
fandění!
Kryštof Holeček,
trenér starších elévů
Pod novým vedením vstoupila do nové
sezóny i starší přípravka. Kluci si museli
zvykat na nové trenéry a na nás trenéry
čekala velká výzva. V podzimní částijsme
se postupně utkali s týmy:
Slavia
HK,
Třebeš,
Smiřice,
Třebechovice, Vysoká nad Labem,
Malšova Lhota, FCHK dívky, Stěžery,
Předměřice a Nový HK. Podzim se
nám nakonec povedl zakončit s bilancí
pěti výher a pěti proher. Nutno však
podotknout, že i v prohraných zápasech
jsme často byli lepším týmem, jen
scházelo trošku toho štěstíčka. Chtěl bych
pochválit všechny kluky za jejich nasazení
a bojovnost, kterou v každém zápase a na
tréninku předvádí. Věřím, že se na jaře
ukážeme ještě v lepším světle!
Na závěr bych ještě chtěl poděkovat
všem rodičům, bez vás by to prostě nešlo.
Díky moc.
Slavoj Horák, hlavní trenér
mladších přípravek
Mladší elévové je tým složený z hráčů
ročníku 2014 a mladších, v případě děvčat
mohou nastupovat hráčky ročníku 2013
a mladší. Naši borci a borky se opírají
o silnou osu zkušených borců ročníku
2014 a dravců ročníku 2015. Mladší kluci
zatím ještě sbírají zkušenosti. Trenérský
tým tvoří Slávek Horák a zapálené
dorostenecké mládí – Tom Bešík, Ondra
Petrikovič a Kuba Quan.
Průběh podzimní sezóny byl standardní
– 2 tréninky v týdnu + víkendový zápas.
Vzhledem k počtu našich hráčů a hráček
jsme přihlásili do okresní soutěže 2 týmy,
aby si naši svěřenci dostatečně zahráli.
Navíc jsme ještě posunuli nejlepšího hráče
ročníku 2014 Nikolase Šulce ke starším,
takže se zodpovědnost za střelbu musela
rozdělit mezi více hráčů. Což se povedlo.
Nejvíce branek vstřelil z pozice obránce
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Jirka Mildner, ale zdatně mu sekundovali
i ostatní.
Výsledky v této kategorii nijak
neřešíme, snažíme se, aby i mistrovské
zápasy byly kvalitní přípravou všech
našich hvězdiček. Na zimu plánujeme
maximálně využívat tréninkové možností
naší skvělé umělé trávy, kde můžeme
opravdu trénovat fotbal v pohybu a na
čerstvém vzduchu.
Trochu nás trápí počty hráčů ročníku

2016, kde máme v týmu zatím pouze
2 borce, ale doufáme, že si další kluci
a holky najdou cestu na náš fotbalový
trávník a posílí nás. Trénujeme každé
úterý a čtvrtek od 16:00, rádi přivítáme
nové hvězdy. Zároveň děkujeme rodičům
za pomoc při trénincích, zápasech a vedení
svých ratolestí ke sportu.
Veškeré informace o našem oddílu
najdete na webu www.fkcernilov.

cz. Pokud by jste měli nějaké dotazy,
připomínky atd. napište nám prosím
info@fkcernilov.cz
nebo jsou na
webových stránkách kontakty jak na
vedení, tak i na trenéry jednotlivých
kategorií.
Na závěr chci všem hráčům,
fanouškům a rodičům popřát krásné
Vánoce, hodně štěstí a zdraví do roku
2023. Sportu zdar a fotbalu zvlášť.
Černilov Ole	 Lubomír Veselovský

SDH Černilov
Vážení čtenáři Zpravodaje,
vzhledem k nárůstu dopravních nehod,
ke kterým je nasazována naše výjezdová
jednotka, si dovolím využít příležitosti
a oslovit Vás s několika doporučeními,
jak se vyrovnat s nástrahami podzimního
počasí na silnicích. Typickými nástrahami
podzimních silnic jsou spadané listí,
chladné počasí, déšť, mlhy a prodlužování
noci. To od nás vyžaduje přizpůsobení stylu
jízdy. Pozornost je třeba věnovat stavu
našich pneumatik, zejména pak správnému
tlaku v nich a hloubce dezénu. Spadané
listí na vozovce je velice nebezpečné,
zejména za mokra a vozidlo se na tomto
povrchu může chovat jako při jízdě na
sněhu. Je třeba se vyhnout intenzivnímu
brzdění a neprovádět žádné prudké otáčky
volantem. Zvýšenou pozornost je třeba
věnovat i stavu stěračů, jejichž role je
v podzimním počasí nezastupitelná. Stírací
lišty se doporučuje měnit jednou ročně, a
to právě na začátku podzimu. Jejich stav
nám ovlivňuje viditelnost přes čelní sklo.
Opomíjeným faktem je užívání ventilační
soustavy vozidla. Je třeba se s ní naučit
natolik, aby naše skla nebyla při jízdě
zamlžena. Vhodné je využití klimatizace,
která vysušuje vzduch a je schopna velmi
rychle skla odmlžit. Klimatizaci se tedy
naučme používat nejen v letních měsících,
ale i v těch podzimních a zimních. Na
mokré vozovce udržujte dvojnásobný
bezpečnostní odstup. Je také vhodné občas
sešlápnout pedál brzdy. Tím osušíte povrch
brzdového obložení a ověříte si funkčnost
brzdové soustavy. Za větrného počasí
je vhodné myslet hlavně při předjíždění
nákladních vozidel na možný náhlý poryv
větru, který může vozidlo destabilizovat.
Držme tedy pevně volant a snižme rychlost.
Na silnicích mezi poli nebo v lesních
úsecích předvídejme možný střet se zvěří a
zpomalme. V případě neodvratného střetu
opět držte pevně volant oběma rukama
a jeďte rovně. Pokud sledujeme okolí
krajnice na přítomnost zvěře, u silnice

nás často upozorní jejich světélkující oči,
které uvidíme dříve a lépe než tělo zvěře.
Pravidlo vidět a být viděn úzce souvisí

s použitím zejména zadních mlhových
světel. Jejich užití je dané zákonem, ale při
volbě jejich zapnutí či vypnutí se můžeme
řídit jednoduchým pravidlem. Pokud dobře
vidíte auto před sebou i bez mlhovky,
uvidí dobře i vás ti ostatní. Tak to byl jen
malý výčet doporučení, na která je vhodno
myslet při jízdě vozidlem v podzimních
měsících.
V úvodu článku jsem konstatoval
nárůst výjezdů našich hasičů k dopravním
nehodám. I my se neustále zdokonalujeme
a připravujeme na řešení následků
dopravních nehod. V této souvislosti bych
Vás rád informoval o tom, že příslušníci
naší výjezdové jednotky se zúčastnili
instruktážně metodického zaměstnání
„Rescue meeting JSDH“ Zbiroh 2022,
které se konalo ve Školním a výcvikovém
zařízení Zbiroh. Toto zaměstnání bylo
určeno výhradně pro členy jednotky SDH
obce s předurčeností na dopravní nehody,
kde si členové vyzkoušeli na jednotlivých
stanovištích, v průběhu dvou dní a pod
vedením
zkušených,
profesionálních
instruktorů celou škálu dopravních nehod
spojených s vyprošťováním zraněných
osob. Samozřejmě cvičíme i v domácích
podmínkách….
(viz
vlastní
foto
z výcviku)….
Také bych vás rád pozval, jménem svým
a jménem celého našeho sboru, na tradiční
Hasičský společenský ples. Přijďte se
s námi pobavit a zatancovat do černilovské
Sokolovny dne 20. 01. 2023 nejpozději
v 20:00 hodin, kdy je předpokládané
zahájení plesu. Předprodej vstupenek bude
možný od 10. 1. 2022 u paní Bezděkové,
Černilov č.p. 622, tel. 737 068 050. Věřme,
že epidemická situace bude normální a ples
budeme moct uskutečnit.
V závěru mi dovolte, abych vám
jménem naší jednotky a sboru popřál
klidné a pohodové Vánoce a do nového
roku 2023 hodně zdraví, štěstí a pracovních
Starosta SDH Černilov
úspěchů. 
Michal Potáč
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Ze života spolků

Hasičské fontány v roce 2022
První fontána, která se uskutečnila,
byla v Havlovicích. Je to nádherná
podkrkonošská obec u řeky Úpy mezi
Červeným Kostelcem a Úpicí. V roce
2007 získala titul Vesnice roku.
25. června se tam konal HAPO - už
40. Havlovický pohár v malé kopané.
Na výsledkových tabulích jsme viděli,
že účastníky jsou i družstva Pouchov
Hradec Králové a FC Baník Hradec
Králové.Po vyhlášení vítězů, kdy
vyhrál místní klub, jsme se přesunuli za
areál několika hřišť na louku, kde byla
ohňová show, tu prováděl zámecký pán
z Vízmburku (zřejmě kastelán).
Pak nastoupili hasiči a hasičky,
aby předvedli Hasičskou fontánu. Pod
taktovou Miloše Aixnera ze Smržova
se spojily hasičské sbory ze Skaličky,
Mlázovic, Ostroměře, Havlovic, Lhoty
za Červeným Kostelcem, Maršova,
Malých Svatoňovic, Batňovic, Kvíčaly
a Libňatova. Ani jsem nevěděla, že
tyto obce existují. Ale byly vesměs z
blízkého okolí.
Na zpěv Karla Gotta se rozezněly
tóny Smetanovy Vltavy. Poté se ozvali
Miro Žbirka a Marika Gombitová s
písní Nespaľme to krásné v nás. Pak
následoval Pavol Habera a jeho Láska a
smrť a nakonec skupina Kryštof se svou
Cestou. Fontány excelentně doprovázel
pyrotechnik Jiří Gross.
Samozřejmě v Havlovicích nesmí
chybět vodníci. Už u obecního úřadu
je jeden vyřezaný ze dřeva a u vstupu
do sportovního areálu jich bylo několik
vyrobených dětmi z mateřské a základní
školy. Nesměl chybět ani živý vodník.
Podle pana Karla Čapka, který napsal
Devatero pohádek, bydlel u dřevěné
lávky a měl odjet do termálních pramenů,
ale zřejmě, když jsme ho viděli, zůstavá
nadále doma.
9. července jsme se znovu podívali
na Rozkoš do České Skalice, kde
vznikla pěkná tradice. Už poněkolikáté
se tam konala Tropická charitativní
pouť. Ta trvala tři dny od 8. do 11. 7.
2022.
Celý den tady byly pouťové atrakce,
ukázka práce se psem, záchranáři,
veteráni, motorové tříkolky, také vírník.
Letos jsme měli menší prostor, ale přeci
jenom jsme fontánu s ohňostrojem
vytvořili. Pouze se nepovedl závěrečný
efekt, kdy si pán vykračoval s pivem
v ruce za páskou a vytrhl drát od
pyrotechniky. Tady byly hasičské
sbory z České Skalice, Cerekvice nad

Bystřicí, Josefova, Předměřic nad
Labem, Sendražic, Českého Meziříčí,
opět Skaličky, Ostroměře a Lhoty za
Červeným Kostelcem. Byli pozváni
i vodníci, mezi nimi Radek Fikr z
Hubílesa.
3. září jsme jeli na letiště do
Domoslavic. Aeroklub Hořice zde slavil
85. výročí svého založení. Za námi
přijely i Setry Chalupovy, které tady
měly vystoupení. Takže jsme i tady
ukázali, co umíme. S místními jsme
předvedli příšeru Krakena na vodní
nádrži a za setmění se sbory z okolí další
Hasičskou fontánu. Zde byla vystavena
parní stříkačka z Jilemnice, Tomášové
Vachek a Vašíček přivezli Bobika Ba64. Vše bylo pojato jako Letecký den,

prováděly se vyhlídkové lety, byla
vystavena historická letadla. Opět
přijeli vodníci s Radkem Fikrem. Měli
svůj program, převtělili se i do jiných
pohádkových postaviček.
10.
září.
Retroměstečko
v
Pardubicích. Tady šel program celý den.
My jsme se měli na co dívat. Vše bylo
opravdu v retrostylu. Byly tu vystaveny
autobusy RTO 706, trolejbusy, novější
autobusy, Tatry, Pragy V3S, i S5T,
trambusy, škodovky, motorky. Ale také
ukázka zadržení uprchlého vězně, práce
se psem. Úplně nejmenší hasiči ukázali,
co už dovedou. Děti se vozily na zahradní
železnici, mohly si prohlédnout hračky
našeho mládí, autodráhu a spoustu
modelů autíček, tanků. Nad hlavami
přelétaly dvouplošníky a jiná
historická letadla. Tady nebudu
vypisovat hasičské sbory, které
se zúčastnily, protože jich bylo
moc.
Večer jsme opět vytvořily s
ostatními Hasičskou fontánu.
Jenom byla škoda, že pořadatelé
před fontánou pouštěli diváky
ven, ale ti co přišli pouze na
fontánu už do areálu vpuštěni
nebyli. Takže už moc lidí tuto
show nevidělo. Od České
Skalice po Pardubice akce
zpestřil Jack Sparrow. Cestou z
Pardubic domů jsme se stavili v
Bumbálce v Ruseku, kde na nás
zbyly poslední porce daňčího
guláše. Fontány tvořili hasiči a
hasičky ze Skaličky a M. Aixner
ze Smržova.
Zdeňka Klimešová
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Spolek Duhová hvězda
HALLOWEENSKÁ STEZKA
ODVAHY
K Halloweenu patří trocha toho strachu,
tak jsme se rozhodli uspořádat pořádně
drsnou stezku odvahy. Tma byla jako
v pytli, stezka vedla lesem kolem tajuplných
kamenných zastavení a kapličky a na trase
se pohyboval např. Ježidědek s motykou,
podivně se hýbaly větve, chrochtal divočák,
vybíhala příšera z Vřískotu… Vrcholem
byl blikající mimozemšťan, který hlídal
pramen u kapličky. Děti dostaly na cestu
čokoládové mince, co kdyby se ztratily, tak
aby do rána vydržely. Nikdo se neztratil, ale
ne všichni měli odvahu projít cestu celou.
Nutno podotknout, že někteří nebojsové
prošli stezku pro jistotu vícekrát, rekord

byl čtyřikrát. Účast byla velká, děkujeme!
Zároveň patří dík i všem strašidlům!!!
ŠIFROVAČKA
V září jsme pro starší děti a dospělé
připravili šifrovačku lesem na téma Česká
přísloví v šifrách. Trasa obsahovala 20
přísloví, která byla vyjádřena např. pomocí
fyzikálních značek apod. Soutěžily
dvojice, týmy i jednotlivci. Nešlo nám o
čas, ale o správnost. S použitím drobných
nápověd byla většina soutěžících 100%
úspěšná! Počasí nás sice pořádně vypeklo,
neboť chvílemi doslova lilo, ale náladu
jsme si spravili horkým čajem, opečeným
buřtíkem a pěknou cenou.

PŘIPRAVUJEME
26.11. od 14.00
Obecní úřad Smržov
ADVENTNÍ TVOŘENÍ
(svícny, ozdoby na hrob, pro děti
ponožkoví sněhuláci). Přijďte i s dětmi,
nápoje zajistíme, dobroty na společný stůl
uvítáme. S sebou svíce, ozdoby, chvojí
bude na místě.
17.12. od 16.00
SETKÁNÍ U KAPLIČKY
s dětským divadlem a společným
zpíváním koled. Na místě bude k dispozici
Betlémské světlo.
Mgr. Ladislava Pozdílková

Shrnutí činnosti SDH Libníkovice za rok 2022
Blíží se konec kalendářního roku
a v letošních číslech Zpravodaje ještě
nebyla téměř žádná zmínka o Sboru
dobrovolných hasičů z Libníkovic, proto
je čas shrnout celkem úspěšnou sezónu.
Letošní rok byl naštěstí oproti předchozím
jiný, nebyla výrazná hygienická opatření,
takže se soutěže mohly konat celý rok.
Dříve bývalo zvykem se účastnit většinou
pouze okrskové soutěže, ale letos se naši
hasiči zúčastnili hned několika.
První letošní akcí pořádanou naším
sborem bylo tradiční pálení čarodějnic.
U rybníků Na Bělkách bylo připraveno
posezení s možností opékání buřtů a pro
děti zde byly hry a soutěže s čarodějnickou
tématikou. Když se sluníčko začalo sklánět
k obzoru, odebrali jsme se ke Křížku,
kde se zapálila připravená hromada z
větví. Aby přesun nebyl ledajaký, děti šly
"Čarodějnickou stezkou".
Další akcí bylo pořádání okrskové
soutěže na domácí půdě. Na borovických
loukách jsme 5. 6. 2022 soutěžili v
disciplíně požární útok. Zúčastily se sbory
dobrovolných hasičů z Libřic, Výravy,
Librantic a samozřejmě domácích
Libníkovic. Soutěžilo se v kategoriích
mladší žáci, starší žáci, ženy a muži. V
kategorii mladších žáků vyhrálo družstvo
z Výravy "A", v kategorii starších žáků
družstvo z Libřic, v dospělých kategoriích
vyhráli muži z Výravy "A" a ženy z
Libníkovic. Muži z Libníkovic obsadili
šestou příčku. Po soutěži následoval
dětský den, kterého se zúčastnilo 25 dětí.
Na začátku prázdnin, 5. 7. 2022, jsme
vyjeli na závody v požárním útoku do

Rožnova nedaleko Jaroměře. Konkurence
byla v kategorii mužů i žen veliká (20
týmů mužů a 10 týmů žen), přesto jsme se
neztratili. Muži si za svůj výkon odvezli
hezké 11. místo a ženy 5. místo.
V červenci se konalo tradiční
obecní opékání. Tentokrát už v nově
zrekonstruovaném
kulturním
domě

a přilehlých prostorách. Akce se
vydařila a počasí nám také přálo.
Na konci prázdnin jsme se poslední
srpnovou sobotu zúčastnili závodu v
nočním požárním útoku v Dubenci.
Reprezentovalo nás sice pouze družstvo
mužů, které bylo z větší části doplněno
ženami, ale šlo nám hlavně o to vyzkoušet
si netradiční pojetí a užít si to. I když jsme
se ve velké konkurenci neumístili příliš
dobře, byla to pro nás velká zkušenost a
rozhodně jsme neodjížděli zklamaní.
O týden později, 3. 9. 2022,
následovaly závody v Opočně, které byly

zařazeny do XXII. ročníku Podorlické
hasičské ligy. Opět se zúčastnilo pouze
smíšené družstvo, které musí startovat v
kategorii muži. S časy ligových družstev
se ještě nemůžeme rovnat, takže jsme se
umístili na konci výsledkové listiny, ale
předvedli jsme náš průměrný útok, za
který se nemusíme stydět.
Na konec sezóny jsme ještě poskládaly
družstvo žen a 24. 9. 2022 jsme vyjely
do nedalekých Libřic. Požární útok se
běžel do poměrně náročného kopce, ale
proudařky to bez problémů zvládly, voda
přišla včas a uzavřely jsme útok v hezkém
čase. Nakonec to pro nás bylo nádherné
2. místo z pěti zúčastněných družstev
žen. Mimo soutěž jsme si, úplně poprvé,
zkusily zaběhnout štafetu dvojic, kterou
jsme zvládly bez trestných bodů.
Konec letošního roku chceme završit
tradičním "Vánočním zpíváním", které
proběhne v neděli 18. 12. 2022. Sledujte
prosím náš facebook, na kterém budou
bližší informace. Těšíme se na příjemné
předvánoční setkání a hojnou účast.
Děkujeme všem, kteří se aktivně podílí
na organizaci, průběhu a přípravě
akcí. Děkujeme také těm, kteří nejsou
členy SDH, ale pomáhali při přípravě a
organizaci okrskové soutěže a vytvářeli
tak příjemné zázemí pro všechny
zúčastněné. Doufáme, že příští sezóna
bude alespoň tak úspěšná jako letošní
a přibudou noví aktivní členové, kteří
budou mít chuť účastnit se závodů i
dalších aktivit sboru a bavit se požárním
sportem stejně jako my.
Alena Chudá, SDH Libníkovice
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Ze života spolků

Letní a podzimní činnost SDH Smržov

V sobotu 11.6.2022 jsme se zúčastnili
okrskové soutěže v Hubílese spojené
s oslavami založení sboru dobrovolných
hasičů. Družstvo mužů si krásným a
bezchybným výkonem doběhlo pro
1.místo, družstvo žen bralo 2.místo po
chybě na proudu.
V sobotu 10.9.2022 jsme pořádali
tradiční Posvícenskou zábavu s živou
hudbou a bohatou tombolou.
V sobotu 8.10.2022 se konal 3.ročník
Drakiády pořádané SDH Smržov.
Slunečné a teplé počasí vyšlo luxusně,
vítr bohužel nespolupracoval, foukal jen
mírně. Ten, komu se podařilo vystoupat se
svým drakem pár desítek metrů nad zem,
mohl jásat. Ostatní se lopotili a marně se
snažili dostat svého draka do vzduchu.
Přesto byla účast hojná, nálada skvělá
a děti si užily dovádění s draky, dostaly

inzerce

diplomy a opekly společně s rodiči buřty
na ohni. O pitný režim pro dospělé draky i
dráčata jsme se postarali.
V sobotu 29.10.2022 jsme pomohli se
sběrem nebezpečného odpadu v obci.
V neděli 30.10.2022 jsme sezvali děti
na halloweenský workshop a dlabání dýní
na návsi. Odcházely za tmy, odnášely si
výrobky s duchařskou tématikou a obličej
jim zdobilo halloweenské malování. Na
návsi obce nějakou dobu svítilo množství
strašidelně vyřezaných dýní.
Letošní adventní čas začíná už
v neděli 27.11.2022 a vzhledem k tomu,
že nejsou vydána žádná omezení, dovoluji
si vás za sebe i celý sbor SDH pozvat na
slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
Přijďte v neděli před 17.hodinou na
náves ochutnat sladké dobroty, ohřát se
výtečným punčem, zapálit prskavku a

zažít první kouzlo letošních Vánoc.
Všem občanům Smržova a čtenářům
Černilovska přeji krásné a klidné Vánoce
a do nového roku hodně zdraví, trochu
štěstí a životní pohodu. Pokud by si noví,
nebo stávající obyvatelé obce chtěli dát
do nového roku předsevzetí ve smyslu
většího zapojení do obecního života,
mohou kdykoli přijít mezi nás na akci
nebo brigádu pořádanou SDH Smržov a
vyzkoušet si, co znamená být dobrovolný
hasič. Je báječné zažít pocit „někam patřit“
a vykonávat činnost prospěšnou obci i
jejím občanům a také dětem. Moc rádi
mezi sebe přijmeme nové členy a členky
nejen se závodními ambicemi, ale hlavně
s touhou být aktivní, prospěšní a s chutí
věnovat se věcem, které mají smysl.
Mgr. Klára Němcová,
starostka SDH Smržov
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Rolana hospodaří inovativně a udržitelně
Vážení spoluobčané, vzhledem k
tomu, že je zemědělské hospodaření od
nepaměti spojené s životem a prací na
venkově, rozhodl jsem se v krátkosti
představit činnost a zaměření naší
společnosti, která působí v přilehlých
obcích.
Představení společnosti
Společnost Rolana je od roku 2018
součástí skupiny Spearhead Czech,
která má v České republice více než
20letou tradici a patří mezi špičku
v oblasti zemědělské prvovýroby.
Naše strategie stojí na respektu k půdě
a našim zaměstnancům, zavádění

inovativních technologií a dobrých
vztazích s místními obyvateli.
Rolana v současnosti obhospodařuje
cca 1300 ha zemědělské půdy v
deseti katastrech přilehlých obcí.
Soustředí se především na rostlinnou
výrobu a provoz bioplynové stanice.
Okrajovou činností je produkce sena
zejména pro malochovatele z blízkého
okolí. Co se týče rostlinné výroby, dbá
na vyvážený osevní postup zaměřený
zejména na pěstování obilovin, a
to pšenice ozimé a sladovnického
ječmene. Přibližně na 15 % své výměry
pěstuje řepku ozimou jako přerušovač
obilných sledů. Spolupracuje také
s cukrovarem v Českém Meziříčí, jemuž
dodává cukrovou řepu. Stabilní podíl
jejího osevního postupu zaujímá sója
luštinatá patřící mezi luskoviny, která je

významnou zlepšující plodinou celého
osevu.
Precizní zemědělství
a udržitelnost
Z hlediska moderních technologií
patří mezi využívané prostředky
precizního
zemědělství
satelitní
snímkování porostů, mapy výnosového
potenciálu a od letošního roku také
využívání dronu. Rolana má dále
nainstalované vlastní meteostanice a
půdní čidla, které společnosti přináší
soubor zajímavých a komplexních
meteorologických
dat.
Důležitou
součástí hospodaření je také pravidelné

provádění rozborů obhospodařované
půdy, u kterých sleduje Rolana obsah
živin, pH, obsah organické hmoty a
další parametry.
Všechny tyto informace následně
společnost vyhodnocuje a využívá

s cílem aplikovat hnojiva a přípravky
na ochranu rostlin maximálně efektivně
a pouze v nezbytně nutném množství,
čímž zabraňuje znečišťování podzemích

Kontakt:
ROLANA s.r.o.
Újezd 60, 503 03 Černilov
www.spearheadinternational.cz/
rolana/
Najdete nás i na facebookovém
profilu: Rolana
vod a životního prostředí. Ukázkou
dobré zemědělské praxe je například
variabilní aplikace hnojiv přesnými
rozmetadly, které aplikují hnojiva podle
předpisové mapy odrážející aktuální
stav porostů v různých místech půdního
bloku. Ve fázi testování se pak nachází
cílené aplikace přípravků na ochranu
rostlin na základě multispektrálního
snímkování porostů dronem.
Nejvyšší prioritou Rolany je
kondice, kvalita a zdraví půdy, na níž
hospodaří. Do půdy pravidelně dodává
organickou hmotu z externích zdrojů, ať
už jde o komposty z obcí, jaroměřické
kompostárny či cukrovarnickou šámu.
Nezbytnou
součástí
hospodaření
společnosti je pěstování meziplodin
na zelené hnojení a jejich následné
zapravování do půdy.
Navazování vztahů
a komunikace
Prostřednictvím půdy, o kterou
Rolana pečuje, je tato společnost pevně
spjatá s lokalitou a lidmi z regionu, ve
němž hospodaří. Pravidelně spolupracuje
s obcemi i místními spolky a snaží
se podílet na rozvoji jak samotného
regionu, tak vzájemných vztahů a
být dobrým sousedem. O komunikaci
nejenom s vlastníky pozemků, ale i
s širokou veřejností se v Rolaně stará
paní Martina Dušková, která sídlí
v kanceláři v Újezdu. O naší činnosti
i aktivitách společnost pravidelně
informuje také na Facebookovém profilu
„Rolana“.
Ing. Tomáš Sojka
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Zaujalo nás

Adventní zamyšlení
Svíce nohám mým je Slovo tvé,
a světlo stezce mé.
(Žalm 119, 105)
Zapalujete rádi svíčky? Na tom jejich
mihotavém světle je něco slavnostního,
tajemného a krásného. A takové jsou i
Vánoce. Snad právě proto si je většina lidí
nedokáže bez svíček představit – včetně
těch, kdo jinak během roku svíčkám nijak
neholdují.
Celkově dnes svíčky užíváme vzácně –
když si chceme udělat hezkou večeři, když
slavíme narozeniny nebo když vzpomínáme
na své zesnulé blízké… V dobách, kdy
vznikaly biblické žalmy, to bylo dost jinak –
svíce, případně olejová lampa, byla jednou
z nejdůležitějších každodenních (nebo spíš

každonočních) potřeb. Po západu slunce
šlo v podstatě o jediný zdroj světla – bez
ní nebylo vidět na krok. Když autor žalmu
přirovnává Boží Slovo ke svíci, tak tím
vyjadřuje, jak zásadní životní potřeba to pro
něj je – že bez něj nechce strávit ani jeden
den – a noc už vůbec ne.
My už takhle o svíčkách neuvažujeme –
máme elektrické osvětlení, reflektory u aut,
svítilnou je dnes vybaven i každý mobil…
Naopak skutečná tma, nerušená pouličními
lampami, výlohami a blikajícími spotřebiči,
se stává vzácností. Všechno je tak zalité
světlem, že ztratilo svou hodnotu.
A tak i Boží Slovo se snadno může
stát jen něčím slavnostním, ale už ne tou
každodenní potřebou, skutečnou pomocí na
cestě životem. V každodenním shonu je totiž
snadné ho přestat vnímat – jako je snadné
přehlédnout zapálenou svíčku v místnost
plné umělého osvětlení. Že je svíčka taky
zdroj světla, si člověk vzpomene, když
vypadne proud, nebo v přírodě – když
vypadne ze zaběhnutého rytmu.
Možná je to tak i s Božím Slovem –
že je snadnější ho vnímat, když opustíme
zavedené stereotypy. Když se – cíleně
nebo náhodou - dostáváme do nezvyklých

Vánoční pozdrav

inzerce

Milí přátelé,
i když se s většinou z vás ještě osobně neznám,
chtěl bych vás touto cestou pozdravit. V důsledku
ubývajícího počtu kněží v činné službě došlo od září t.r.
ke spojení katolických farních okrsků Třebechovice pod Orebem,
Černilov a Libřice. Tyto farnosti jsou teď spravovány z Třebechovic
pod Orebem, kde bydlím na faře. Snažím se nezanedbávat připojené
farnosti, proto pořad bohoslužeb zůstal téměř zachován. V zimním
období se setkáváme k bohoslužbám v Černilově ve středu
v 17 hod. a v neděli v 8 hod, v Libřicích v sobotu v 17 hod., ve
Výravě po ohlášení (většinou jedenkrát za měsíc v úterý v 16 hod.).
Pořad bohoslužeb o Vánocích naleznete v připojené tabulce.
Na prahu adventu vám přeji, abyste zvládli pokud možno v
klidu všechny přípravy na svátky, nezapomeňme také na ztišení
a touhu po obdarování nejen těmi dárky, které budou mít podobu
úhledně zabalených balíčků pod vánočním stromkem. A čas Vánoc
ať je pro vás tolik potřebnou oázou klidu v ruchu a shonu našeho
života. Ať blízkost Dítěte Ježíše narozeného v Betlémě a jeho
otevřené náručí potěší a obdaruje každého z vás.
o. Zdeněk Novák
Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích
24.12.

25.12.

26.12.

31.12.

1.1.

ČERNILOV

22.30

8.00

8.00

8.30

8.00

LIBŘICE

-

-

14.30

-

14.30

situací, mimo naše denní rutiny. Ve kterých
se někdy cítíme i trochu nekomfortně.
Adventní doba je ideální k tomu, změnit
životní tempo a věnovat třeba víc času lidem,
se kterými nemáme jinak důvod se potkat.
Věnovat víc pozornosti tématům, o kterých
po zbytek roku nemáme čas přemýšlet.
Dělat věci, které dávají smysl, ale je těžké
se k nim odhodlat, protože z nich neplyne
žádný jasně daný užitek. Díky takovým
zkušenostem se pak můžou i ta všední rutina
a zavedené pořádky našich životů vyjevit v
jiném světle – ve světle Božího Slova, které
navzdory vymoženostem dnešní doby, nelze
uspokojivě ničím nahradit.
Milí přátelé, advent a Vánoce, naplněné
nejen světlem svíček, ale hlavně Boží
blízkostí, Vám jménem evangelického
sboru přeje
Jan Lavický
Program ve sboru
o Vánocích
Štědrý den 24. 12.
Dětská vánoční slavnost – 15h, kostel
Boží hod vánoční 25. 12.
Bohoslužby s Večeří Páně – 9h, kostel
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Římskokatolická farnost Číbuz
srdečně zve do kostela sv. Václava na

Vánoční koncert
ve středu 28. 12. 2022 od 18 hod.
Účinkují: varhany Ondřej Vávra, zpěv Filip Šťovíček
Program: výběr z vánočních písní od Adama Václava Michny z
Otradovic ze Svatoroční a Mariánské muziky, árie Nun mögt ihr
stolzen Feinde schrecken z Vánočního oratoria od J.S. Bacha a další

Vánoční bohoslužba v Číbuzi
Mše svatá bude v sobotu 24. 12. 2022 od 16 hodin
V neděli 25. 12. 2022 na Slavnost Narození Páně v čase 15-17
hodin bude kostel otevřen, je možné s rodinou navštívit betlém.

Plesová sezóna 2023
v Černilově
06.01.2023

Myslivecký ples

14.01.2023

Sokolský ples

27.01.2023

Ples Ulity Černilov

20.01.2022

Hasičský ples - SDH Černilov

25.02.2022

Hasičský ples - SDH Výrava
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30 Pozvánky

Pozvánka na Adventní trh
v Černilově 2. 12. 2022
Po dvouleté přestávce se vracíme k venkovskému
domáckému Adventnímu trhu, který se bude konat v
Kulturním a spolkovém domě v Černilově. Na trhu
uvidíte spoustu krásných věcí, které vytvořili šikovní
lidé z Černilova a blízkého okolí. Letos je to již dvanáctý
ročník akce! Svými výrobky přispějí také žáci Masarykovy
jubilejní základní školy. Občerství vás na místě přítomná
cukrárna a kavárna Apetit.
Letos bychom rádi vystavili dávný figurkový betlém,
který vytvořila černilovská rodačka Božena Pečená
Sedláčková, když žila za oceánem a stýskalo se jí po
rodné zemi. Část betlému již byla před více než deseti lety
vystavena. Obec Černilov od rodiny Sedláčkových dostala
další figurky, které zatím vystaveny nebyly.
V podkroví domu bude adventní výstava úžasných
krajek Klubu paličkované krajky, který se v KSD Černilov
schází a tvoří již mnoho let a je to naše rodinné stříbro.
Na dvoře za domem v 16:30 vystoupí dětský pěvecký
sbor černilovské Masarykovy jubilejní základní školy v
Černilově.
Vstupné na celou akci je dobrovolný příspěvek.
Těšíme se s vámi na viděnou.
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Černilov 481, 50343 Černilov

Vás zve na prodejní

VÁNOČNÍ VÝSTAVU
Podporuje:
Zmírňuje:
funkci imunitního systému
poruchy zažívacího traktu a metabolismu
funkci štítné žlázy
deprese, stres, stavy únavy a vyčerpání
Pomáhá léčit:
732 144 770
astma, alergie, respirační onemocnění
rezervace@oasamedical.cz
lupénku, ekzémy, kožní alergie
www.oasamedical.cz
srdečně-cévní nemoci, vysoký krevní tlak

Po – Ne: 9:00 - 20:00
nutná rezervace termínu předem na tel. 732

144 770

A DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

2. 12. 2022 pátek 9 -17.00h
3. 12. 2022 sobota 9 -14.00h
konanou v budově školy

GEN. GOVOROVA 110, SMIŘICE

PREZENTACE PRACÍ ŽÁKŮ
JEDNOTLIVÝCH OBORŮ ŠKOLY

CO BUDE PŘI VÝSTAVĚ NABÍZENO:

Dárky pro zdraví ze solné jeskyně
Dárkové poukazy a permanentky do solné jeskyně
Kosmetika z Mrtvého moře KAWAR
Solné lampy a solné svícny
Jedlá a koupelová sůl

- pekařské a cukrářské výrobky včetně vánočního cukroví
- vánoční vazby a dekorace, autorské šperky
- foukané a ručně zdobené vánoční ozdoby
- ovoce a ovocné mošty přímo od pěstitele
- koření přímo od výrobce
- občerstvení zajištěno v žákovské restauraci a kavárně

- v pátek tradiční zabijačkové speciality z Krkonoš
vše do vyprodání zásob
Těšíme se na vás a věříme, že se vám u nás bude líbit.
žáci a učitelé školy
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u Hospůdky Na Hřišti v Libranticích

v Libranticích
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PF 2023
Příjemné prožití vánočních svátků
a šťastný vstup do nového roku
vám přejí obce Mikroregionu Černilovsko

