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EDITORIAL
Vážení čtenáři,
právě se vám dostalo do rukou
vánoční číslo našeho Zpravodaje. Vím,
někteří z vás ho jistě očekávali dříve
a pravidelně kontrolovali poštovní
schránky, které jindy často otevíráme
jen namátkově. Už v minulosti se
stávalo, že pokud se Zpravodaj o pár
dní opozdil, nebo ho dobrovolníci
roznesli o pár dní později, lidé volali
na úřad a dožadovali se svého výtisku.
Za zpoždění se omlouvám, dílem ho
způsobila nemoc, především však
čekání, a jakou podobu adventního
života nám umožní doslova bitevní
vřava nové vlny pandemie. Nakonec se
řada kulturních akcí nekoná a zpoždění
tak snad nikoho neochudilo o kulturní
pozvánky.
Ještě před rokem a půl jsem na
těchto místech mohl psát, že pandemie
se ve společenském životě našich
obcí téměř neprojevila (alespoň na
stránkách Zpravodaje). Už loňské
Vánoce ukázaly, že tomu je jinak.
Letos je situace o to krutější, že
žijeme v provizoriu už druhým rokem
a pomalu míříme ke třetímu. Nechci
tady prosazovat nějakou agitaci, ale
čísla hovoří jasně a já se s nimi při své
práci bohužel setkávám denně a často
hovořím s lidmi z takzvané první linie.
I já jsem patřil k těm, kteří si v
prvních měsících pandemie říkali, že
je to jejich práce a někdy je zkrátka
těžší než obvykle. Jenže když jedete
přes limit skoro dva roky, v ochranných

pomůckách a bez vyhlídky odpočinku
o Vánocích, těžko se dá hovořit o
složitějším období. Kdo nenavštívil
covidové jednotky, těžko může jejich
situaci chápat. Je o to zoufalejší, když
zdravotníci vědí, že řada pacientů v
nemocnici vůbec nemusela být. Řeč
je samozřejmě o očkování, které
nechrání před nakažením koronavirem,
ale snižuje toto riziko a především
pravděpodobnost těžšího průběhu. Pro
příklad nemusím chodit daleko. V naší
širší rodině se covid-19 vloni objevil ve
dvou domácnostech, z toho v jednom
případě vedl u jinak zcela zdravé osoby
ve středním věku k hospitalizaci. Teď už
jsme všichni po očkování, přesto nákaza
v posledních třech týdnech pronikla do
čtyřech rodin. Všichni jsme to odnesli
maximálně dvoudenní teplotou a
týdnem ucpaného nosu. Nemít doma
navíc pár antigenních testů, o covidu
bych ani nevěděl. I proto se kláním k
názoru rady epidemiologů, z nichž řadu
znám osobně: pojďme se naočkovat a
bezpečně promořit, ať máme život v
provizoriu za sebou. Otázka totiž není,
jestli covid dostaneme, ale kdy ho
dostaneme. A že je to jen chřipka? Ano,
i chřipka před objevem účinných léků
masivně zabíjela.
Dost už ale chmurných úvah. Před
vámi je vánoční Zpravodaj, na jehož
titulní stranu díky pozdějšímu vydání
poprvé pronikl i Mikuláš. Krásné
svátky
Tomáš Hejtmánek
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Nabídka inzerce
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Zprávy z radnic

OBEC ČERNILOV
Vážení čtenáři,
na říjnovém zastupitelstvu jsme mimo běžné
zprávy o hospodaření
schválili
prodej
dvou
zasíťovaných
stavebních
pozemků
v lokalitě U Říhů, kde se cena za jedem m2
na základě nabídek vyšplhala nad 4 tis. Kč.
Dále byl schválen statut a pravidla veřejné
finanční podpory. Úkolem na prosincové
zasedání je příprava finančního plánu na
rok 2022. Návrh je vyvěšen na úřední
desce. Z větších akcí půjde především
o dokončení stavební akce „ZŠ ČERNILOV
- NÁSTAVBA 3.NP“ a projekty přístavby
sokolovny a rekonstrukce požární
zbrojnice, kde máme příslib dotace. Počítat
musíme i s vybavením interiéru nových
tříd ZŠ, (tam se také budeme pokoušet
o dotaci) a ještě neumíme přesně odhadnout
vliv zdražení energií. V každém případě
máme rezervy z minulých let a se vzniklou
situací se musíme vypořádat. Diskutovali
jsme i záměr Královéhradeckého kraje
postavit zařízení pro 18 klientů, na které
hledá vhodný pozemek v okolí Hradce
Králové. Uvažujeme proto o nabídce
prodeje pozemků bývalého „Spolku“, kde
by namísto uvažovaného obecního zařízení
mohlo vzniknou zařízení krajské. Nesporná
výhoda by byla v tom, že investice i provoz
by nezatěžovaly obecní rozpočet. V této
věci budou probíhat další jednání.
Aktuálně na úřadě zavádíme novou
evidenci pro výběr poplatku za systém
odpadového hospodářství a všem Vám,
kteří nosíte vyplněné dotazníky děkuji.

Dobře si uvědomujeme, že tento poplatek
není úplně motivační k předcházení vzniku
odpadů a jejich třídění, ale je daný zákonem
a nezbývá, než doufat, že jsme se třídit už
naučili a budeme v tom pokračovat. Rovněž
tak se stále vyvíjí výklady jaké doklady
uznávat v případě osvobození od poplatku
v případě, že trvale přihlášená osoba je
poplatníkem v jiné obci za odkládání
odpadu z nemovité věci, a v této jiné obci
má bydliště. Celou situaci trvale zabýváme,
činíme dotazy na kompetentní místa, aby
mohl být celý systém od 1.1.2022 spuštěn.
Již proběhlo i výběrové řízení na dodavatele
– zajišťujícího svoz komunálního odpadu
pro obec z kterého vyplývá, že svážet u nás
bude stávající firma, Marius Pedersen. Svoz
bude pravidelný 1 x za 14 dní a svozový den
ještě není určen. Včas Vás o tom budeme
informovat.
Další dotazníková akce ohledně
vypouštění odpadních vod se týká
spoluobčanů z Bukoviny a Újezdu, kde
není v současné době možnost napojení
na centrální čističku odpadních vod.
I v těchto místních částech nás nutí zákon
o vodovodech a kanalizacích provozovat
veřejnou kanalizaci oprávněnou osobou, v
našem případě Královéhradeckou provozní
a.s.. Nechali jsme zpracovat pasport
veřejné kanalizace v Bukovině a Újezdu a
další nezbytnou podmínkou je zpracování
kanalizačního řádu. K tomu vodohospodáři
potřebují co nejpřesněji zmapovat stávající
stav každého obytného domu, tj. počet lidí,
kteří tam žijí a uvedení způsobu nakládání
se splaškovými vodami (kuchyň, koupelna,

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 říjnu a listopadu oslavili
Helena Jaklová, Marcela Janáková,
Marie Honsnejmanová, Josef Javůrek,
Milan Brejcha, Jitka Petrová, Vojtěch
Štefek, Jiří Cucla a Růžena Brunová.
WC) a srážkovými (dešťovými) vodami.
K tomu slouží jednoduchá tabulka, která se
vyplní pouhým zaškrtnutím. Děkuji Vám za
její vyplnění.
Píšu tento příspěvek ve chvílích, kdy
je znova na 30 dnů vyhlášen nouzový stav.
Předpokládám, že si málo kdo přečte celé
toto nařízení, rád bych proto apeloval na
zdravý rozum každého z nás při dodržování
preventivních opatření včetně očkování.
V rámci daných možností přeji hezký
adventní čas.

Stanislav Javůrek, starosta

Poplatky za odpad – nejčastější dotazy
Vážení občané, v minulých týdnech
jste od nás obdrželi formuláře, týkající se
nového poplatku za odpady, který bude obec
vybírat od ledna 2022. Děkuji vám velmi
za součinnost, kterou jste nám poskytli.
Ráda bych vás touto cestou seznámila
s nejčastějšími dotazy, které s vámi řešíme.
Podotýkám, že výklady ministerstev
(vnitra, financí a životního prostředí) k této
problematice jsou stále aktualizovány,
a proto se některá stanoviska k tomuto
novému zákonu v čase mění. Odpovědi níže
uvedené vychází z informací, které máme
k dnešnímu dni.
Dotaz: Jak často budou popelnice
vyváženy?
Popelnice budou vyváženy jednotně, 1x
za čtrnáct dní. Konkrétní den svozu zatím
není domluven, rádi bychom, aby svozovým

dnem byl opět pátek. O tom, jak bude svoz
probíhat na přelomu roku, vás budeme
informovat rozhlasem, mobilním rozhlasem
a na stránkách obce.
Dotaz: Co když mi čtrnáctidenní svoz
nestačí?
Pokud jste dosud měli nastavený týdenní
svoz a máte obavy, že vám čtrnáctidenní
svoz nebude stačit, můžete si dokoupit další
popelnici nebo si pořídit místo popelnice
120 l popelnici větší 240 l. Zároveň je
potřeba, abyste nám nahlásili počet a
velikost popelnic, které budete využívat.
Dle této informace dostanete počet známek
k označení popelnic.
Naopak, pokud jste byli zvyklí na
měsíční svoz, můžete „vystrčit“ popelnici
jen dle potřeby, až bude skutečně naplněná.

Dotaz: Budeme platit vyšší poplatek,
když budeme mít více popelnic?
Výše poplatku 600 Kč/osoba/rok není
závislá na počtu popelnic, které využíváte.
Jak je uvedeno u dotazu výše, pokud budete
potřebovat 2 popelnice, dostanete 2 svozové
známky, ale výše poplatku zůstane stejná, tj.
600 Kč/osoba/rok.
Dotaz: Třídím odpad a popelnici vůbec
nepotřebuji; musím platit poplatek?
Systém nového místního poplatku
nenahrazuje pouze platbu za svoz odpadu
v popelnicích. Do tohoto systému je
zařazeno veškeré nakládání s odpady na
území obce, tj. svoz popelnic, provoz
sběrného dvora, svoz a likvidace bioodpadu,
svoz nebezpečného odpadu atd. Poplatek
tedy hradit musíte, i když nevyužijete službu
svozu popelnice.
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Dotaz: Dcera je trvale hlášená
v Černilově, ale dlouhodobě žije mimo
Českou republiku? Musím platit
poplatek?
Pokud se nějaký člen vaší domácnosti
trvale/dlouhodobě zdržuje v cizině, je
pravděpodobné, že platí za svoz odpadu
v místě, kde odpad produkuje, tj. v cizině.
My bohužel informaci o dlouhodobém
pobytu v cizině nemáme, proto je potřeba,
doložit nám tuto skutečnost nejlépe
potvrzením o místě dlouhodobého pobytu
(např. potvrzení zaměstnavatele, potvrzení o
sjednaném zdravotním pojištění v zahraničí
či jiný doklad prokazující pobyt v zahraničí
po dobu minimálně 6 měsíců). Pokud tato
skutečnost skončí, vztahuje se na osobu,
která se vrátí z pobytu v zahraničí, ohlašovací
povinnost. Stejně tak, pokud se chystáte
do zahraničí na delší dobu, je potřeba nám
tuto skutečnost ohlásit a doložit, jinak vám
nebude osvobození od poplatku přiznáno.

Dotaz: Jsem s rodinou trvale
přihlášen u rodičů v Černilově. Bydlíme
ale také v Černilově v nově postaveném
rodinném domě, jenom jsme se zatím
nepřehlásili. Budeme platit také poplatek
za nemovitost?
Původně jsme měli za to, že pokud je
majitelem tzv. „prázdné“ nemovitosti osoba
trvale přihlášená v obci na jiné adrese,
plní svoji poplatkovou povinnost z titulu
trvalého pobytu. Z aktualizovaného výkladu
Ministerstva vnitra ČR, ale vyplývá, že
k naplnění předmětu poplatku dochází na
základě obou skutečností samostatně, tj.
např. osoba přihlášená v obci, která zde
současně vlastní dvě další nemovité věci,
v nichž není nikdo přihlášen, naplní předmět
poplatku třikrát. Budete tedy platit jak z titulu
trvalého pobytu všech členů domácnosti
(pokud se na některého z nich nevztahuje
osvobození nebo sleva do 6ti let) a dále také
600 Kč za každou „prázdnou“ nemovitost.

Dotaz: Syn žije s rodinou v jiném
městě, v nájemním bytě, poplatek
hradí tam. Musím zaplatit poplatek i
v Černilově, kde je trvale hlášen?
Obec může osvobodit osobu od poplatku
jen v případě, že prokáže, že platí poplatek
v jiné obci, kde má bydliště. Proto je potřeba
doložit potvrzení o uhrazení poplatku za
odpad v jiném městě/obci. K doložení této
skutečnosti nestačí např. nájemní smlouva,
ve které je placení poplatku sjednáno. Není
z ní patrné, jestli jste poplatek skutečně
uhradili, či ne. Toto potvrzení vám vystaví
na obecním či městském úřadě.
Pokud máte bydliště u podnikatele, který
hradí svoz odpadu přímo svozové firmě,
doložíte nám potvrzení od něho.

Dotaz: Vedle rodinného domu máme i
tzv. výměnek. Nepoužíváme ho k bydlení,
spíše jako garáž a sklad. Budeme platit
také poplatek za tuto nemovitost?
Pro stanovení poplatku jsou rozhodující
údaje v katastru nemovitostí. Pokud je
v katastru nemovitostí uvedeno, že se jedná
o objekt k bydlení nebo rekreaci, pak pokud
není v nemovitosti nikdo trvale přihlášen,
vztahuje se na jeho majitele zapsané
v katastru nemovitostí povinnost platit
poplatek ve výši 600 Kč/rok. Pokud objekt
již k bydlení není určen, pak je potřeba
dát do souladu skutečný stav se stavem
evidovaným v katastru nemovitostí.
V současné době je problematika
„výměnků“ velmi diskutována. Je možné,
že se stanovisko a výklad v průběhu roku
změní. Zatím je ale rozhodující skutečnost
zapsaná v katastru nemovitostí.

Dotaz: Syn je trvale hlášen v Černilově,
ale studuje v Praze, nebo cestuje po světě?
Musí platit poplatek?
U studentů jsme zatím neobdrželi žádný
doklad prokazující, že platí poplatek za
odpad na koleji. Pokud ale poplatek platí,
stačí nám doložení této úhrady. Jinak jejich
povinnost platit v místě trvalého pobytu
zůstává.
Dotaz: Bydlíme s rodinou v Černilově
v novém rodinném domě, ale ještě jsme
se nepřehlásili k trvalému pobytu. Kde
platíme poplatek za odpad?
Poplatníkem poplatku za odpad se
stanete v obci, kde máte trvalý pobyt a
zároveň z titulu vlastnictví nemovité věci,
ve které není nikdo trvale přihlášen, budete
platit poplatek i v Černilově (1x 600 Kč).
Pokud je to možné, doporučujeme zařídit si
trvalé přehlášení pobytu do Černilova.

Dotaz: Jsem podnikatel, můžu se
přihlásit k placení poplatku v obci?
Každá fyzická nebo právnická osoba
oprávněná k podnikání je tzv. původcem
odpadu a musí dodržovat zákonem stanovené
povinnosti při nakládání s odpadem,
v případě, že v rámci své činnosti nějaký
vyprodukuje. Obec Černilov neumožňuje
připojení
podnikatelských
subjektů
k systému odpadovému hospodářství obce,
vyhláška se vztahuje pouze na fyzické
osoby a majitele nemovitostí určených
k bydlení nebo rekreaci. Znamená to, že si
musíte zajistit likvidaci svého odpadu, a to
smlouvou se svozovou firmou napřímo.
Dotaz: V našem domě je trvale
přihlášená i babička, která ale dlouhodobě

pobývá v domově důchodců? Jak uplatnit
osvobození?
V tomto případě je potřeba vyplnit
formulář ohlášení poplatkové povinnosti
pro fyzické osoby a u osoby, která pobývá
v takovém zařízení zaškrtnout uplatnění
osvobození dle čl. 7 vyhlášky. Tuto
skutečnost je potřeba doložit potvrzením o
pobytu z domova důchodců.
Dotaz: Staráme se o babičku, můžeme
uplatnit osvobození?
Osvobození od poplatku je možné pouze
u osob závislých na pomoci jiné osoby
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách. I zde je potřeba vyplnit formulář
ohlášení poplatkové povinnosti pro
fyzické osoby a u osoby, o kterou pečujete,
zaškrtnout uplatnění osvobození dle čl. 7
vyhlášky. Tuto skutečnost je potřeba doložit
potvrzením o poskytnutém příspěvku na
péči dle zákona o sociálních službách, který
vydává příslušný úřad práce.
Dotaz: Mám průkaz ZTP, je to důvod
pro osvobození od poplatku?
Osvobození od poplatku se vztahuje
pouze na zákon o sociálních službách.
Samotný průkaz ZTP neznamená, že jste
osobou závislou na péči jiné osoby. Pro
osvobození je rozhodující potvrzení úřadu
práce dle zákona č. 108/2006 Sb.
Dotaz: Můžu dobrovolně zaplatit
poplatek i za synovu přítelkyni, která u
nás bydlí, produkuje odpad, ale trvale je
přihlášena v jiném městě?
Je zřejmé, že by bylo pro obec nejlepší,
abychom vždy platili tam, kde žijeme a
produkujeme odpad. Nicméně zákon a
vyhláška jsou stanoveny jen ve vztahu
k trvalému pobytu občana ČR, resp.
přihlášení k pobytu cizinců či vlastnictví
nemovitosti určené k bydlení nebo rekreaci.
Jediným řešením je přihlášení k trvalému
pobytu v naší obci.
Dotaz: Pokud se mi narodí dítě
v průběhu roku, musím ho hlásit přes
formulář ohlášení poplatkové povinnosti?
Informaci o narození dítěte obdrží obec
ze Správy základních registrů. Náš systém
automaticky spočítá poměrnou část poplatku
(25 Kč/měsíc) a automaticky uplatní slevu na
dítě do 6ti let. Zvolenou formou komunikace
(mail, pošta, datová schránka) vám doručíme
novou informaci o placení poplatku. Není
potřeba vyplnit znovu formulář ohlášení
poplatkové povinnosti.
Stejně tak v případě úmrtí poplatníka
v průběhu roku přijmeme tuto informaci
ze základních registrů. Pokud ke dni úmrtí
nebyl poplatek uhrazen, přechází poplatková
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povinnost na oprávněné dědice. Pokud
v den úmrtí vznikne přeplatek, mají na něj
nárok dědicové. Je nutné při vyřizování
pozůstalosti upozornit notáře na tento
přeplatek. S usnesením o dědictví pak lze
požádat o vrácení přeplatku.
Dotaz: Musím poslat vyplněný a
podepsaný formulář ohlášení poplatkové
povinnosti, nestačí vám jen potvrdit
mailem počet popelnic?
V minulém článku jsem psala, že pokud
jste v obci trvale přihlášeni, máte ohlašovací
povinnost splněnou a nemusíte formulář
posílat. Přesto bychom vás rádi poprosili
o vyplnění tohoto formuláře a vrácení zpět
podepsaný v papírové formě. Tyto ohlášky
si zaarchivujeme a budeme z nich vycházet
při správě poplatku v tomto prvním období.
Váš podpis prokazuje, že jste se situací
seznámen, že jste ohlášení vyplnili vy sami.
Dotaz: Kdy dostaneme známku na
popelnici?
V současné době shromažďujeme
informace o počtu popelnic v obci. Známky
na popelnice budou k dispozici počátkem
roku 2022 na Obecním úřadu v Černilově.
Pokud uhradíte poplatky bezhotovostně,
domluvíme se s vámi na předání známek,
pravděpodobně doručením do vaší poštovní
schránky.
Dotaz: Můžu zaplatit poplatek za
celou rodinu už teď?
Prosíme Vás, abyste vyčkali s placením
poplatku až na příští rok. V současné době,
na základě formulářů, které se nám vracejí
zpátky, doplňujeme a nastavujeme náš
systém na správu poplatků. U každého
z vás doplňujeme kontaktní informace,
informace o počtu a velikosti popelnic,
informace, zda budete platit každý z rodiny
zvlášť nebo zaplatí za celou rodinu jeden
„tzv. společný plátce“. Dle těchto informací
vám zašleme na přelomu roku dopisy, ve
kterých bude stanovena výše poplatku a
variabilní symbol, podle kterého se budou
poplatky párovat. V dopise budou také
uvedeny možnosti platby – bezhotovostně
na účet obce, QR platba, hotově nebo
platební kartou v podatelně obecního
úřadu. Splatnost poplatku je 28.2.
Dotaz: Teď se tedy vůbec nevyplatí
třídit odpad, můžu ho celý házet jen do
své popelnice. Zavedení poplatku mě
nijak nemotivuje k třídění či omezování
odpadu!
I přesto, že obec zavádí vyhláškou
jednotný poplatek tzv. na hlavu, doufáme,
že budete i nadále využívat možnosti
třídit odpad. Svoz tříděného odpadu nás

za období 1-9/2021 stál 1,650 tis. Kč. Za
stejné období jsme obdrželi odměnu za
tříděný odpad ve výši 400 tis. Kč.
Svoz netříděného komunálního odpadu
bude fakturován za množství odpadu za
celou obec. Od letošního roku až do roku
2029 se zvyšují sazby poplatku za uložení
odpadu na skládku z 500 Kč za tunu
odpadu až na 1850 Kč za tunu v roce 2029.
Zároveň došlo k zavedení tzv. třídící slevy.
Ta spočívá v tom, že pro skladování odpadu
do 200 kg ročně na jednoho občana bude
stále platit sazba 500 Kč na tunu odpadu.
Je tedy důležité, abychom jako obec
nepřekročili v netříděném – komunálním
odpadu za rok tuto hranici. Čím větší bude
množství odpadu uloženého na skládku,
tím více obec zaplatí. To samozřejmě
ovlivní výpočet poplatku pro další rok.
Oslovené svozové firmy také avizují,
že budou namátkově kontrolovat, zda není
v popelnici uložen zejména bio-odpad. Ten
do popelnice na komunální odpad nepatří,
a proto nebude taková popelnice vyvezena.
Na sběrném dvoře bude také při
ukládání odpadu kontrolováno, zda máte
trvalý pobyt v Černilově, či zde vlastníte
nemovitost. Pro ukládání velkého množství
odpadu (např. likvidace pozůstalosti,
přestavba domu) je třeba si objednat
odvoz kontejneru na vlastní náklady od
specializované firmy.
Vývoj odpadové legislativy i možnosti
obce, jak zavést poplatek a jak motivovat

ke snižování odpadů v obci se pořád
vyvíjí. Protože je pro nás zavedení tohoto
poplatku vcelku náročné, zvolili jsme zatím
ten nejjednodušší způsob, poplatek „na
hlavu“. Sama věřím, že se časem připojíme
k evidenci množství odpadu dle popelnic
(vážení, čipování popelnic) a budeme moci
motivovat a odměňovat občany za jejich
skutečnou produkci komunálního odpadu.
Na závěr vám chci ještě jednou poděkovat
za vstřícnost a poskytnuté informace, které
nám usnadní komunikaci a správu tohoto
poplatku. Celý tento proces je pro nás nový,
učíme se za pochodu a během roku budeme
určitě řešit řadu individuálních a speciálních
situací, které nás teď ani nenapadnou.
Základem je dobrá a srozumitelná
komunikace, o kterou se snažíme. Prosíme
vás o nahlašování změň, dotazování na věci,
které vám nejsou jasné, abychom předešli
nedorozumění a nepříjemnému vymáhání
poplatku. Děkujeme.
A nezapomeňte, že nejlepší odpad je
takový, který vůbec nevznikne!
Informace:
Jana Horáková,
tel.: 495 433 111, uctarna@cernilov.cz
Barbora Burdychová,
tel.: 495 431 221, podatelna@cernilov.cz
Michaela Dušková,
tel.: 495 431 131, su@cernilov.cz
Jana Horáková

Obec Černilov, IČ 00268674
Starosta obce Černilov vyhlašuje v souladu s ust. § 6 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

VEŘEJNOU VÝZVU
Výběrové řízení na obsazení funkce „odborný referent – účetní“
Druh práce:

odborný referent, zaměření na účetnictví příspěvkových organizací,
mzdová a personální agenda obce a příspěvkové organizace

Místo výkonu práce: Obec Černilov, čp. 310, 503 43
Pracovní poměr:

plný pracovní úvazek na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce

Nástup:

1. 3 2022, popř. dle dohody

Platové zařazení:

dle nařízení vlády ČR č. 341/2014, o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů

Lhůta pro podání
přihlášek:
Bližší informace:

do 8.12.2021 do 12 hodin
Ing. Jana Horáková, tel.: 607 529 451, 495 433 111, mail:
uctarna@cernilov.cz

Plné znění výzvy a další podmínky pro uchazeče najdete na webu obce Černilov a
na úřední desce obce.
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OBEC DIVEC

OÚ Divec

V naší obci po
dlouhém čekání došlo
na začátku měsíce října
k montáži nového zvonu
do naší zvoničky. Zvon je
plně funkční a doufáme,
že se občanům obce bude líbit.
Dále všem občanům obce Divec
přejeme krásné Vánoce a úspěšný vstup
do Nového roku 2022, hlavně přejeme
pevné zdraví.
K. Medková

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)

Ze zasedání ZO 6. 10. 2021
Zastupitelé pokračovali v projednávání
nových podmínek pro fungování systému
odpadového hospodářství v obci v roce
2022 a následujícím období. Poplatky
budou součástí nové vyhlášky pro rok
2022, schvalované do konce roku.
Zastupitelé projednali a schválili RZ
2/2021 v souvislosti s prostředky na Volby
do PČR 2021.
Zdenek
Medek
informoval
zastupitelstvo o montáži zvonu do zvonice
na návsi.
Starosta poděkoval panu Medkovi a
panu Beranovi za úklid a spálení větví na
platě.

Výročí v Divci
Ze zasedání ZO 3. 11. 2021
Starosta přednesl návrh rozpočtu na rok
2022 (vyvěšený dle zákonem stanovených
podmínek) s vysvětlením jednotlivých
kapitol. Zastupitelé rozpočet posoudili,
prodiskutovali a po změnách schválili.
Zastupitelé projednali a schválili DPP
p. M.Berana jako zastupitele na rok 2022.
Zastupitelé
projednali
žádost
mysliveckého spolku Blešno o finanční
příspěvek. Do příštího zasedání zastupitelé
posoudí, jakým způsobem lze vzájemnou
spolupráci nastavit.

OBEC LIBRANTICE
Ze zasedání ZO
21. 9. 2021
ZO schválilo smlouvu na
zakázku „Stavební úpravy
komunikace u OÚ včetně parkoviště a
mostku“ . Dne 6.9.2021 proběhlo výběrové
řízení, osloveno bylo 5 dodavatelů,
hodnoceny byly 3 nabídky a vybrána
byla firma s nejnižší nabídkovou cenou
4 150 580,- bez DPH, a to firma Stavo&Sachs
Kukleny s.r.o., Hradec Králové. Obec na
výše uvedenou akci získala dotaci od MMR
ve výši 2 693 807 Kč.
ZO
projednalo smlouvu o zřízení
věcného břemene úplatnou s firmou VAK
a.s. na stavbu „Librantice – vodovod
Fryntova louka“. Vodovod bude předán
VAKu a obec získá akcie.
Zastupitelstvo
schválilo
finanční
příspěvek ve výši 5 000,- zařízení pro
zdravotně postižené Daneta.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene Librantice lokalita 12
RD (Můj domek) vedení kabelu nn.
Zastupitelstvo doporučilo podepsat
smlouvu o poskytnutí dotace ve výši

300 000 Kč od Královéhradeckého kraje
na nákup nového dopravního automobilu
pro hasiče. Obec má také přiznanou dotaci
ve výši 450 000,- od GŘ HZS ČR.
Obec odkoupila zpět do svého
vlastnictví pozemek vhodný ke stavbě RD
v lokalitě Fryntova louka.
Zastupitelstvo projednalo smlouvu
o zřízení věcného břemene – služebnosti
v lokalitě Na Vršku na vedení kabelu nn.
Starostka obce seznámila se změnami
v systému odpadového hospodářství.
Již není možné, aby občané uzavírali
smlouvu s obcí a ta následně se svozovou
firmou, ale nově přebírá zodpovědnost
za celé odpadové hospodářství obec.
Obec již má zpracovanou novou obecně
závaznou vyhlášku, která bude schválena
na nejbližším veřejném zasedání. Nově
tedy bude obec vybírat tzv. „poplatek za
odpady“. Sazba poplatku v roce 2022
bude 500 Kč/rok na trvale bydlící osobu
v obci a za „rekreační objekt“ také 500
Kč/rok. Četnost svozů bude 1 x 14 dní.
Nově vybíraný poplatek bude použit na
úhradu nejen nákladů na pravidelný odvoz
komunálního odpadu, ale i tříděného
odpadu z kontejnerů umístěných u OÚ.

Manželé Miluše a Jaroslav Krejčovi z
Divce oslavili ve zdraví a spokojenosti
60 let společného soužití.

OÚ Librantice
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

Výročí
V září a říjnu oslavili
Porada L., Havrdová O., Horák V.,
Horák V., Lukášek V., Vašatová M. a
Divecká M.
Protože se jedná o poslední číslo
vydání Zpravodaje v roce 2021, přeji
tímto vše spoluobčanům i všem občanům
mikroregionu do nového roku 2022 hlavně
zdraví a naději na normální život bez strachu
o budoucnost. 
Alena Hladíková
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OBEC LIBNÍKOVICE

OÚ Libníkovice

Ze zasedání ZO 16. 9. 2021

-

-

-

-

Bylo projednáno a schváleno:
- nabídka od firmy Data
Elektronik na zabezpečení
budovy prodejny ve výši
26.949 Kč,
Rozpočtové opatření č. 2.,
Ing. arch. Šárka Králiková Mecnerová
informovala o stavu rozpracovanosti
vyjádření všech dotčených orgánů
před zahájením kolaudačního řízení
přestavby budovy prodejny,
návrh Obecně závazné vyhlášky
o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství, schválení
odloženo na příští zasedání,
návrh Obecně závazné vyhlášky
o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství, schválení
odloženo na příští zasedání,
využití opravené budovy prodejny,
provozní řád, podmínky pronájmu,
správcem byl navržen L. Preclík,
práce na úpravě obce, jako je sekání
trávy přebírá J. Šafranko,
pro SDH dokoupení vybavení dle
požadavku.

Žádáme spoluobčany, kteří vhazují do
modrého kontejneru na papír celé papírové
krabice, aby je vždy složili nebo sešlápli,
jinak jsou kontejnery brzy naplněny a
vyváží se poloprázdné.
Dne 17. 7. 2021 proběhlo v obci
tradiční opékání. Na tuto příležitost obec
zakoupila velký gril.
A opět po několika letech se opékalo
celé prase. Při této příležitosti proběhl
zkušební provoz pod novým přístřeškem u
budovy obchodu. Několik dnů po této akci
byla do prázdného prostoru za výčepním
inzerce

Libníkovice 40
503 46 Třebechovice p. O.
tel.: 495 431 065
libnikovice@gmail.com
http://www.libnikovice.cz
pultem namontována kuchyňská linka,
včetně všech spotřebičů. Ještě bude potřeba
dokoupit nějaké drobné nádobí, abychom
mohli budovu plně využívat k setkávání
občanů a naše malá vesnička aby opět
trochu ožila.
Zastupitelstvo obce připravuje obecně
závaznou vyhlášku o místním poplatku
za odkládání komunálního odpadu z
nemovité věci. To znamená, že občané
nebudou platit zálohy začátkem roku
jako tomu bylo doposud, ale zpětně
za odvezený odpad začátkem roku
následujícího. Výpočet bude podle objemu
odpadu v litrech na poplatníka a frekvence
vývozu odpadů bude stejná jako nyní
dle výběru poplatníka. Informace ještě
občanům zašleme emailem, nebo do
schránky.

úřední hodiny
PO 18:00-19:00

Výročí
v Libníkovicích
V říjnu a prosinci svá
výročí slaví
Helena Absolonová a Marta Bednářová
Kolaudace budovy prodejny proběhla
dne 2.11.2021, ale ještě není ukončena
z důvodu vybudování dvou parkovacích
míst, které jsou součástí projektu a proto
je nutné je co nejdříve dokončit.
Všem čtenářům a spoluobčanům přeji
krásný advent a hodně zdraví.
Helena Klosová
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OBEC LIBŘICE
S
nadcházejícím
koncem roku stojí
před zastupitelstvem
nejen
příprava
na
zimní rozmary počasí,
ale hlavně sestavení
nového rozpočtu spolu s rozhodnutím,
které akce se v průběhu roku zrealizují.
Vzhledem k těžkostem při zajišťování
materiálu se do příštího roku přeunula
úprava přístupu do budovy obecního
úřadu – s realizací se počítá v jarních
měsících. V současnosti pracujeme
na získání dotace na rekonstrukci
hřbitovní zdi. Na budovu prodejny
zbývá nainstalovat nové hromosvody.
Byl schválen Plán financování obnovy
kanalizace ve výši 10000 Kč.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtová
opatření č. 3 a 4. Proběhl dílčí
audit hospodaření obce za rok 2021
s výsledkem: nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
Vzhledem ke změně legislativy
byla obec donucena změnit Obecně
závaznou vyhlášku o místním poplatku
za
obecní
systém
odpadového
hospodářství. Stávající systém platby za
popelnici musel být změněn na platbu
za občana, a to ve výši 600 Kč za osobu.
Ke změně platby dojde i mezi obcí
a firmou Marius Pedersen. Do ceny se
promítne i to, že se v současnosti odpad
z obce vozí na vzdálenější skládky.
Zastupitelstvo si uvědomuje, že se jedná
o zásah do peněženky občanů - hlavně
v početnějších rodinách – a věřte, že
z toho nemáme žádnou velkou radost.
Nebezpečný a velkoobjemový odpad i
nadále zajistíme pro občany bezplatně,
náklady bude dál hradit obec. Pro rodiny
s malými dětmi, kde je často maminka
doma, byl snížen poplatek za dítě do
6 let na 300 Kč.
V říjnu proběhla rybářská soutěž.
Rybáři měli zájem o chytání, ale
rybičkám se na udičku moc nechtělo. Po
letech hojných úlovků bylo chyceno jen
několik málo rybek.
K soše sv. Jana byly zasazeny 2
stromy, další pak v parčíku u pomníku
padlých
ve
světových
válkách.
V prosinci v našem kostele chystáme již
tradiční vánoční koncert, tak snad nám
to epidemická situace nepokazí.
Zastupitelstvo projednalo žádost
místních občanů na řešení dopravní
situace po Malé Straně zřízením
jednosměrné ulice. Policisté z oddělení
dopravní policie vykonali přímo
v obci prohlídku a navrhli kontaktovat

specialistu z firmy DIOZ. Starostka
seznámila přítomné s názorem odborníka
k jednosměrce, který dal negativní
stanovisko – komplikace pro místní,
kteří budou donuceni jedním směrem
jezdit přes frekventovanou hlavní silnici
a křižovatku u kostela, dále finanční
náklady na dopravní značky (8500 Kč/
ks - musí být u každé odbočky, jejich
výměna z důvodu opotřebení cca za 8
let), na celé komunikaci by byl zákaz
parkování, atd.). Místostarosta navrhl po
celé délce komunikace ohraničit každou
křižovatku bílou čarou, u které by byla
zavedena přednost zprava, u výjezdu
od hřiště namalovat na zem značku
Pozor děti. Předseda stavebního výboru
pan Plhal navrhl při vjezdu a výjezdu
z komunikace vybudovat retardéry.
Dalším návrhem bylo omezení rychlosti
u rybníka na 30 km nebo zakázat vjezd
nákladních vozidel. V současnosti se
jeví jako nejoptimálnější retardéry,
takže obec projednává tuto možnost
s odborníkem z firmy DIOZ.
Na závěr jedna zpráva, na kterou
obec čeká dlouhých 9 let – po této době,
kdy se řešily různé
(z našeho pohledu rozporuplné a
hlavně nesmyslné požadavky) - byl
na katastr nemovitostí podán návrh
na vklad budovy kiosku do KN. Až
se podaří vklad zapsat, nastane úkol
dořešit s úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových pozemky pod
a v okolí budovy (snad to nebude trvat
dalších 9 let…). Obec schválila záměr
prodeje části pozemku p.č. 667/2.
Zastupitelstvo připravuje z důvodu
inzerce

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

Výročí v Libřicích
Svá výročí slaví
Drobná Věra, Hynková Aloisie a
Špatenková Ludmila
informovanosti
občanů
veřejné
zasedání v hostinci U Špatenků. Snad
to proticovidová opatření neznemožní,
protože setkání s občany jsou vždy
podnětná pro další práci obecního úřadu.
Ještě pár dnů a je před námi adventní
čas s vánočními svátky. Koledy, vůně
jehličí, světla svíček a cukroví, to vše
patří k vánocům stejně jako sváteční
atmosféra a vlídné slovo. Přejeme
vám, ať jsou tyto vánoční svátky co
nejkrásnější, plné radosti, klidu a
porozumění.
Každý nový rok je jako nepopsaná
kniha a my všichni máme šanci do ní
zapsat své naděje, sny a očekávání. A
co si přát do nadcházejícího roku 2022?
Hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, plno
dobrých zpráv a životní jistoty!

Eva Hynková, starostka
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OBEC SKALICE
Moji milí sousedé,
stojíme
na
prahu adventu, tedy
„v očekávání“. Advent
je z latinského adventus,
neboli příchod. Příchod,
na který netrpělivě
a v naději čekáme.
Křesťané mají svůj Příchod již více než
dva tisíce let definován a jsou přesvědčeni,
že ví, co je obsahem jejich Naděje. Za prvé
je to plán cesty k vysvobození z moci zla,
které je všudypřítomné okolo nás a často
také přímo uvnitř nás samých. Je to plán,
který lidé dostali v narození Ježíše, aby
poznali lásku Boha, který tento svět jako
dobrý na počátku utvořil a k dobrému
určil, jak jsou přesvědčeni věřící. Za
druhé pak to je vyhlížení samotného
cíle této cesty, který se každým krokem
pozvolna blíží a křesťané v tomto cíli
opět vidí rozepjatou náruč svého Boha,
který jako dobrý otec vychází ze dveří
poutníkovi vstříc. Tak člověk, jak dozrává,
čím dál víc chápe, že než ve chvatu
a stresu hledat štěstí přicházejících Vánoc
skrze hmotné dary zakoupené někde na
konci vystátých front, je lépe v tichosti
a pokoře si připomenout, že člověk tu je
především pro to, aby rozdával radost,
dobro a lásku. A také je důležité si
uvědomit, že náš život má svůj cíl a na nás
je, jak završíme svoji vezdejší pouť a čím
naplníme svůj přesně vyměřený život.
Jsem vděčný za toto vědomí! Když mi
pak advent ve světle čtyř planoucích svící
otevře konečně dveře k Vánocům, mohu
je prožít jako opravdové díkůvzdání...
Advent k Vánocům prostě patří. Proto
chceme i u nás v obci zahájit tuto cestu
k nim navozením slavnostní atmosféry
a letos konečně o první adventní neděli,
28. listopadu v 17.00 hodin, společně
rozsvítit vánoční strom před prodejnou
potravin ve Skalici. K tomu nám zazpívají
děti z číbuzské mateřské školy, a sbírka,
kterou k této příležitosti připravujeme,
by pak měla pomoci dětem z dětských
domovů prožít podobně štědré Vánoce,
jaké prožíváme ve svých rodinách.
Když už jsem u těch oslav, chtěl bych
připomenout letošní premiéru setkání
jubilantů, kdy jsme se rozhodli, že
nebudeme našim občanům vstupovat
do domácností, abychom ocenili jejich
životní jubilea, ale naopak je pozveme
k pohoštění sami. Tak jsme v sobotu 13.
listopadu přivítali 6 oslavenců (někteří
přišli i se svým doprovodem) a myslím, že
jsme si hezky popovídali, zavzpomínali a
spolu s přizvanými hudebníky i zazpívali

s harmonikou (dokonce jsme byli
posluchači hry na pilu!). Snad bude příští
rok lepší situace a sejde se nás více.
Chtěl bych nyní na místo obvyklých
informací o proběhlých a plánovaných
akcích udělat malé shrnutí dvou
dotazníků, které jsme měli možnost
v průběhu října vyplnit a vyjádřit se tak
jednak k provozu naší prodejny potravin
a jednak k plánované urbanistické studii
obnovy návsi ve Skalici. Předně děkuji
všem, kteří dotazník vyplnili, ať už
elektronicky, prostřednictvím aplikace
Mobilní Rozhlas, nebo v papírové podobě.
Pro smysluplné vedení obce a její rozvoj
je nezbytné mít zpětnou vazbu a slyšet
co nejvíce názorů lidí, kteří v obci žijí.
Proto jsem vděčný za vyplněné dotazníky,
i když necelá padesátka z více než dvou
stovek domácností není mnoho. Inu, kdo
se nechce zapojit či vyjádřit, musí pak
snášet rozhodnutí jiných. Tak to prostě
v životě bývá. Z dotazníku věnovanému
fungování skalické prodejny potravin, kde
více než 60 % respondentů vyplnilo, že
zde nakupuje alespoň 1x týdně vyplynulo,
že zákazníci jsou se současným stavem
spokojeni. Pokud něco vadí, tak je
to nedostatek pečiva v odpoledních
hodinách, či špatná nabídka čerstvého
ovoce, zeleniny, uzenin a sýrů. Zákazníci
by uvítali větší nabídku mléčných
výrobků, regionálního zboží či např.
zdravé výživy apod. Potěšilo mě, když
jeden z respondentů napsal, jak je dobře,
že obec prodejnu koupila, nebo že je paní
prodavačka vždy ochotná a usměvavá.
Z výtek zaznělo, kromě výše uvedeného,
např. to, že je zde draho. Také zazněl
rozumný apel k ostatním zákazníkům, ke
kterému se již opakovaně přidávám: „Vadí
mi nevhodné vystupování některých mých
spoluobčanů k paní prodavačce – typu,
když je to Vietnamka, tak jí můžu tykat
a chovat se k ní jako k podřadné osobě.“
S výsledky ankety samozřejmě seznámím
provozovatele prodejny. Jako pronajímatel
je obec samozřejmě připravena pomoci s
dalším zlepšováním – ať už snižováním
nájemného (bude-li vyváženo ochotou
ke zlepšování i na straně provozovatele),
pomocí se žádostí o provozní dotace, či
investicí do vybavení prodejny. Mám
ale radost, že současný stav je více než
uspokojivý a mám naději, že prodejna
bude i nadále fungovat ke spokojenosti
zákazníků. Odstranit některé nedostatky
bude ale asi velmi obtížné – zcela chápu
argument provozovatele, že těžko může
objednávat větší množství ovoce či
zeleniny nebo uzeniny, tedy potravin

OÚ Skalice
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 jubilea v červnu,
červenci a srpnu oslavili
Alice Baumgartnerová, Marie Ceralová, Jan Ferbas, Olga Füchsová, Dagmar Chvojková, Pavla Jirousková, Pavel Korčák, Stanislav Krucina, Lenka
Lankašová, Jan Ludvík, Ivana Němečková, Bohuslav Řičař, Lenka Sedmivlas Buchalová a Jan Vondráček
Svá jubilea v září, říjnu a
listopadu oslavili
Dagmar Antoníčková, Tamara Barbuščáková , Vladislav Dobiáš, Věra
Drobníková, Martin Hamáček, Kateřina Hrobařová, Luboš Janáček, Zdeňka
Jirková, Jan Kavalír, Hana Kavalírová,
Anna Kosařová, Monika Kottová, Daniel Kudrnáč, Venceslava Kudrnáčová,
Jan Lankaš, Zdenka Lukášková, Iveta
Marethová, Alena Potůčková, Vladislav Pultr, Jiří Snášel, Jaroslav Srba,
Miroslav Stehno, Jan Škop, Jaroslav
Škop, Aneta Trnková a Radim Vandas
Slavnostní vítání občánků narozených
v roce 2021 ve všech částech naší obce
se bude konat ve středu 23. února
2022 v 15:00 hodin v MŠ Číbuz.

s krátkou trvanlivostí, když návštěvnost
zdejší prodejny je poměrně nízká. Chci
tedy vyzvat i vás, milí spoluobčané,
abyste prodejnu využívali hojněji –
někdy možná i s tím, že rezignujete na
„supermarketové“ ceny.
Druhá anketa měla za cíl vyjasnit,
jakou představu mají občané o obnovené
návsi ve Skalici, o které uvažujeme.
Podotýkám, že dotazník má být podkladem
pro urbanistickou studii – tedy jakýsi plán,
který, když se podaří, bude naplňován
postupně, nikoli nutně okamžitě a nikoli
nutně za cenu obrovských investic. Jde
o to, abychom například neinvestovali
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do rozšiřování dětského hřiště, kdyby
mělo dojít k jeho posunutí či úpravě, nebo
abychom nevysazovali stromy tam, kde
by mohlo být posezení nebo stezka apod.
Na otázku, k čemu má sloužit náves,
odpověděl pochopitelně každý respondent
po svém a mnohdy vyplnil více možností
z nabízených 5. Nejvíce hlasů získaly
odpovědi – jako místo setkávání se
sousedy či přáteli, jako nejhezčí místo
v obci, nebo místo trávení volného času

s dětmi. Druhá otázka směřovala k tomu,
jak by se současné prostranství v centru
Skalice u rybníka mělo proměnit. A tady
se většina hlasujících shodla na tom, že
jsou pro zachování zeleně v maximální
možné míře, dále, že by tu měl být
dostatek míst pro relaxaci (zejména
lavičky apod.). Děkuji za všechny vaše
názory. Bude s nimi při návrhu obnovy,
či jak se dnes říká „revitalizace“,
pracováno. Samozřejmě zde šlo jen o

OBEC SMRŽOV

-

-

-

-

Obecní
zastupitelstvo se sešlo dne
16. 09. 2021 a na tom
zasedání mj. schválilo:
- obecně závaznou
vyhlášku obce – o stanovení
obecního
systému odpadového hospodářství;
obecně závaznou vyhlášku obce o místním poplatku ze psů (Pozn. pro občany
se nic těmito vyhláškami nic zásadního
nemění, došlo pouze k jejich úpravě
v souladu se změnami legislativy);
obecně závaznou vyhlášku obce
o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství (více k této
vyhlášce je uvedeno dále v textu);
pravidla pro tvorbu a použití fondu
oprav kanalizace a ČOV;
záměr prodeje pozemku p. č. 173/97
v k. ú. Smržov u Smiřic a neschválilo
záměr prodej části pozemku p.č.
234/13 .ú. Smržov u Smiřic;
bezúplatnou výpůjčku části pozemku
p.č. 27 o výměře 0,68 m2, v k.ú.
Smržov u Smiřic, a to za účelem
umístění
automatu
sloužícího
k vydávání zásilek Z-BOX společnosti
Zásilkovna s.r.o., IČO 28408306, se
sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň,
190 00 Praha 9;

Platby za svoz a likvidaci
komunálního odpadu na rok 2022
(obecně závazná vyhláška „O místním
poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství“)
Z důvodu zákonných změn v oblasti
nakládání s opady obecní zastupitelstvo
muselo přistoupit ke schválení dvou
obecně závazných vyhlášek, které na
tyto změny reagují. Jedná se o vyhlášky
„O
stanovení
obecního
systému
odpadového hospodářství“ a „O místním
poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství“.

Co se vlastně změní?
• bude pouze jeden typ svozu popelnic –
dvoutýdenní (již nebude možné zvolit
četnost vývozu);
• poplatníkem poplatku je občan
s trvalým pobytem v obce a nově i
vlastník nemovité věci zahrnující
byt, rodinný dům nebo stavbu pro
rodinnou rekreaci (chata), ve které
není přihlášená žádná fyzická osoba a
která je umístěna na území obce;
• na obecní úřad nutné do 31. 12:
2021 doručit vyplněnou Přihlášku
k místnímu poplatku za odpady;
• poplatek byl pro rok 2022 stanoven ve
výši 500 Kč;
• poplatek je splatný jednorázově, a to
nejpozději do 28. února příslušného
kalendářního roku;
• svozy separovaného odpadu ani
umístění nádob na něj se nemění.
Bližší informace o poplatku za
komunální odpad Vám poskytne
místostarosta obce Ing. Jaromír Hejl, tel.
775 309 071, na kterého se neváhejte
obrátit. Univerzální e-mailová adresa pro
komunikaci ve věci poplatku za odpady:
odpady@smrzov.cz.
Obec upozorňuje občany, že platby
nového místního poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství (tj.
za popelnice) jsou možné až od měsíce
ledna roku 2022. Pokud bude platba
zaslána ještě tento rok, bude neprodleně
navrácena zpět na účet.
Platby za odvádění a
likvidaci odpadních vod
V průběhu měsíce listopadu jsou
rozesílány vyúčtovací faktury za odvádění
odpadních vod za rok 2021. Faktury jsou
odeslány elektronickou poštou, pokud jste
email do smlouvy neuvedli, očekávejte
fakturu ve své poštovní schránce. Výše
stočného je určena dle údajů ve smlouvě

první průzkum, ale občané budou neméně
důležití i v průběhu celého procesu tvorby
studie. Výstupy z obou dotazníků budou
k dispozici na webových stránkách obce.
Milí přátelé, přeji vám všem klidný
advent, bez smutných ztrát a zklamání a
krásné Vánoce, pokud možno uprostřed
těch, kteří vás mají rádi a blízko těch, se
kterými je vám dobře. Ať je letopočet se
třemi dvojkami dobrým rokem!
Váš starosta Pavel Kavalír

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
(tzn. směrným číslem či na základě údaje
spotřebované vody od provozovatele
vodovodní sítě). Výše ceny stočného
pro rok 2021 byla stanovena obecním
zastupitelstvem na 34 Kč/1m3 na pro
rok 2022 bude výše stanovena v průběhu
podzimu tohoto roku a poté uveřejněna
na úřední desce obce. Obec apeluje na
všechny své občany na včasnou úhradu
zaslaných dokladů. V opačném případě
připomíná svou pravomoc účtovat
k dlužným částkám penále.
Nový Z-box ve Smržově
U Obecního úřadu ve Smržově byl
na konci měsíce října nově instalován
Z-BOX - samoobslužné výdejní místo
společnosti Zásilkovna.
Jak to vlastně funguje?
1) Nakupte v e-shopu, který spolupracuje
se Zásilkovnou.
2) 	V košíku zvolte doručení na výdejní
místo a ze seznamu vyberte náš
Z-BOX (adresa Smržov 11).
3) Vyčkejte na SMS a mail, že řidič
doručil zásilku do zvoleného Z-BOXu.
4) Zásilku si můžete vyzvednout
kdykoliv, náš Z-BOX funguje 24/7.
Více informací naleznete zde: https://
www.zasilkovna.cz/zbox
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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.
Řešení situace na trhu
v oblasti energií
Po krachu několika společností, které
zajišťovali dodávky energií na českém
trhu, se hodně lidí dostalo do režimu tzv.
Dodavatele poslední instance (DPI).
Sice to vyvolává pocit bezpečí, ale
opak je pravdou. Co se aktuálně děje
u těchto klientů:
1. Platí nejvyšší možné ceny na trhu s
přirážkou oproti tržní ceně ve výši
několika set korun, která je skryta v
mimořádných nákladech spojených
s tím, že se jim aktuálně extrémně
navyšují odběry.
2. Klienti DPI aktuálně dostávají předpis
na extrémně vysoké zálohy, které jsou
pro mnohé likvidační a začínají si
půjčovat tzv. rychlé půjčky s vysokými
úroky a dostávají se tak do dluhové
pasti. Nebo zálohy neplatí a hrozí jim
riziko exekuce.
3. Veškeré náklady spojené s aktuální
cenou na trhu přebírá na sebe klient a
nikdo neví, kde se cena může posunout
a díky blízké zimě se očekává další
zvednutí cen.
4. Malí dodavatelé extrémně tlačí na
klienty, aby přešli na burzovní ceník,
který je pro ně „výhodný“ opak je
pravdou a to může občany dostat do
velkých potíží.
5. Představitelé některých zkrachovalých
společností se snaží založit další firmu
a oslovit své bývalé klienty a nabádají
je k přechodu k nim, což je vnímáno
jako rizikové.
6. Speciálně Bohemia Energy se
snaží oklamat své bývalé klienty.
Na závěrečném vyúčtování je stav
elektroměru daleko vyšší než skutečný.
Bod 2. je vysoce rizikový. Aktuálně
DPI zatím neví, jak to budou řešit, pokud
klient nezaplatí zálohu, neboť ta je povinná.
Aktuální zákony na to nemyslí a nikdo
neví, jak to dopadne. Klientovi tak hrozí
odstřihnutí od dodávek a možné exekuce.
Obecné doporučení je doporučení je
okamžité přejití k nějakému dodavateli a
využít aktuální možnosti si zafixovat ceny
na 1 rok (víc ne), dokud se trh neuklidní
a následně v létě 2020 řešit cenu na další
období. Aktuální rozdíl obchodních cen na

trhu oproti DPI ČEZu je v případě elektřiny
úspora v 27% a v případě plynu oproti DPI
GasNetu úspora až 30% u domácností.
Další informace můžete nalézt na
stránkách Energetického regulačního úřadu
https://www.eru.cz/cs/

(1) Obec Smržov touto vyhláškou
zavádí místní poplatek za obecní systém
odpadového hospodářství (dále jen
„poplatek“).
(2) Správcem poplatku je obecní úřad.

těchto služeb v zahraničí, užívaných
v souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě, že předmět poplatku souvisí
s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení
poplatku, zejména skutečnosti zakládající
nárok na osvobození od poplatku, a jde-li
o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této
vyhlášky, též identifikační údaje nemovité
věci zahrnující byt, rodinný dům nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru
nemovitostí.
(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo
bydliště na území členského státu Evropské
unie, jiného smluvního státu Dohody
o Evropském hospodářském prostoru
nebo Švýcarské konfederace, uvede také
adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro
doručování.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených
v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
(5) Povinnost ohlásit údaj podle
odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje
na údaj, který může správce poplatku
automatizovaným
způsobem
zjistit
z rejstříků nebo evidencí, do nichž má
zřízen automatizovaný přístup. Okruh
těchto údajů zveřejní správce poplatku na
své úřední desce.

Čl. 2 Poplatník

Čl. 5 Sazba poplatku

(1) Poplatníkem poplatku je:
a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující
byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci, ve které není přihlášená žádná
fyzická osoba a která je umístěna na území
obce,
(2) spoluvlastníci nemovité věci
zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu
pro rodinnou rekreaci jsou povinni
plnit poplatkovou povinnost společně a
nerozdílně.

(1) Sazba poplatku činí 500 Kč.
(2) Poplatek se v případě, že
poplatková povinnost vznikla z důvodu
přihlášení fyzické osoby v obci, snižuje
o jednu dvanáctinu za každý kalendářní
měsíc, na jehož konci
a) není tato fyzická osoba přihlášena
v obci, nebo
b) je tato fyzická osoba od poplatku
osvobozena.
(3) Poplatek se v případě, že
poplatková povinnost vznikla z důvodu
vlastnictví jednotlivé nemovité věci
zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu
pro rodinnou rekreaci umístěné na území
obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý
kalendářní měsíc, na jehož konci11
a) je v této nemovité věci přihlášena
alespoň 1 fyzická osoba,
b) poplatník nevlastní tuto nemovitou
věc, nebo
c) je poplatník od poplatku osvobozen.

Obecně závazná vyhláška
č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce Smržov se na
svém zasedání dne 16. 09. 2021 usnesením
č. 16.3. usneslo vydat na základě § 14
zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o místních poplatcích“),
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen „tato vyhláška“):
Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 3 Poplatkové období
Poplatkovým obdobím poplatku je
kalendářní rok.
Čl. 4 Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen podat správci
poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů
ode dne vzniku své poplatkové povinnosti.
(2) V ohlášení poplatník uvede6
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení
nebo název, obecný identifikátor, byl-li
přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo
podnikatele, popřípadě další adresu pro
doručování; právnická osoba uvede též
osoby, které jsou jejím jménem oprávněny
jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů
platebních služeb, včetně poskytovatelů

Čl. 6 Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově,
a to nejpozději do 28. února příslušného
kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost
po datu splatnosti uvedeném v odstavci
1, je poplatek splatný nejpozději do 15.
dne měsíce, který následuje po měsíci, ve
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kterém poplatková povinnost vznikla.
(3)
Lhůta
splatnosti
neskončí
poplatníkovi dříve než lhůta pro podání
ohlášení podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.
Čl. 7 Osvobození
(1) Od poplatku je osvobozena
osoba, které poplatková povinnost vznikla
z důvodu přihlášení v obci a která je
a) poplatníkem poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci v jiné
obci a má v této jiné obci bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro
děti do 3 let věku, školského zařízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy
nebo školského zařízení pro preventivně
výchovnou péči na základě rozhodnutí
soudu nebo smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc na základě
rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, zákonného
zástupce dítěte nebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby
se zdravotním postižením, domově pro
seniory, domově se zvláštním režimem nebo
v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní
svobodě s výjimkou osoby vykonávající
trest domácího vězení.
(2) Od poplatku se osvobozuje osoba,
které poplatková povinnost vznikla
z důvodu přihlášení v obci a která
a) se v průběhu celého roku (od 1. ledna
do 31. prosince) zdržuje mimo území obce,
b) je umístěna v pobytovém zařízení
inzerce

sociálních služeb neuvedeném v zákonu
o místních poplatcích, pokud toto umístění
trvá déle než 6 po sobě jdoucích měsíců
v průběhu kalendářního roku,
c) je umístěna v zařízení lůžkové
zdravotní péče15 neuvedeném v zákonu
o místních poplatcích, pokud toto umístění
trvá déle než 6 po sobě jdoucích měsíců
v průběhu kalendářního roku,
d) je ve výkonu vazby nebo
nepodmíněného trestu odnětí svobody,
pokud trvá déle než 6 po sobě jdoucích
měsíců v průběhu kalendářního roku, a to
po dobu tohoto pobytu.
(3) V případě, že poplatník nesplní
povinnost ohlásit údaj rozhodný pro
osvobození ve lhůtách stanovených
touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na
osvobození zaniká.
Čl. 8 Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny
poplatníkem včas nebo ve správné výši,
vyměří mu správce poplatku poplatek
platebním výměrem nebo hromadným
předpisným seznamem.
(2) Včas nezaplacené poplatky nebo
část těchto poplatků může správce
poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto
zvýšení je příslušenstvím poplatku
sledujícím jeho osud.
Čl. 9 Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku
poplatníkovi, který je ke dni splatnosti

nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti
nebo který je ke dni splatnosti omezen
ve svéprávnosti a byl mu jmenován
opatrovník spravující jeho jmění, přechází
poplatková povinnost tohoto poplatníka
na zákonného zástupce nebo tohoto
opatrovníka; zákonný zástupce nebo
opatrovník má stejné procesní postavení
jako poplatník.
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří
správce poplatku poplatek zákonnému
zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
(3) Je-li zákonných zástupců nebo
opatrovníků více, jsou povinni plnit
poplatkovou povinnost společně a
nerozdílně.
Čl. 10 Společná ustanovení
(1) Ustanovení o nemovité věci se
použijí obdobně i na jednotku, která je
vymezena podle zákona o vlastnictví bytů,
spolu s touto jednotkou spojeným podílem
na společných částech domu, a pokud je
s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i
spolu s podílem na tomto pozemku.
(2) Na svěřenský fond, podílový fond
nebo fond obhospodařovaný penzijní
společností, do kterých je vložena
nemovitá věc, se pro účely poplatků za
komunální odpad hledí jako na vlastníka
této nemovité věci.
Čl. 11 Účinnost
(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. ledna 2022.
Ing. Jaromír Hejl, místostarosta
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Zprávy z radnic

OBEC VÝRAVA
Od
posledního
vydání
Zpravodaje
koncem září neproběhlo
žádné
zastupitelstvo
obce, poslední letošní
je plánováno na 13.
prosince. Ráda bych vám
tedy souhrnně připomněla nejdůležitější
aktivity, kterými jsme se v letošním roce
v zastupitelstvu a na obecním úřadě
zabývali. V příštím vydání Zpravodaje pak
bude prostor pro představení plánů obce na
rok 2022.
V roce 2021 proběhlo ve Výravě
hned několik investičních akcí, které
byly spolufinancovány z národních a
krajských dotací.
• Tou nejrozsáhlejší byla „Obnova malé
vodní nádrže u čp. 154“, všem známého
bývalého koupaliště. Na financování
se podílelo Ministerstvo životního
prostředí částkou 1 897 000 Kč.
Zbytek ceny za dílo ve výši maximálně
2 000 000 Kč (závěrečné vyúčtování
nebylo k datu uzávěrky potvrzeno) bude
hrazen z rozpočtu obce.
• Další náročnou akcí je „Výrava –
založení prvků ÚSES“, výsadba
biocentra a 2 biokoridorů v lokalitě Pod
Příčkami. Cena plnění je 2 680 237,28
Kč a realizace je stoprocentně hrazena
z prostředků Ministerstva životního
prostředí. Akce by měla být dokončena
ještě letos a v dalších 2 letech bude
probíhat následná péče.
• Úspěšní jsme byli i při získání dotace na
nákup nového dopravního automobilu
Ford Tranzit. Částku 450 000 Kč jsme
získali od Ministerstva vnitra, 300 000
Kč od Královéhradeckého kraje a
zbytek kupní ceny 316 128 Kč uhradila
obec ze svého rozpočtu.
• Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
ve výši 100 673 Kč pokryla většinu
nákladů na realizaci akce „Obnova
herních prvků dětského hřiště Výrava
– II. část“. Částkou 43 147,60 Kč se
podílela ze svého rozpočtu obec.
• Dotace z rozpočtu Královéhradeckého
kraje ve výši 50 000 Kč putuje na
provozní náklady prodejny. Obec se
podílí stejnou částkou, provozovatel
tedy obdrží na úhradu elektrické energie
částku 100 000 Kč.
Úsilí jsme věnovali i údržbě a
zkrášlování Výravy.
• Bylo prodlouženo veřejné osvětlení od
čp. 80 na konec obce o 2 stožáry. Veřejné
osvětlení v celé Výravě bylo natřeno,

•
•

•
•

•

•
•
•

v příštím roce čeká nátěr Dolní Černilov.
Prodejna má opravenou střechu a prostor
před prodejnou zdobí nové květináče a
odpadkový koš.
Opravenou střechu a věžičku dostala
díky finanční spoluúčasti obce ve výši
70 000 Kč i Kaple sv. Jana Křtitele. Na
další drobné opravy Kaple jsme vyhlásili
sbírku, která trvá až do konce rou 2021.
Zřídili jsme zpomalovací práh na místní
komunikaci před čp. 97.
Lesní porost v obecním lese a v lokalitě
V Ráji napadenou kůrovcem jsme
vytěžili a průběžně osazujeme listnatými
dřevinami.
V součinnosti s majitelem vodních
toků Povodím Labe s.p. jsme vyčistili
Výravský a Libníkovický potok a
upravili funkčnost stavidla za obecním
úřadem.
Obnovili jsme uhnilé dopravní značení
na záhumenních cestách v katastru obce.
Zasedací místnost na obecním úřadě
má spravenou omítku a celá je čerstvě
vymalovaná.
Veřejnou zeleň v létě a schůdné chodníky
v zimě se snažíme udržovat tak, aby se
vám ve Výravě hezky žilo.

Zaměstnávají nás ale i další akce a
projekty.
• Dokončili jsme Změnu č. 1
Územního plánu obce, která je nyní
přezkoumávána u zřizovatele.
• Připravili jsme víceletý dotační
program „Obnova čisticích zařízení
odpadních vod v obci Výrava“,
který umožňuje občanům získat až
20 000 Kč.
• Vyjednávali jsme bezúplatný
převod pozemků p.č. 2137, p.č.
2095/1, p.č. 2366 a p.č. 1997/2
ve vlastnictví státu do majetku obce
Výrava.
• S Královéhradeckým krajem se podařilo
školákům domluvit změnu jízdního řádu
autobusové linky z Černilova.
• Obec má nové webové stránky.
• Čas jsme věnovali i přípravě projektové
dokumentace na opravu hřbitovní
zdi a dalších investičních projektů na
nadcházející období. Intervenovali jsme
u hejtmana Královéhradeckého kraje
na dokončení projektové dokumentace
na rekonstrukci vozovky III/2992
v průtahu obcí.
Jak jen to šlo, žili jsme i kulturou a
setkáváním se.
• Sázení stromků V Ráji 1. května
• Benefiční koncert v Kapli 20. června

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
Zemřeli
Rozloučili jsme
Žďárkovou.
•
•
•
•
•
•

se

s

Ludmilou

Dětské rybářské závody 31. července
Dětský den 28. srpna
Vítání občánků 12. září
Předání nového dopravního automobilu
16. října
Barevné podzimní tvoření pro děti 23.
října
Drakiáda 6. listopadu

Pokud byste chtěli přispět jakýmkoliv
finančním obnosem na další opravy interiéru
Kaple, sbírka je otevřena až do konce roku.
Peníze je možné vhodit do kasičky na
obecním úřadě, případně zaslat na bankovní
účet 123-4178250267/0100. Předem velice
děkujeme.
Na závěr mám na všechny Výraváky
prosbu. Pro Sraz rodáků, který se bude konat
v červnu 2022, hledáme archivní záběry
(foto, video) „staré“ Výravy. Kdybyste za
dlouhých zimních večerů měli chuť probrat
se svými poklady a výsledek zapůjčili na
obecní úřad, byli bychom velice vděčni.
Všechny materiály samozřejmě v pořádku
vrátíme.
Přeji vám krásný předvánoční čas a
v novém roce zdraví a klid.
Eva Nepokojová, starostka
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INTERNET RYCHLOSTÍ SVĚTLA
ZŘÍZENÍ ZDARMA – MONTÁŽ VČETNĚ KONCOVÉHO ZAŘÍZENÍ
PŘIPOJENÍ A SERVIS OD FIRMY Z ČERNILOVA

INTERNET

50 Mb/s za 399 Kč

100 Mb/s za 499 Kč

150 Mb/s za 599 Kč
INTERNETOVÁ TV (IPTV)
TÝDENNÍ ARCHIV
PAUZA AKTUÁLNÍHO POŘADU

158 KANÁLŮ VČETNĚ NEJOBLÍBENĚJŠÍCH

776 676 866
www.bezvainternet.cz
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Cesty k vědění

Mateřská škola Číbuz
Babiččin dvoreček
Jednoho slunečného pozimního dne
jsme se v rámci projektového dne mimo
školku vypravili na výlet do Licibořic
navštívit Babiččin dvoreček. Všichni
jsme s napětím očekávali koho a co tam
uvidíme. Hned po vystoupení z autobusu
nás vítala milá slečna a zvala nás dál.
Cestou k velkému stavení jsme už
viděli (a trochu i cítili) nějaká zvířátka.
Abychom těch nevšedních zážitků neměli
v tento den málo, tak na nás místo tekoucí
vody v kohoutku čekal škopek s vodou,
který jsme s díky přivítali. Po umytí rukou
jsme se pustili do vynikající a posilňující
svačinky, o kterou se postaraly naše paní
kuchařky.
Poté jsme se už vydali rovnou za
nosem do chléva. Jako první se o slovo
hlásila kráva „Búča“, která opravdu dělá
čest svému jménu. Dalším obyvatelem
chléva byla prasata. Děti se dozvěděly, že
jsou všežravci a snědí opravdu všechno.
V králíkárně si mohly děti na vlastní kůži/
ruce vyzkoušet, jaký mají králíčci hebký
kožíšek. Před vchodem do chléva na nás
mňoukala hladová kočička, kterou děti

mohly nakrmit. Odměnou jim bylo kočičí
spokojené předení.
Společně jsme se přesunuli do
stodoly, kde nás čekala těžká práce.
Nejprve děti rozpoznávaly rozdíly mezi
senem a slámou. Dozvěděli jsme se, že
seno poznáme podle toho, že má světle
zelenou a žlutou barvu, kdežto sláma
je jen a jen žlutá. Seno je pro krmení
zvířat a sláma je zase dobrá na
podestýlku. Ve skupinkách děti
plnily velké proutěné koše a
nůše senem. Společnými silami
pak donesly napěchované koše k
prvnímu kozímu obydlí. Na koho
seno na krmení koziček nezbylo,
mohl potěšit zvířátka suchým
pečivem. V krmení zvířátek jsme
dále pokračovali a procházeli
jsme mezi jednotlivými ohradami,
kde mohly děti pozorovat lamy
a další kozy. Největší hladovec
se vyklubal z koníka, který by nejraději
ochutnal i naše čepice. Od velkých zvířat
jsme se přesunuli k těm menším, tedy
k husám, slepicím, kuřátkům, krůtám
a perličkám. Děti se mohly seznámit i
se želvičkami. Ty se ale nechtěly moc

Babiččino údolí
V říjnu jsme vyrazili strávit
projektový den do Babiččina údolí, naší
národní nejznámější kulturní památky
východních Čech. Navštívili jsme zámek
v Ratibořicích, sousoší babičky, dětí a
psů, bělidlo a mlýn, kde se děti dozvěděly,
že zde žila kněžna Zaháňská s rodinou a
babička, o které napsala paní spisovatelka
Božena Němcová své dílo Babička.
Prohlédly si její chaloupku a poznávaly,
jak se dříve žilo a pracovalo, jak vypadal

dobový nábytek. Ve mlýně si
poslechly příběh mlynáře a
prohlédly si, jak se vyráběla
mouka. Nejvíc byly děti nadšené
z laťkového plotu okolo mlýna
ozdobeného desítkami různých
staročeských hrnéčků. V Ratibořicích jsme strávili pěkné
dopoledne a dozvěděli jsme se
spoustu nového o naší historii.
Hana Fűrbachová

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

seznamovat s námi a po vyndání z vody
zase spěchaly zpátky pod vodní hladinu.
Když už jsme se na Babiččině
dvorečku vynadívali na všechna zvířátka,
prozradila nám slečna průvodkyně, že
se zajdeme ještě podívat do Dědečkovy
obory za dalšími zvířátky. Vyšli jsme tedy
společně kousek po silnici do kopce a
přes lesík do Dědečkovy obory. Hned při
vstupu si nás prohlížel zvědavý pštros.
Dědeček nás nechal nahlédnout do stáje,
kde byly připravené boxy pro několik
koní pasoucích se v ohradě. Děti společně
nakrmily suchým pečivem domácí i
divoká prasata. Jako poslední na nás
čekalo stádo daňků, které nás zpovzdálí
pozorovalo. Naopak hladoví mufloni se
dožadovali posledních zbytků suchého
pečiva, které jim nabízeli ti nejodvážnější
z nás. Výlet plný zvířátek, vůní venkova,
lesa a sluníčka jsme zakončili obědem na
lavičkách u Babiččina dvorečku. Získané
informace a poznatky jsme využili a
prohloubili při dalších aktivitách ve
školce. 
Jana Janská
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Návštěva lékaře ve školce
V pondělí 27. září navštívil děti ve
školce pan doktor. Ukazoval dětem, jak
si správně vyčistit a zalepit kolínko,
vysvětloval, jak je důležité mytí rukou,
obzvlášť v této době. Děti zjistily, jak
se jmenují lékařské pomůcky, i na co se
používají a jak.
Pan doktor si vysadil každého z dětí
na stolek, aby měly nožičky volně dolů,
a všem ukazoval, jak funguje patelární
reflex. Také všechny děti učil, jak mají
správně otevřít pusinku, aby lékař
nemusel použít špachtli. Děti pokládaly
panu doktorovi všelijaké otázky ohledně
čistoty rukou, zdravého životního stylu
a otužování. Děti se dozvěděly, že mají
na těle tlakové body. Pan doktor ukázal
každému z nich, kde se tlakové body dají
na zápěstí najít a děti ti tak „měřily tep“.

Na závěr dal pan doktor všem dětem
injekci - postříkal je studenou vodou ze
stříkačky a každému jednu stříkačku dal.
Dětem se program moc líbil, některé

nakreslily obrázky na památku pro pana
doktora do ordinace, a pan doktor se už
těší na příští návštěvu ve školce.
Eva Riegerová

Muzeum hraček
V poznávání naší české historie
jsme pokračovali v dalším projektovém
dnu, během kterého jsme vyrazili do
Rychnova nad Kněžnou do muzea
hraček. Děti si ve vitrínách prohlédly
hračky našich babiček, které byly
velmi pěkně zrekonstruované. Některé
byly i pohybové a děti zaujal otáčecí
kolotoč nebo mašinky s nádražím
a pěkným okolím, které jezdily po

kolejích. Holčičky byly nadšené
z domečků s pokojíčky a kluci
zas z jeřábů a vojáčků.
Děti se vyfotily ve staré školní
lavici a na zádech měly starou
školní aktovku, v ruce slabikář.
Některé hračky si mohly osahat
a vyzkoušet si, jak dobře se i
s nimi hrálo.
Hana Fűrbachová

KNIHOVNA ČERNILOV

Knihovna Černilov

Týden dobrých skutků
v Černilově
V
listopadu
2021 se v Černilově
uskutečnil
Týden
dobrých
skutků.
Sousední Librantice jsou na tuto
charitativní akci zvyklé již několik let
a kvitovány hojnou účastí diváků a
posluchačů každého večera, kdy se tu
takto koná beseda se známým hercem či
herečkou. Pro Černilov to byla premiéra.
Série tří besed se v Černilově konala
v Kulturním a spolkovém domě. Hosty
byli paní Barbora Munzarová 2. 11., pan
Martin Hofmann 6. 11. a paní Taťjana
Medvecká 11. 11. Děkujeme za tři krásné
a bezprostřední besedy, které potěšily jak
návštěvníky, tak organizace, pro které
byl určen výtěžek ze vstupného. Vstupné
podpořilo dětské domovy v Nechanicích,
Jaroměři a Broumově. Pokračování je pro

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

Černilov naplánováno na březen 2022.

Jana Žárská

13:00-17:00
13:00-17:00
13:00-17:00
8:00-12:00
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Cesty k vědění

Mateřská škola Černilov
„Sofistikovaná diagnostika“
pro rozvoj silných a
slabých stránek dětí
V lednu roku 2021 jsme žádali
o grant Královéhradeckého kraje v oblasti
Rozvoj podmínek pro vzdělávání
- Inovace ve vzdělávání. Grant byl
podpořen, a tak jsme zakoupili ucelený
diagnostický nástroj - softwarovou
aplikaci iSophi.
Cílem bylo naplnění vize mateřské
školy pro zkvalitnění diagnostiky dětí
od 3-6 let a následné využití zjištěných
výsledků pro vzdělávání dětí. Práce
s touto diagnostikou umožnuje učitelkám
zjistit silné i slabší stránky dětí
v předškolním věku a díky tomu cíleně
pracovat na zlepšení výsledků vzdělávání
a připravenosti dětí při přechodu do ZŠ.
Paní učitelky mají k dispozici krabice
pomůcek a materiálů na diagnostiku
dětí od 3-4 let, od 4-5 let a od 5-7 let,
obrázkové kartičky rozdělené dle úkolů,
záznamový list, pracovní karty, pracovní
listy a manuál hodnocení. Při diagnostice
pracují individuálně s dítětem, které
plní různé úkoly zaměřené na zjištění

dosažené
úrovně
v
jednotlivých
vzdělávacích oblastech. Zaznamenané
výsledky jsou rozděleny do třinácti
posuzovaných oblastí a ukazují, ve
kterých dítě dosahuje vzhledem k věku
přiměřené či snížené úrovně dovedností.
Učitelky z nich zjistí, kam mají upřít
další pozornost při individuální práci,
v jaké míře je dítě připravené na přechod
do školy, kterou oblast má oslabenou a
kterou je zapotřebí posilovat. Programem
iSophi se generují individuální výsledky
konkrétního dítěte, tisknou se přehledy,
analýzy
a
vizualizace
výsledků
skupinového srovnávacího vyhodnocení.
Výsledky diagnostiky dítěte a jeho
pokroky jsou prezentovány rodičům na
osobních schůzkách. Je jim ukázáno a
vysvětleno, v jakých oblastech jejich dítě
potřebuje podpořit a jaké aktivity a hry
ho cíleně rozvíjí.
Všechny učitelky se zúčastnily
školení jak provádět diagnostiku
pomocí iSophi. Seznámily se s aplikací
Myšákovy úkoly a s dalšími pomůckami
nadstavby SMART kombinující nové
technologie se stavebnicemi, kostkami a
obrázkovými kartičkami.

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
Aplikace iSophi je přínosem a
podporou při diagnostikování dětí a
významnou pomocí pro přípravu do
školy a další vzdělávání.
Mgr. Petra Moravcová

Podzimní výlety dětí mateřské školy
Třída Hvězdiček dne 17. 9. 2021
vyrazila na výlet do Hradce Králové.
Prohlédli jsme si město, prošli jsme se
kolem historických památek, o kterých
jsme si řekli několik zajímavých
informací. Procházeli jsme se kolem
Muzea východních Čech, Klicperova
divadla, také jsme navštívili Velké
náměstí. Povídali jsme si o Galerii
moderního umění, kostelu Nanebevzetí
Panny Marie. Ukázali jsme si měšťanské
domy, budovu radnice. Cestou k Bílé
věži jsme šli kolem Katedrály Sv. Ducha.
Navzdory počáteční nejistotě dětí se
všechny při náročném stoupání překonaly

a velký počet schodů v Bílé věži
zdolaly. V mezipatrech Bílé věže
na nás čekaly naučné tabule, na
kterých si mohly děti formou
hry vyzkoušet, kde je v Hradci
Králové rozmístěna jaká budova.
Prohlédli jsme si starodávný
zvon, který byl v dalším
mezipatře osvícen. Odměnou
dětem byl výhled na celé město.
Ukázali jsme si, jakým směrem
leží Černilov, prohlédli jsme
si budovu zimního stadionu, řeku Labe,
dokonce jsme si mohli představit, jak se
žije v bytových domech s nádvořími, které
jsme viděli. Ke
konci výletu jsme
si při čekání na
zpáteční autobus
volně hráli mezi
stromy v parku
u
Gayerových
kasáren.
Tr a d i č n í
podzimní
výlet
na Biřičku do
Hradce Králové se
uskutečnil 21. 10.
2021. I když ráno

počasí příliš vlídně nevypadalo, po celém
výletě nám vydrželo nepršet. Výletu se
zúčastnily 4 třídy – Kapičky, Bublinky,
Hvězdičky a Školáčci. Děti mezi stromy
hrály pohybové hry, procházely se
lesem, prohlížely si přírodu. Pozorovali
a povídali jsme si o stromech, houbách,
hmyzu a rostlinách, které jsme našli. Po
cestě jsme našli dokonce i kešku, která
byla ukrytá v kotlině stromu. Děti si
postavily domečky pro skřítky a zvířátka,
kam jsme jim nasypali kaštany. Lesem
jsme došli zpátky k rybníku a šli jsme na
místo, kde na nás už čekaly autobusy.
Děti si na výletech pohrály, bavily se a
mají spoustu krásných zážitků.
Bc. Zuzana Moravcová
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Ať je teplo nebo zima, u Školáčků je vždy prima
Nový školní rok jsme zahájili
poznáváním nejen našeho okolí, ale také
celé naší země s tematickým názvem
Země česká, domov můj. V Hradci
Králové jsme navštívili Bezpečné nábřeží,
kde se děti seznamovaly se složkami
integrovaného záchranného systému
a s prací jednotlivých záchranných a
bezpečnostních složek. Měly možnost
nahlédnout do záchranářského vrtulníku,
sanitky, hasičského vozu, policejního
vozu. Seznámily se s kriminalistikou,
prohledávaly místo činu a prohlédly si
vězeňský autobus. Z nábřeží pozorovaly
práci hasičů a jejich vyprošťování
zraněných z vozidla, cvičení policejních
psů a vodní záchrannou službu. Dále
jsme navštívili významné budovy a místa
našeho krajského města, jako např. sochu
T. G. Masaryka, J. Žižky, Východočeské
muzeum, krajský soud, vodní elektrárnu
„Hučák“, Klicperovo divadlo a Bílou
věž na Starém náměstí. Celým tématem
nás provázela kniha České dějiny očima
psa, díky které jsme se seznamovali
s pověstmi a bájemi o vzniku naší
země a s významnými historickými
událostmi. Poznávání naší země jsme

završili šipkovanou se lvem Václavem
a návštěvou obecní knihovny, se kterou
jsme navázali úzkou spolupráci a
vytvořili jsme si čtenářské deníky na celý

školní rok. Při poslední návštěvě
knihovny si děti opakovaly tradice
svátku Dušiček a seznámily se
symbolem válečných veteránů
– vlčím mákem, ze kterých si
v knihovně vytvořily obrázek
a následně s paní knihovnicí
navštívily pomník padlým, na
který jsme ve školce vyrobili
další vlčí máky a k pomníku
je umístili. Zároveň jsme se
stihli seznámit i s legendou
o sv. Martinovi a upéct si tradiční
svatomartinské rohlíčky. Do
konce kalendářního roku nás
čeká ještě spousta zajímavých
výletů a akcí, jako např. další
návštěva knihovny, na kterou se
již moc těšíme, výlet do obory,
mikulášská nadílka, divadelní
představení, pečení vánočního
cukroví a dětmi nejvíce oblíbená
vánoční nadílka.
Za celou třídu Školáčků
Vám přejeme příjemné podzimní dny a
v blížícím se adventním čase plno pohody
a odpočinku v kruhu svých nejbližších.
Bc. Pavla Vejrová

inzerce

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

Nabízíme služby v oblasti:
Revize elektroinstalace zařízení, strojů a spotřebičů
Protipožární přepážky - montáž, revize a opravy
Revize hromosvodů
Revize EX. ve výbušném prostředí
Školení a legislativa
Vyhláška č. 50/1978 Sb., BOZP a PO

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

www.reviskol.cz

RNDr. Petr Syrůček
jednatel a revizní technik

19

20

Cesty k vědění

Základní škola Černilov
Žáci 6. A se v hodinách literatury
seznámili s pohádkou a ve skupinách
vytvořili svá vlastní originální díla pod
vedením Mgr. Alice Mandysové.
Moderní pohádka
(Hana Šmídová, Eliška Lovasová,
Eliška Cholastová)
Bylo, nebylo za devatero panelovými
domy a třemi sídlišti, byla v centru města
poradna víly Zvonilky. Jednoho slunného
odpoledne seděla víla Zvonilka znuděně
ve své poradně a v duchu si říkala: „Kéž
by si už někdo přišel pro pořádnou radu!“
V tom přemýšlení se vrhla do dřímoty. Jo,
to když se Zvonilka vrhne do dřímoty, tak
ji jen tak něco nevzbudí.
V tom se ozvalo na dveře buch, buch,
buch, až se dveře probouchly. Byl to Shrek
se svým otravným kamarádem Oslíkem.
„Čau, šťabajzno, přišli jsme pro radu,“
zařval Oslík na celé kolo, že by vzbudil i
mrtvého. Oba se podívali na kancelářskou
židli, jak je Zvonilka v hlubokém dřímotu.
Oslík naštvaně zabručel: „To si snad z nás
dělá svíčkovou, spí v otevírací době.“
Oslík navrhnul, že se poohlídnou po radě.
Oslík došel ke knihovně vedle psacího
stolu Zvonilky a šáhl po knížce, knížka
se vyklonila a knihovna se otevřela. Za
knihovnou byla obrovská místnost, ve
které byly kouzelné věci z pohádek. Oslík
se podíval a řekl: „ Jú, tady je oslovin.“
Potom se Oslík postavil před kouzelné
zrcadlo, nahodil svoji sexy pózu a řekl
mu: „Zrcadlo, zrcadlo, kdo je v zemi
zdejší na světě nejkrásnější?“ A zrcadlo
mu odseklo: „Uhni, nevidím.“ Oslík na
to: „To zrcadlo je nějaký vadný!“ Shrek
na Oslíka zakřičel: „Hele co jsem našel,
Oslíku.“ Byla to kniha kouzel.

Jelikož potřebovali radu, tak knihu
otevřeli, byla v ní spousta kouzel.
Poněvadž byli oba negramoti, tak vyvolali
špatné, dokonce zlé kouzlo. Bylo to
kouzlo na vyvolání věčné zimy! Tohle
kouzlo mohla zastavit jen parta princezen,
kterou tvořila Locika, Ariel, Popelka a
Kráska. Princezny se najednou zjevily
v kanceláři víly Zvonilky. Zvonilka se
v tom okamžiku vzbudila a vynadala
Shrekovi a Oslíkovi: „Vy dva jste se
mi hrabali ve věcech a vyvolali věčnou
zimu!“ Mezitím co se Zvonilka s nimi
dohadovala, tak zima sílila. Proto se
princezny rozhodly okamžitě zasáhnout.
Kráska prorazila okno a Locika spustila
svoje dlouhé vlasy a všichni slezli dolů.
Zvonilka se musela dostat na kraj města
pro svoji kouzelnou hůlku, aby kouzlo
odčarovala. Ale vítr byl moc silný, tak
ji Shrek odnesl k chaloupce, kde byla
kouzelná hůlka. Ariel vyrazila dveře.
Zvonilka popadla hůlku a, i když bylo
nejspíš pozdě, tak pronesla kouzlo: „Zimo
trvalá odejdi pryč!“ V tu ránu, když
dořekla kouzlo, tak zmrzli. Byl konec
světa! Ale počkat, ne, vše roztává. Všichni
rozmrzají a začínají se radovat. A Oslík
pronesl: „Ale tu radu pořád nemáme.“
KONEC!
Popletená pohádka
(Matyáš Berger, Adam Vu Minh)
Nebylo bylo za 3 metropolemi a 7
kanalizacemi v jednom rozrůstajícím
se městě žilo 9 trpaslíků. V onom městě
pracovali jako stavitelé. Protože jich
bylo jenom 9, tak jim práce nešla od
ruky. „Co budeme dělat, Štístko?” zeptal
se Rejpal. „Nevím”, odpověděl Štístko.
A tak trpaslíkům nezbylo nic jiného,
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než dát hlavy dohromady. Od starosty
města dostali neřešitelný úkol - postavit
mrakodrap. Ale nemistři stavitelé se jen
tak nezalekli. „Na to potřebujeme plan,”
řekl Prófa.
Po dlouhém roce přemýšlení a
plánování se všech 9 trpaslíků dalo do
práce. Štístko měl za úkol sehnat cihly,
Rejpal beton, Pŕofa měl na starosti plán
výstavby, Šmudla okna, Kejchal výtahy,
Stydlín žaluzie, Dřímal pohovky, Brumla
skříně a Hopla elektroniku. Ale po
dlouhých útrapách zjistili, že mají všeho
nedostatek a dokončit stavbu měli již
zanedlouho.
A tak si zoufali a zoufali i po cestě
domů a tu, kde se vzal, tu se vzal, najednou
před nimi stál kouzelný dědeček, co každé
přání splní. Trpaslíčkové nelenili a hned se
na dědečka sesypali. „Kouzelný dědečku,
splň nám jedno přání,” prosili trpaslíci.
„Splním, splním, jenom za to trochu vody
a dobrého jídla rád ochutnám.” Mistři vše
odkývali, jenom aby mrakodrap měli.
Kouzelný dědeček řekl jen: „Abraka
dabra, čáry máry fuk.” A mrakodrap
byl postavený. Trpaslíci se za to bohatě
odměnili a slibované dílo bylo dokončeno.
A jestli mrakodrap nezbourali, stojí tam
až dodnes. A ptáte se kde? Přeci za 7
kanalizacemi a 3 metropolemi.

Kreslíme pro Charitu HK
Každý rok se naše děti účastní soutěže
o nejhezčí obrázek, kterou pořádá Oblastní
charita Hradec Králové. Minulý rok byl
náročnější, protože bylo méně času na

zpracování tématu, ale děti to zvládly a ve
svých kategoriích se umístily na krásných
místech. Všem dětem děkujeme za
krásné výkresy. 
Mgr. Dana Filipová

1. místo
		
2. místo
3. místo
		
		

Michal Gucký
Jaroslav Hanslík
Josef Hůlka
Nela Součková
Lucie Horáčková
Sára Beková
Vendy Vachová
Štěpánka Vránová
František Hyka

Obrázky si
můžete prohlédnout na webu
charity www.
charitahk.cz

Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko 5|2021

Zase na cestách
Byl pátek 1.října a zrovna nás trošku
potrápily první mrazíky. Ale to nás
neodradilo od naší plánované výpravy do
pevnosti Josefov, kde jsme absolvovali
výukový program Pevnostní město.
Z dětí se stali dělostřelci, minéři,

velitelé, zásobovači a řemeslníci,
kteří během programu a prohlídky
podzemních chodeb plnili různé úkoly a
byli po zásluze odměněni zlatými tolary
- uvnitř čokoládovými,takže po vyhlášení
výsledků vzaly za své. Po svačince jsme se

vydali na další bádání do Hospitalu Kuks.
Prozkoumali jsme interiéry i exteriéry
krásného českého baroka a neodolali jsme
procházce úžasnou bylinkovou zahradou.
Mgr. Jana Hofmanová,
Mgr. Kateřina Blatníková

Výsledky Logické olympiády na naší škole
Logická olympiáda je soutěž pořádaná
Mensou České republiky založená na
logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje
samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují

zde naučené znalosti, ale schopnost
samostatného uvažování a pohotového
rozhodování. Logická olympiáda je svým
pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o

znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející
především schopnost samostatného logického
uvažování. 
Mgr. Dana Hoffmannová,

Mgr. Alice Petrovická

Kategorie A1 (1. ročník ZŠ)

Kategorie A2 (2. ročník ZŠ)

Celkem se v kategórií Kategorie A1 (1. ročník ZŠ) do soutěže
zapojilo 2490 řešitelů, z toho ve Vašem kraji 152.

Celkem se v kategórií Kategorie A2 (2. ročník ZŠ) do soutěže
zapojilo 3117 řešitelů, z toho ve Vašem kraji 179.

Pořadí
(škola)

Pořadí
(kraj)

Celkové
pořadí

Příjmení, jméno

Třída

Pořadí
(škola)

Pořadí
(kraj)

Celkové
pořadí

Příjmení, jméno

Třída

1.

1.-4.

1.-120.

Němec, Ondřej

1.B

1.

4.-11.

134.-380.

Štrajtová, Jana

2.B

2.-4.

5.-11.

121.-330.

Pikolová, Anna

I.B.

2.

12.-26.

381.-646.

Hanslíková, Anna

2.A

2.-4.

5.-11.

121.-330.

Řičař, Vojtěch

1.B

3.-4.

37.-45.

943.-1212.

Divilová, Natálie

2A

2.-4.

5.-11.

121.-330.

Stříbrný, Matěj

1.A

3.-4.

37.-45.

943.-1212.

Kubař, Václav

2.B.

5.

38.-49.

774.-1006.

Zábojník, Filip

1.A

Kategorie B (druhý stupeň ZŠ)

Kategorie A (3.-5. ročník ZŠ)
Celkem se v kategórií Kategorie A (3.-5. ročník ZŠ) do
soutěže zapojilo 13728 řešitelů, z toho ve Vašem kraji 815.

Celkem se v kategórií Kategorie B (druhý stupeň
ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže
zapojilo 21091 řešitelů, z toho ve Vašem kraji 1224.

Pořadí
(škola)

Pořadí
(kraj)

Celkové
pořadí

Příjmení, jméno

Třída

Pořadí
(škola)

Pořadí
(kraj)

Celkové
pořadí

Příjmení, jméno

Třída

1.

62.-67.

1290.-1358.

Vír, Daniel

5.A

1.

78.-83.

1608.-1698.

Kořínek, Viktor

8

2.-3.

70.-76.

1445.-1554.

Hudcová, Olga

4.B

2.

99.-106.

2031.-2147.

Bednář, Vojta

8.

2.-3.

70.-76.

1445.-1554.

Nezbeda, Václav

5A

3.

108.-112. 2235.-2339.

Kracík, Kristián

7.b

4.

107.-118. 2154.-2288.

Pikola, Adam

III.A.

4.-5.

113.-125. 2340.-2439.

Němcová, Veronika

7.B

5.

129.-132. 2521.-2587.

Warisch, David

5.A

4.-5.

113.-125. 2340.-2439.

Řezníček, Jakub

7.B
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Cesty k vědění

Poznávací soutěž
Architektura a cestovní ruch

Jak se nám žije ve Spolkovém domě v Černilově
(staré škole)

Po delší přestávce jsme na hale
školy připravili obrázky mnoha staveb a
zajímavých míst nejen z naší republiky.
Děti byly rozděleny do dvou věkových
kategorií a tahle to po sečtení bodů dopadlo.

Trochu jsme se stěhování obávali,
ale musíme přiznat, že tato budova
nám poskytuje vše, co potřebujeme
k naší výuce.
Začátkem října nás paní Žárská
poprosila, zda bychom třídu neuvolnili
volbám.
Rozhodli jsme se pro návštěvu
HK, učíme se nyní o místě kde žijeme,
o České republice. Prošli jsme se
Velkým a Malým náměstím,
zavzpomínali jsme jaké to
bylo za středověku, proč HK
vznikl, u kterých dvou řek se
nachází, pojmenovali jsme
si historické budovy kolem
náměstí. Pak nás čekala
zajímavá výstava spojená
s přednáškou v Muzeu HK:
Jedlé houby. Výlet se nám
líbil, už i pro to nádherné
počasí, které nás celou dobu
provázelo.
Ve středu 13. října jsme
se připojili k odhalování
desky
pana
Bohuslava
Horáka.
Připravili
jsme
výstavu výtvarných prací na

Kategorie 4. - 6. třída
1.místo - Ondra Svoboda
2.místo - Matěj Kverka
3.místo - Pepa Gajdoš
Kategorie 7. - 9. třída
1.místo - Vojta Bednář
2.místo - Aleš Káža
3.místo - Kristýna Kážová

Blahopřejeme a ostatním dětem děkujeme za účast.
Mgr. Jana Hofmanová,
Mgr. Kateřina Blatníková

PRAHA – exkurze
Čtvrté třídy využily krásného podzimního počasí a vydaly se
objevovat krásy Prahy. Navštívili jsme Pražský hrad a sledovali
střídání stráží, Chrám sv. Víta, Starý královský palác, viděli jsme
Petřínskou věž a celou Prahu jako na dlani. Mgr. Dana Filipová

téma: Jak se učilo dříve (zkusili jsme
vše nakreslit brkem a inkoustem) a
napsali v tvůrčím psaní o Bohouškovi
Horákovi v 3.B.
Sabina Fryntová svoji práci i
prezentovala úspěšně před veřejností
a sklidila veliký potlesk .Výstava
stále pokračuje, můžete se přijít k nám
podívat.
Mgr. Pavla Lochmanová
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Odhalení pamětní desky Bohuslava Horáka
Na budově Kulturního a
spolkového domu v Černilově
byla odhalena pamětní deska
zdejšímu rodákovi, Bohuslavu
Horákovi
13. října 2021 byla odhalena
pamětní deska Dr. Ing. Bohuslavu
Horákovi, významnému černilovskému
rodákovi, osobnosti protinacistického a
protikomunistického odboje v Československu, manželovi JUDr. Milady
Horákové. Deska je osazena na domě,
ve kterém se Bohuslav Horák narodil.
Najdeme ji na zadní straně Kulturního
a spolkového domu v Černilově, bývalé
evangelické škole helvétského vyznání.
Text doplňuje QR kód, který odkazuje na
webové stánky obce, kde najdeme další
informace o Bohuslavovi a jeho rodině.
Deska byla slavnostně odhalena byla za
účasti několika desítek lidí při příležitosti
výročí 45 let od jeho úmrtí.
Mimořádným hostem této události byla
PhDr. Jiřina Kádnerová, emeritní ředitelka
Středočeské vědecké knihovny, příbuzná
Bohuslava Horáka. Přijela přítomným
předat pozdrav Jany Kánské, dcery Milady
a Bohuslava Horákových. Také se podělila
o osobní vzpomínky na Horákovi. Kromě
starosty Černilova, Ing. Stanislava Javůrka,
promluvil také autor desky, kameník
Hynek Shejbal, ředitel Paměti národa
Východní Čechy Mgr. Tomáš Heller, paní
učitelky Masarykovy jubilejní základní
školy v Černilově Mgr. Pavla Lochmanová
a Mgr. Jana Hofmanová a evangeličtí
faráři Mgr. Jan Lavický a Mgr. Bc. Miki
Erdinger. Za flétnový úvod slavnosti
děkujeme Anežce Urbanové.
Bohuslav Horák se narodil 22. 2. 1899
v budově bývalé evangelické školy v
Černilově, což je dnes Kulturní a spolkový
dům. Jeho dědeček, Jan Rychetský, zde
působil jako řídící učitel, maminka Milada
a otec Bohuslav jako učitelé. Obě rodiny
zde měly učitelský byt, Horákovi nejspíše
v 1. patře. Bydleli zde do Bohuslavových
osmi let, pak se přestěhovali do
Nepasic a posléze do Bělče nad
Orlicí.
Pamětní desku financovala
Obec Černilov. Její návrh a
podobu vytvořil kameník Hynek
Shejbal z Josefova ve spolupráci
se svou ženou a dcerou.
Komunistický režim chtěl,
aby osudy mnohých lidí i jejich
odkaz byly zapomenuty. Odvaha
a statečnost Bohuslava Horáka
a jeho rodiny jsou však stále
velkou inspirací pro nás i pro další

generace. Pamětní deska na Kulturním a
spolkovém domě v Černilově by nám to
měla stále připomínat.
21. října 2021 navštívila Kulturní a
spolkový dům v Černilově paní Mgr.
Vlastimila Nováková z pražského Klubu
Milady Horákové, aby zde za Klub MH
položila květiny u nové pamětní desky
manžela Milady Horákové, Bohuslava
Horáka. Klub Milady Horákové velmi
ocenil počin Obce Černilov, píše o tom na
svých webových stránkách a ve zpravodaji

klubu s názvem Masarykův lid o tom vyjde
článek.
Nesmírně vzácným a milým dalším
hostem byla paní Jana Kánská, dcera
Bohuslava a Milady Horákových. Přiletěla
se na pamětní desku podívat až z USA, kde
již mnoho let žije. Do Černilova přijela 22.
10. s panem Davidem Mrnkou, režisérem
a scénáristou filmu Milada. Prohlédla
si Kulturní a spolkový dům a výstavu
obrázků a příběhů o jejím tatínkovi,
která je umístěna v chodbě Kulturního a
spolkového domu v Černilově. Autory jsou
žáci třídy 3. B., kteří mají letos svou třídu
v přízemí budovy. Paní Jana Kánská je
velmi krásně a dojemně pozdravila a řekla,
že její tatínek byl především nesmírně
hodný, chytrý a čestný člověk.
Paní Jana Kánská a publicista Daniel
Anýž uvedli v pražské galerii DOX 28.
10. 2021 knihu Jdu s hlavou vztyčenou.
Kniha se věnuje životnímu příběhu rodiny
Horákových, obzvláště pak Bohuslavovi,
o kterém se dosud mnoho nepsalo a jeho
životní příběh je současné veřejnosti
spíše neznámý. Knihu si můžete vypůjčit
v Místní knihovně v Černilově. Pan Daniel
Anýž při uvedení této knihy vyjádřil své
přání se do Černilova také přijet podívat.
Budeme se těšit.
Jana Žárská
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Hokejisté z Újezda
Všechno to vlastně začalo v roce
2019, když se dva členové Spolku přátel
Újezda byli zcela náhodně podívat na
hokejový zápas mužstev Malá Úpa
Horals proti týmu Český lev. Tento zápas
se odehrál na nejvýše položeném kluzišti
v České republice, a to v Malé Úpě vedle
sjezdovky Pomezky.
Újezďáci si okamžitě řekli, že sestaví
hokejové mužstvo a příští rok tady budou
hrát. A tak se také stalo. Rok příprav,
k několika újezdeckým hráčům a dvěma
brankářům se přidali někteří bývalí hráči
hradeckého a odborářského hokeje.
Sestava týmu se postupně upravovala
zápas od zápasu, momentálně mužstvo
čítá 15 hráčů a 3 brankáře. Na dresech
všichni hrdě nosí na prsou znak Černilova
a na zádech nápis Spolek přátel Újezda.
V roce 2020 stihli odehrát dva zápasy
proti místním boudařům - Horals, za
které v prvním zápase hrál dokonce i
nejznámější hokejový komentátor Robert
Záruba z České televize, ke každému
zápasu nastupuje v dresu soupeře mimo
jiné i starosta Horní Malé Úpy.
Bohužel oba zápasy na jejich hřišti
Ùjezd prohrál, a proto je vyzval k odvetě
a to přímo v ČPP Aréně týmu Mountfield
Hradec Králové. Újezdečtí byli po

jednom společném tréninku
v Třebechovicích dobře naladěni
a v zápase v Hradci Králové
23.10.2021 to bylo znát. Za
podpory firmy JP steel Jaromíra
Pavla ml. nastoupili k zápasu
velmi odhodlaně.
Již po několika minutách vedli
1:0, avšak Horalové vyrovnali. A
tak to šlo až do stavu 8:8, když
bohužel na konci třetí třetiny
"hosté" vstřelili branku a vyhráli
8:9. Poté si Újezd alespoň spravil náladu
vítězstvím v další soutěži samostatnými
nájezdy, kde byl úspěšnější. Hokej to byl
opravdu pěkný a napínavý.
Po zápase se většina hráčů obou
mužstev
přesunula
do
klubovny

Spolku přátel Újezda, kde obě mužstva
v přátelské atmosféře oslavila vzájemný
zápas. Takže nezbývá, než se těšit na
další odvetu. Jak říká trenér Hrouzek
v seriálu Lajna - "bez hokeje se nedá žít".

Jiří Dušek

Dopravní automobil pro SDH Výrava
Obec Výrava pořídila pro svou
jednotku sboru dobrovolných hasičů
nový dopravní automobil Ford Transit
Starosta sboru dobrovolných hasičů
obce Výrava Václav Šípek převzal
16. října 2021 z rukou starostky obce
Evy Nepokojové klíčky od nového
dopravního automobilu Ford Transit.
Slavnostní předání a požehnání vozidlu

se konalo za účasti občanů Výravy
a zástupců jednotek SDH z okolních
obcí. Na akci nemohli chybět členové
zastupitelstva Královéhradeckého kraje
brig. gen. František Mencl, emeritní
ředitel Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje a PhDr.
Jiří Štěpán, Ph.D, bývalý hejtman
Královéhradeckého kraje. Za krajské

sdružení hasičů Královéhradeckého
kraje přijal pozvání 1. náměstek
starosty Ing. Vladimír Vondruška,
který je zároveň i starostou okresního
sdružení hasičů Hradec Králové.
Všichni poblahopřáli zastupitelstvu
obce k rozhodnutí využít příležitosti
a pořídit nový dopravní vůz a zároveň
popřáli mnoho šťastných kilometrů.
Vozu požehnal děkan Římskokatolické
církve, farnosti Černilov, pan Stanislav
Jílek.
Dopravní automobil pořídila Obec
Výrava za přispění dotace od Hasičského
záchranného sboru ČR ve výši 450 000
Kč a od Královéhradeckého kraje ve
výši 300 000 Kč. Zbylou část kupní
ceny, 316 128 Kč, uhradila obec ze
svého rozpočtu. Automobil dodala
firma Auto Trutnov s.r.o. Devítimístné
vozidlo bude primárně sloužit členům
výjezdové jednotky obce k dopravě na
místo zásahu, či taktického cvičení a
školení, dopravě na hasičské závody a
také pro účely obce Výrava.
Eva Nepokojová
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Setkání pod pergolou
Je už dlouholetou tradicí, že OÚ
v Libranticích nezapomíná na starší
spoluobčany a jubilanty od věku 70
let navštěvuje s drobným dárkem a
přáním všeho nejlepšího a hodně zdraví.
A tak vznikl i nápad pozvat všechny
na společné posezení pod pergolou
u hospůdky. Situace byla taková, že nebylo
možné sezvat všechny najednou, a tak 6.
října proběhlo třetí a již poslední setkání.
A jako vždy i tentokrát pan hostinský
připravil malé, chutné pohoštění. Sešlo
se deset oslavenců a bylo vidět, že si mají
o čem povídat. Do dalších let přejeme
všem hlavně hodně zdraví.
Věra Koutníková
S Důvtipem do Lysé nad
Labem
Cestování vlakem se nám docela
zalíbilo, a tak jsme se 7. října vydaly na
výlet s vidinou nakoupit na podzimní
výstavě kytičky, stromečky, keříky. Na
místě jsme byly o půl deváté a to byl
správný čas, protože pomalou procházkou
jsme za půl hodiny došly na náměstí
k cukrárně s cedulí na dveřích, „otevřeno“.
A to nebyla náhoda, to jsme měly ověřené.
Vždycky začínáme ranní kávou. Bez té se
to neobejde a bez dobrého dortíku také
ne. Na zámek není přístup, slouží jako
domov důchodců, a tak jsme navštívily
jen muzeum Bedřicha Hrozného. Před

vstupem na výstaviště jsme ještě stihly
dobrý oběd. Trochu jsme se obávaly, že
dvě hodiny, které nám zbývaly do odjezdu
vlaku budou na prohlídku celého areálu
málo. K našemu překvapení to byly obavy
zbytečné a to mírné zklamání z podzimní
výstavy nám vynahradilo počasí. Seděly
jsme venku, slunce nám doslova pálilo
do zad a vlastně nám nevadilo, že místo
stromečků si vezeme záclony, šaty, nebo
vynikající nugátové bonbony.
S výlety jsme pro letošní rok skončily.
Na co se těšíme? Na naše poslední letošní
posezení kde se rozloučíme se starým
rokem a budeme doufat, že ten následující
rok, ať už nám připraví cokoliv, ve zdraví
zvládneme. A Vám všem přejeme to samé.
Pevné nervy a hodně zdraví.
Věra Koutníková

Letní a podzimní akce v Libřicích
Rok uběhl jak nic a přiblížil se
předprázdninový čas. Koncem června
obec Libřice pořádá letní zábavu pro
všechny lidičky, kteří se rádi sejdou,
pobaví a zatancují si. Máme již osvědčenou
skupinu RAV, která nám zahraje hity
z osmdesátých a devadesátých let,
příjemně dokáže překvapit i novými hity.
Takže si na své přijdou všichni, jak starší
generace, tak i mladší ročníky. Zábavu
jsme uspořádali na místním hřišti, kde
máme stánek pod Modřínem.
O přípravu zázemí jsme požádali zdejší
hasiče, kteří postavili stan a nachystali
posezení. Tímto jim chceme poděkovat
za spolupráci. Byli jsme velice příjemně
překvapeni účastí, ani jeden stůl nezůstal
prázdný. Všichni se velice dobře bavili
a někteří zůstali ještě i poté, co dohrála
skupina RAV. Domů se trousili až nad
ránem s prvním rozbřeskem a kokrháním
kohoutů. Druhý den po obědě se šlo
uklidit. Při úklidu se hodnotila zábava.
Shodli jsme se na tom, že si tento večer

všichni moc užili. A v příštím roce si to
přijďte užít s námi i vy. Budeme se na vás
těšit. Touto akcí jsme nezakončili kulturní
dění v naši obci. Další takovou oblíbenou
akcičkou je rybářské odpoledne. To
pořádáme v podzimní čas, letos se
konalo 9. října od dvou hodin na spodním
rybníce, kde kousek od mola tento rybník
střeží hastrman. Účast byla hojná, že by
za to mohlo sluníčko, které nám svítilo a
hřálo. Rybaření mohlo začít. Nejvíce se na
tuto událost těšili naše děti s tatínky.
Kapříci a jiné rybičky se ale před
návnadou schovávali v bahýnku, čili
moc úlovků nebylo. I přes to jsme si
odpoledne užili. Na konci se děti mohly
těšit na odměny. První cena byl rybářský
prut, tu si svým výkonem zasloužil Lukáš,
druhou cenu, vak, získala Natálka, třetí
cenu, podběrák, si odnesl Vašek. O průběh
celého odpoledne se postarala kulturní
komise. Pokud rádi rybaříte, za rok se
opět sejdeme a rádi vás zde přivítáme.
Nikola Horáková

Po 80 letech nový zvon v Divci
Na začátku měsíce října tohoto roku
proběhla v Divci instalace zvonu na
zvonici nacházející se na obecní návsi.
Zvonice byla vybudována v roce 2009
poblíž místa původní zvonice a letos se
také dočkala zvonu. Zvon, který váží
přibližně 25 kg zavěsila odborná firma
z Kostelce nad Orlicí, která zvon také
odlila a naladila.
Z minulosti se nám díky fotoarchivu
rodiny Fátorových dochovala dobová
fotografie datovaná 29.3.1942, která
dokumentuje svěšení původního zvonu.
Toto svěšení se odehrálo v rámci druhé
fáze rekvizice českých zvonů fašistickým
Německem, která proběhla v letech 1942

až 1943. V březnu 2022 by to tak bylo
rovných 80 let co obec o svůj původní
zvon nenávratně přišla roztavením
pravděpodobně v huti Kaiserwerke Lünen
ve Westfálsku.
Vzdor nepříznivému osudu k českým
zvonům se i na obecní náves díky Obci
Divec vrátil zvon, který bude spíše
dekorativním prvkem, než jak bylo dříve
zvykem nositelem dobrých a špatných
zpráv. Přejme proto našemu novému
zvonu, ať nikdy špatné zprávy nemusí
ohlašovat. Možná se nový zvon v brzké
době dočká i slavnostního vysvěcení.
Roman Kvasnička, foto Roman
Kvasnička, fotoarchiv rodiny Fátorových
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Hasičské fontány
Už po desáté se hasiči ze Skaličky
zúčastnili Tropické charitativní pouti
v České Skalici. Tato akce trvala od pátku
9. července do neděle 11. července. U vodní
nádrže Rozkoš je v tuto dobu soustředěno
velké množství pouťových atrakcí, stánků,
přijíždí také spousta umělců, kteří vystupují
bez nároku na horonář.
Před 22. hodinou se hrnuly do
areálu davy lidí. Mířily tam, kde hasiči
ze Skaličky, Ostroměře, Mlázovic,
Třebovětic, Josefova, České Skalice,
Cerekvice nad Bystřicí, Snedražic,
Lískovic, vytvořili pod taktovkou Miloše
Aixnera Hasičskou fontánu. Proudy vody
stříkaly, vlnily se, tancovaly na melodii
písně Tvůj čas (úvodní písně seriálu
Sanitka). Fontána byla poděkováním
zdravotníkům, záchranářům, hasičům,
policajtům, prostě všem, kteří bojovali
proti COVIDU. Emoce byly umocněny
ještě ohňostrojem, co s vlnícími se proudy
vody vytvořil jedinečnou podívanou.
Výtěžek z pouti byl věnován Domovům
pro osoby se zdravotním postižením
v České Skalici.
Druhá povedená akce byla 11. září
v Pardubicích,v bývalých kasarnách
Tomáše Garrigua Masaryka, kde se konalo
Retroměstečko... Tady bylo snad všechno.
Například vystavená historická vozidla, od
Trabantů, Škodovek, Tater až po americká
široká auta.
Husitská vozová hradba, klání rytířů na
koních, návštěva v historických kostýmech
ze 16. století, ukázka z války r. 1866, 1.
i 2. světové, tanky a moderní technika.
Nechyběla ani polní vojenská kuchyně
s výborným gulášem. Přítomni byli
pánové Tomáš Vašíček a Tomáš Vachek ze
Skaličky se svým Bobikem BA-64.
Bezpečností složky se představily
v uniformách z 1. republiky, v akci jsme
viděli příslušníky Veřejné bezpečnosti.
Obdivovali jsme modré stejšny, žlutobílé
žigulíky. Vězeňská služba předvedla
úprk vězňů z arestu a jejich pochytání.
Těžkooděnci měli těžkou pozici, se štíty

šli proti proudu vody stříkaného
z hasičského vodního děla a nikdo
z nich necouvnul.
Hasiči z okresu Pardubice, Jičín,
Hradce Králové, ale také z Karviné
a z jiných dálek předvedli hasičskou
techniku - od těch koňských
stříkaček, až po ty nejmodernější.
Vystavena byla nákladní auta
jako Praga V3S, LIAZ, TATRA
nebo autobusy, dokonce trolejbus
z Technického muzea v Brně.
Záchranáři
s
hasiči
předvedli
vyprošťování osob z havarovaného auta,
také byla ukázka se záchranářskými psy.
Viděli jsme i zemědělskou techniku
například starou mlátičku, kombajn, Zetor
15. Nezapomnělo se ani na děti. Mohly si
zahrát obří Člověče, nezlob se..., kuličky.
Zkušely si, jaké je to být nevidomým. Ale
také k dispozici měly několik šlapacích
autíček. Holčičky si hrály s kočárky značky
Liberta.
Ve večerních hodinách to vypuklo.
Hasiči ze stejných sborů jako v České
Skalici vytvořili překrásnou Hasičskou

fontánu na uchvacující hudbu symfonické
básně Má vlast Bedřich Smetany. Výtěžek
z této akce byl věnován na léčbu nemoci
motýlích křídel.
23. října jsme k nám do Skaličky na
přátelské posezení pozvali hasiče ze sborů,
se kterými jsme společně vytvářeli obě
fontány. Někteří pozváni přijmuli, jiní
se omluvili. Opětovné setkání bylo milé,
zvláště, když všichni zhlédli, co vlastně
vytvořili. I my hasiči ze Skaličky jsme se
pochlubili ukázkami z našich akcí. Už se
těšíme na další společnou akci.
Zdenka Klimešová

Přednáška o první pomoci
Dne 23.10. se v místní Hospůdce Na
Hřišti uskutečnila za velmi hojné účasti
PŘEDNÁŠKA O PRVNÍ POMOCI.
Paní Veronika Vraná ze zdravotní
záchranné služby připomněla lidem
základní
pokyny
pro
poskytnutí
nezbytné první pomoci zraněnému, nebo
nemocnému před příjezdem zdravotníka a
jak se správně zachovat v krizové situaci.

Všem přítomným vysvětlila, jak
ošetřit zranění, která bezprostředně
ohrožují lidský život (masivní krvácení,
zlomeniny, popáleniny, bezvědomí), jaké
jsou příznaky infarktu ,cévní mozkové
mrtvice, epileptického záchvatu a další.
Výklad byl doplňován praktickými
ukázkami, video nahrávkami a promítáním
obrázků.

Každý si mohl vyzkoušet například
zastavení krvácení tlakovými obvazy,
uvolnění dýchacích cest, masáž srdce na
resuscitační figuríně.
Pro případné dotazy, rady nebo pomoc
je možné se kdykoliv obrátit na kontakt:
Veronika Vraná, 604 894 863, vrana.
veru@gmail.com

Martina Tkáčíková
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Zaujalo nás

Vánoční úvaha
„Nenaléhej na mne, abych tě opustila
a vrátila se od tebe. Kamkoli půjdeš,
půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu. Tvůj
lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým
Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a
tam budu pochována. Ať se
mnou Hospodin udělá, co
chce! Rozdělí nás od sebe jen
smrt.“

(Rút 1; 16-17)
Tato slova řekla mladá Rút
své tchyni Noemi poté, co
obě ovdověly a jejich cesty se
měly rozejít. Jedna měla zkusit
štěstí ve svém rodném Moábu,
druhá mířila za příbuznými
do Betléma, aby tam v ústraní
dožila. Pro Noemi to měl být
trpký konec jejího příběhu –
proto do něj nechtěla nikoho
jiného zatahovat. Rút se ale
nenechala odradit, a tak se
díky její lásce a věrnosti,

jejímu soucitu a sebeobětování, mohl
v Betlémě začít psát docela jiný
příběh.
My známe Betlém jako místo
narození Ježíše Krista – tedy jako

dějiště události, která změnila běh
světa. To se o příběhu Rút a Noemi říct
nedá. Rút svým rozhodnutím změnila
život jedné staré ženě. Přesto také tento
příběh vypráví o záchraně. A co je ještě
důležitější – vypráví také o tom, že Bůh
vstupuje do tohoto světa a proměňuje
naše životy prostřednictvím lidí, kteří na
pohled nepůsobí vůbec nijak výjimečně.
Na to je dobré pamatovat, a hledat Boha
nejen ve velkých událostech světového
významu, ale i v malých, skromných
a nenápadných příbězích, jako je ten
o Rút a Noemi. Protože se zcela jistě
odehrávají všude kolem nás – a my do
nich můžeme vstupovat.
Vážení čtenáři, tak ať je pro nás
dřevěný betlém, kterým brzy ozdobíme
své domovy, nejen hezkou vánoční
dekorací, ale také připomínkou, kolik
toho dokáže změnit věrnost, láska, soucit
a sebeobětování.
Jan Lavický, farář ČCE

Milostivé léto - šance vymanit se z dluhové pasti
Na konci června schválili
poslanci
balík
změn
v exekucích. Novinkou je i
tzv. milostivé léto, které se
koná od 28. října 2021 do 28.
ledna 2022. Lidé budou mít
příležitost se alespoň částečně
vymanit z dluhové pasti a začít
znovu žít normální život.
Týká se to dluhů, které
mají
lidé
vůči
veřejné
správě, a to včetně institucí
s jakýmkoli státním podílem.
Jde třeba i o podniky s účastí
města.
Jedná
se
o
podanou
ruku
odpovědným dlužníkům, kteří chtějí
svůj problém vyřešit a často vystoupit
z šedé zóny a zapojit se do standardního
socioekonomického života. Současně
je to výhodné i pro řadu věřitelů,
protože dlužník získává motivaci
splatit svůj dluh, z kterého by věřitel

mimořádné akce mohli využít?
Kontaktujte nás a domluvte si s námi
schůzku. Vyhodnotíme, zda zákonné
podmínky splňujete a pokud ano, celým
procesem Vás provedeme.

často neviděl ani korunu. Vyloučeny
z něho jsou například pokuty od policie
nebo náhrady za spáchanou trestnou
činnost.
Poradíme Vám
Nejste si jisti, zda na Vaše exekuce
můžete využít akci Milostivé léto?
Nevíte, jak postupovat, abyste této

inzerce

Přijmeme prodavačku/prodavače pro prodejnu
HRUŠKA LIBŘICE na zkrácený úvazek.
Nástup možný ihned.
Bližší nformace na č. tel. 725 547 023.

Poradna pro lidi v tísni,
Kotěrova 847,
Hradec Králové 500 03,
mob.: 777 737 612,
tel.: 495 591 382,
www.charitahk.cz


Petra Zíková
Oblastní charita HK
Poděkování
Velké poděkování patří všem, kteří
neváhali pomoci v oblasti zasažené
červnovým tornádem. Ať už hmotnou
pomocí, zajištěním stravy, finančně
nebo fyzickou prací při odklízení následků, které po sobě ničivé tornádo
zanechalo. Z Černilova a Librantic
vyrazili na pomoc Kuba Hájek, Jarda
Volenec, Lukáš Kupka, Michal Neumann, Vláďa Urban, Jarda Pavel a
možná někdo další.
Je moc dobře, že můžeme být hrdí na
své spoluobčany.
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Tříkrálová sbírka online?
Vážení přátelé, obracíme se na Vás
s prosbou o podporu charitních projektů
v rámci Tříkrálové sbírky. Aktuálně se
situace ohledně nákazy koronavirem stále
vyvíjí a není nyní možné předjímat, co nás
čeká na začátku ledna 2022. Již uplynulý
ročník byl zásadně poznamenaný
pandemií a koledníci v bílých pláštích do
ulic nevyšli.

Moc bychom si přáli, aby nový rok
odstartoval šťastněji a radostněji. Moc
bychom přáli nám všem, aby situace byla
příznivá pro jakékoliv aktivity a setkávání,
pro klidný a radostný život.
Pokud by se naplnil scénář minulého roku
a koledníci do ulic opět nevyjdou, je možnost
darovat prostřednictvím online kasičky

na www.trikralovasbirka.cz, případně
zasláním daru na účet 66008822/0800, VS
777955007. V některých obcích budou od
1. do 16. ledna na úřadech či obchodech
k dispozici klasické zapečetěné kasičky.
V naději věříme, že se ale koleda
s poselstvím lásky v prvních lednových
dnech rozezní.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022
podpoří Hospicovou péči o nevyléčitelně
nemocné a jejich rodiny v domácím
prostředí, přípravné práce pro výstavbu
lůžkového hospice, odborné sociální
poradenství v těžkých životních situacích,
provozně technické zázemí pro sociální
služby a zdravotní péči, dále humanitární
projekty v Indii (5 %, např. školní autobus),
krizový fond pro pomoc při mimořádné
události (3 % např. povodně). Třetina
z celkového výtěžku je určena na
humanitární pomoc Charity Česká republika
a další projekty na pomoc lidem v nouzi.    
Finanční prostředky uplynulé Tříkrálové
sbírky 2021 jsme využili na úhradu
provozních nákladů potřebných k zajištění
fungování Poradny pro lidi v tísni a Poradny
Domácí hospicové péče. K úhradě nákladů
vynaložených na nákup zdravotnických

prostředků pro klienty Domácí hospicové
péče a k dokrytí mzdových nákladů
personálu Domácí hospicové péče.
Děkujeme Vám. Více informací. www.
charitahk.cz.
Petra Zíková, Oblastní charita HK
inzerce

KOMINICTVÍ
DVOŘÁK a SYN
E. BENEŠE 1524
HR. KRÁLOVÉ
tel. 602 412 350

Provádíme čištění komínů
a vystavování kontrolních
protokolů.

inzerce

Vedení
účetnictví
a daňové poradenství

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

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

www.act-services.cz
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Ze života spolků

Dvorečkové stanování u KSD
O letních prázdninách Dvoreček
nezahálel. Na začátku srpna jsme měli již
tradiční stanování na zahradě Kulturního
a spolkového domu v Černilově. Děti si
mohly vyzkoušet, jak se spinká ve spacáku
a ve stanu. Zahráli jsme si spoustu her,
byli jsme na výletě na skákacích hradech
a večer byla i stezka odvahy. Sešli jsme se
v hojném počtu devíti stanových příbytků.
Těšíme se na příští rok, že budeme v této
príma tradici pokračovat. A doufáme, že
nám zahrada u KSD bude stačit.
V září jsme se vydali na PUŤÁK.
Putovní výlet jsme zahájili u KSD a
vydali se směrem do Librantic. Cestou
jsme se zastavili u větrného mlýna pana
Horáka. Tam na nás čekalo překvapení
(vodník to nebyl) a krásná prohlídka i
s výkladem. Tímto panu Horákovi moc
děkujeme. Pokračovali jsme na golfové
hřiště v Libranticích. Po tak dlouhé
trase, kterou děti zvládly pěšky, na nás
čekalo příjemné občerstvení. Po doplnění
energie jsme si s profesionální trenérkou

vyzkoušeli pár odpalů. Hra
moc bavila nejen děti, ale i
tatínky. Děkujeme majitelům
golfového klubu za milý
přístup, bylo to super.
A ani na podzim se
nebudeme nudit. Čeká nás
Strašidýlková noc, výlet do
Pekla Čertovina a další....
Míša Součková

SDH Černilov
Vážení čtenáři Zpravodaje,
máme tu poslední letošní vydání, závěr
roku je téměř za dveřmi a myšlenkami
začínáme být u nejhezčích svátků
roku. Vzhledem k epidemické situaci,
umocněné současnými a alespoň pro
mne nepochopitelnými ekonomickými
ději konstatuji, že rok 2021 není příliš
povedeným. Já se však pokusím být mírně
optimistickým a níže v článku vám všem
nabídnu pozvání, které si dovolím říct,
se „neodmítá“ a jistě vám udělá radost.
Kromě toho bych vás chtěl velmi stručně
seznámit i se statistickými daty výjezdové
jednotky našich hasičů, dokazující jejich
neustálou připravenost pomoci vám bez
ohledu na společenské dějství.
Pojďme tedy rovnou k dané
události. Jsem velmi rád, že vás „v tuto
chvíli“ mohu pozvat, jménem všech
černilovských hasičů, po dlouhé pauze,
na tradiční Hasičský společenský ples.
Dovolí-li to epidemická situace, bude se
konat dne 21. 1. 2022. Přijďte se s námi
pobavit a zatancovat do černilovské
sokolovny nejpozději v 20:00 hodin,
kdy je předpokládané zahájení plesu.
Předprodej vstupenek bude možný od 5.
1. 2019 u paní Bezděkové, Černilov č.p.
622, tel. 737 068 050. Koupi vstupenek
nenechávejte na poslední chvíli, neboť
kapacita sálu, rostoucí popularita plesu

a „dlouhá pauza“ v jeho konání, mohou
způsobit, že se na vás nedostane. Už teď
se na Váš všichni hasiči moc těšíme a
ve víru tance alespoň na chvíli společně
zapomeneme na každodenní realitu!!!
Když už jsem u příjemných zpráv, rád
vás také informuji o tom, že se našemu
velitelskému sboru v součinnosti se
starostou obce podařilo získat dotaci na
rekonstrukci hasičské zbrojnice. Ta by
měla být započata v roce 2022 a o její
realizaci vás budu samozřejmě informovat
v následujících vydáních Zpravodaje.
Věřme, že vše dobře dopadne a naši hasiči
tak budou mít nejen moderní techniku,
ale i zázemí, odpovídající trendům
hasičské zbrojnice současné doby. Všem
zúčastněným chci tímto velice poděkovat
a vzdát hold jejich snaze a nesmírnému
nadšení pro dobrou věc.
Dále mi dovolte, vzhledem
k blížícímu se konci roku,
vás velmi stručně obeznámit
s činností výjezdové jednotky
k datu 7. 11. 2021. K tomuto datu
byla naše výjezdová jednotka
povolána k celkem 46 událostem.
Z toho bylo 23 výjezdů
k dopravním nehodám, 15
požárům, 7 technickým zásahům
a 1 letecké nehodě. Celkový
počet výjezdů není vzhledem

k datu sečtení a v porovnání s ostatními
roky, nikterak výjimečným. Dokazuje
však, že naši hasiči jsou plnohodnotným
členem záchranných složek. Zato jim patří
upřímný dík nás všech!!!
Dovolím si využít této možnosti a
sdělit další termín, určený pouze pro
členskou základnu sboru. Všechny členy
SDH Černilov tímto zvu dne 11. 12. 2021
na konání valné hromady sboru, která se
bude konat v Hostinci u Šulců od 17:00
hodin. Všichni členové již obdrželi, nebo
obdrží pozvánku.
Závěrem mi dovolte, abych vám
jménem naší jednotky a sboru popřál
klidné a pohodové Vánoce a do nového
roku 2022 hodně zdraví, štěstí a
pracovních úspěchů.
Michal Potáč
starosta SDH Černilov
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SDH Libřice
Jedenáctý ročník
Libřického poháru
Konal se v sobotu 25. září, následován
v neděli závody na šedesát metrů
překážek pro mladé hasiče – Libřickými
šedesátkami.
Oproti minulému ročníku, který
poznamenala nepřízeň počasí, se
opakovala situace z předcházejících let
a soutěžící i diváci se tak mohli obléci
pouze do triček.
Téměř z celého kraje dorazilo celkem
48 soutěžních družstev. Některá vážila
cestu například z Trutnova, Miletína,
Havlovic nebo Klamoše…Výkony byly
na vysoké úrovni, „na bedně“ rozhodovaly
rozdíly v desetinách sekundy. Soutěž
sestávala ze dvou disciplín, požárního
útoku a štafety požárních dvojic. Obě
disciplíny probíhaly současně, každá na
dvou dráhách, takže i přes vysoký počet
soutěžících nedocházelo k prostojům
a zdržování. Vzhledem k tomu, že
štafeta požárních dvojic je specifickou
disciplínou pouze pro Mladé hasiče,
pro kategorie Ženy a Muži byla brána
jako doplňková dobrovolná, a byla
vyhodnocena zvlášť. Přesto si ji většina
soutěžících vyzkoušela.
V kategorii Přípravka od 3 do 6
let se předvedla družstva místních,
Libřic a Výravy, která s pomocí trenérů
a rodičů provedla své první soutěžní
požární útoky ve velmi dobrých časech.
V kategorii MH mladší se zúčastnilo
8 týmů a zvítězilo družstvo v dresech
Výravy před Dubencem A. V kategorii
MH starší se zúčastnilo 13 týmů, kde
družstvo v dresech Libřic obsadilo
třetí místo za Jílovicemi a Provozem.
Proč termín „družstvo v dresech“? Děti
z Libřic a Výravy společně trénují a
společně sestavují soutěžní týmy. Takže

v jednom družstvu jsou vždy zastoupeny
oba sbory, ale dresy jsou samozřejmě
jednotné.
Družstev žen soutěžilo šest,
Libřice obsadily krásné druhé místo za
Lanžovem. V kategorii Muži byla tradičně
největší účast, 19 týmů, a také i největší
konkurence. Místní obsadili pěkné
šesté místo, Zvítězil Dubenec B před
Rožnovem a Lanžovem. Výkony obou
inzerce

našich družstev je třeba ocenit o to
více, že všichni jejich členové se
zároveň museli věnovat organizaci
celé soutěže.
Soutěž se i díky přízni počasí
vydařila, nevznikly žádné vážné
problémy či zádrhele, všichni
přítomní byli spokojeni a většina
z nich přislíbila účast v příštím
roce. Během deseti let se se
Libřický pohár stal co do počtu
účastníků jednou z největších
soutěží v požárním sportu v okrese.
Napomáhá tomu atraktivní termín,
nezvyklá dráha „do strmého vrchu“,
a jak doufáme, i dobrá organizace.
Alespoň se tak vyjadřují soutěžící, kteří se
sem opětovně vracejí.
Ke zdárnému průběhu napomohla
i štědrá pomoc sponzorů, kterými byli:
Královéhradecký kraj, Jan Špatenka
a syn, spol. s.r.o.,LIPRA PORK a.s.,
Pavel Mazura – autodoprava, Building
& Technical Service, Smiřická kavárna
Fidla a především Obec Libřice.
Leoš Voltr

31

32

Oprášeno z kronik

Z historie SK Slávie Libřice - pokračování
Rok 2003
Skončila euforie z postupu do okresního
přeboru a začala příprava na kvalitnější soutěž.
Přípravná utkání: Slávie - Č. Meziříčí 5:0,
Rasošky - Slávie 4:3, Černilov - Slávie 4:1.
9. srpna jsme na domácím hřišti přivítali
ambiciózní mužstvo Velichovek. Sestava
Slávie: Kosina - Šolc, J. Štrajt, J. Pleskot,
Kovačevitý, Konečný, Kotland, Gajdoš,
Ličman, Balický, Javůrek, Svoboda, D.
Pleskot. Ve vyrovnaném utkání se hosté v
17. minutě ze standardní situace ujali vedení
0:1 a přes snahu našich borců dovedli utkání
do vítězného konce. Zde se ukázalo, jak moc
chyběli Bouz, Červenka, Valášek. V dalším
utkání s Novým Bydžovem B jsme uhráli
remízu 0:0! 23. srpna jsme doma hráli se Slávií
HK. Hosté začali velkým náporem a ujali se
vedení 0:2, naši se poté dostali kontaktním
gólem do hry, byli chvílemi lepší a nakonec
mohli i vyhrát. Utkání skončilo 2:2, když
naše branky vstřelili Ličman a Šolc. Diváků
80. V dalším utkání, opět doma, jsme ve
vyrovnaném souboji porazili Myštěves 4:2
(Svoboda 2, Kotland, Balický). Diváci: 80.
Kobylice - Slávie 3:3! Poločas 0:3! Domácí
v hektickém závěru dosáhli na zaslouženou
remízu. Góly našich: Svoboda 2, Kotland.
Diváci: 100. Slávie - Předměřice B 2:0! Po
nadšeném výkonu, podloženém bojovností,
jsme zaslouženě získali tři body. Branky:
Valášek, Kotland. Diváci: 70. Lovčice Slávie 2:2! Již ve druhé minutě se domácí
trefili do vlastní branky a naše branka pro ně
byla zakletá. Přestože skóre otočili, spalovali
brankové příležitosti jako na běžícím páse
a oslabení hosté (ve 29. minutě vyloučen
brankář Kosina) vyrovnali z penalty krátce
před koncem utkání (Hr. noviny). Penaltu
proměnil Kotland, přihlíželo 100 diváků.
Dohalice - Slávie 5:3! V tomto utkání jsme
notně potrápili lídra tabulky, když naše
branky stříleli D. Pleskot, Svoboda a Kotland
z penalty. Diváci: 120! Slávie - Hlušice 5:0!
Branky: Svoboda 2, J. Pleskot, Javůrek,
Mildner. Diváci: 50. Smiřice - Slávie
1:2! Ve vyrovnaném derby jsme si před
početnou diváckou kulisou (150) odvezli
šťastně tři body. Branky: domácí Müller,
naše D. Pleskot, Mildner. O týden později
v utkání na Lokomotivě HK jsme ve velmi
kvalitním utkání získali cenný bod za
remízu 0:0, když jsme dohrávali oslabeni
o vyloučené J. Pleskota a Ličmana.
Po podzimní části jsme obsadili
s dvaceti body třetí místo za Dohalicemi
a Slávií HK. Trenér Budinský ml. byl
s výkony navýsost spokojen, ale zároveň
projevil obavy, jak to bude s mužstvem
v jarní části. Obavy více než opodstatněné, jak
dále seznáme! Nebudu unavovat laskavého

čtenáře jarními konkrétními výsledky, zisk
pouhých dvou bodů za dvě remízy nás usadil
na poslední místo v tabulce a sestup do III.
třídy! Sužovala nás řada zranění, nedostatek
kvalitních náhradníků, pokles formy. Ale
fotbalová život jde dál, III. třída na Hradecku
je také dostatečně kvalitní soutěž, do které
jsme 7. srpna vstoupili s tímto kádrem:
Kosina - Mildner, Handl, Novák, J. Pleskot,
Balický, Javůrek, Kovačevitý, D. Pleskot,
Svoboda, Gajdoš, Hlušička, Bělka, Ličman,
Říha, J. Štrajt, Valášek, Šolc. ... Lhota p.
Libčany - Slávie 0:1 (D. Pleskot), Slávie - N.
Město n. C. 5:2 (D. Pleskot 3, Kovačevitý,
Gajdoš), Ohnišťany - Slávie 0:2 (Novák, D.
Pleskot), Slávie - Probluz B 6:1 (Svoboda 2,
Kovačevitý, D. Pleskot, Gajdoš, Ličman),
Kobylice B - Slávie 2:3 (Bělka, Javůrek,
Svoboda), Slávie - Kunčice B 1:0 a nedohráno
pro malý počet hráčů hostí (pro zranění),
následovala kontumace 3:0, Slávie - Cerekvice
7:2 (Gajdoš, Svoboda, J. Pleskot, D. Pleskot 3,
vlastní), přihlíželo 150 diváků!
Hradecké noviny z 20. září: "Prestižní
derby vyznělo pro favorita z Libřic. Černilov
B - Slávie Libřice 0:2. V korektně vedeném
derby domácí dlouho vzdorovali vysokému
favoritovi, ale nakonec se projevila herní
kvalita Libřic." Diváci: 150. Sestavy: Černilov:
Kánský - Souček, Langner, Šolc, Kotlant (70.
Hrubý) - Fibiger, Králik, Jukl (30. Petráček),
Novák - Kundrt, Imlauf (70. Hlína). Slávie
Libřice: Kosina - Handl, J. Štrajt, Novák,
J. Pleskot - Říha, Svoboda,
Kovačevitý - D. Pleskot, Bělka,
Ličman (80. Gajdoš). Branky:
Bělka, J. Pleskot. První prohra
v sezoně - Malšova Lhota Slávie 3:0! Ostudný debakl na
domácím hřišti: Slávie - Nepolisy
1:5! Jedinou branku našich dal
Svoboda. V posledním utkání
podzimu prohrála Slávie ve
Stěžerách 1:2, přesto se stala
"podzimním králem", na chvostu
tabulky se usadil Černilov B.
Jarní část III. třídy jsme
zahájili špatně! Dvě prohry za
sebou: v Novém Městě n. C. 1:2
(Svoboda) a doma s Kobylicemi
B 0:2! Další výsledky: Slávie M. Lhota 4:2 (Rucker, D. Pleskot,
M. Novák, vlastní), Dobřenice Slávie 0:1 (D. Pleskot), Cerekvice
- Slávie 0:5 (Svoboda 2, D. Pleskot
2, Rucker), Slávie - Ohnišťany
1:1 (D. Pleskot), Probluz B Slávie 1:1 (D. Pleskot), Slávie Stěžery 3:1 (Kovačevitý, Štrajt,
D. Pleskot), Slávie - Černilov B
6:0! Derby, v němž proti sobě

nastoupili otec a syn Novákové se hrálo
v poklidné atmosféře. Branky: D. Pleskot
3, Ličman 2, Rucker, pokutové kopy 1:1 nedali D. Pleskot a Suchov. Sestavy: Kosina Mildner (64. Ličman), Štrajt, J. Pleskot, Novák
(78. Javůrek) - Handl, Kovačevitý, D. Pleskot
- Bělka, Rucker, Šolc. Černilov B: Halva Souček, Záruba, Novák (58. Schwarzer), Šolc
- R. Fibiger, Kousal, Štefan (73. P. Fibiger)
- Suchov, Veselovský, Hlína. 80 diváků. Do
okresního přeboru postoupila mužstva Stěžer
a Nepolis, Slávie na třetím místě, když nám
chyběly dva body k postupu! Černilov B
předposlední, sestoupila Cerekvice.

Rok 2021
Vydařil se nám úvod naší účasti v OP,
když jsme několik kol vedli tabulku. Zlom
přišel v utkání s favoritem Malšovou Lhotou,
velmi tvrdém utkání, kdy došlo ke zraněním
a vyloučením našich hráčů, což se negativně
projevilo v dalších utkáních podzimní části.
Se ziskem 19 bodů přezimujeme na 9. místě.
Doufáme, že se zranění borci přes zimní
přestávku uzdraví a po vhodném posílení
kádru, což slibuje trenér Jirka Budinský,
budeme v jarní části OP hrát důstojnou roli.
Vážení občané našeho regionu, přeji vám
příjemné, pokud možno bezcovidové prožití
zimních měsíců a krásné dny vánoční pohody
v kruhu svých nejbližších!

pokračování příště

Josef Jedinák, kronikář Slávie Libřice
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Vánoční koncert
v kostele sv. Václava v Číbuzi
se koná v pondělí 27. prosince 2021 od 17.00 hodin.
Účinkuje: žesťový kvintet The Family Brass

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován Speciální škole
Diakonie Vrchlabí, pracoviště Hradec Králové
inzerce
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Jak se měnil Černilov (2007 – 2010)
V posledním ze série článků o proměně
obce za posledních třicet let se tentokrát
ohlédneme do let již nedávno minulých.
Jistě mi (téměř) každý dá za pravdu, že
za tu nedlouhou dobu obec prošla velkou
změnou. Přesto se vždy nepodařilo udělat
vše tak, jak bylo původně myšleno. Někdy
pro různé překážky, jindy k tomu nebyla
dobrá vůle. Čas neúprosně mine a tak se
začtěte do následujících řádků.
Od roku 2011 začala platit nová
povinnost pro občany, mít revizi komínu.
V druhé polovině března proběhlo
sčítání lidu, bytů a domů. Rozhodujícím
okamžikem byla půlnoc z 25. na 26.
března 2011. Občané vyplňovali tři sčítací
formuláře: Sčítací list osoby, Bytový list
a Domovní list. Sčítací formuláře mohli
občané vyplnit a odeslat i elektronicky.
Ke dni sčítání v obci žilo celkem 2387
obyvatel, 1178 mužů a 1209 žen. Z toho
bylo 981 svobodných, 1089 oddaných,
185 rozvedených a 132 ovdovělých.
Podle výsledků sčítání žilo v České
republice 10,562.214 obyvatel.
31. března 2011 byla ukončena platnost
papírových padesátikorun. V oběhu zůstaly
pouze padesátikoruny kovové.
Od 18. dubna byla zahájena oprava
silnice z Černilova do Hradce Králové,
a to v úseku od evangelického hřbitova
po křižovatku do Divce. Rekonstrukci
prováděla firma Strabag, stavba byla
dokončena koncem června. V době opravy
byla doprava vedena Černilovem a přes
„Ciprák“.
V neděli 1. května v bývalé požární
zbrojnici otevřela paní Alena Rydlová
cukrárnu s kavárnou a 16. května byl
zahájen provoz na nových tenisových
kurtech ve sportovním areálu.
V sobotu 25. června pořádala základní
škola ve spolupráci s obcí Černilov a
Mikroregionem Černilovsko oslavu 80.
výročí jejího založení.
V neděli 31. července sloužil
evangelický farář Radim Žárský poslední
bohoslužbu v Černilově. Působil ve zdejším
sboru jako farář na poloviční pracovní
úvazek od 1. září 2008 do 31. srpna 2011.
Z Černilova odešel do sboru v Semonicích.
24. listopadu byly namontovány a
zprovozněny věžní hodiny na evangelickém
kostele. Iniciátorem tohoto projektu byl
farář Radim Žárský a staršovstvo farního
sboru Českobratrské církve evangelické.
Montážní práce provedla firma Elektročas,
s.r.o. z Prahy. Největší část finančních
nákladů daroval pan Jaroslav Horák, David
Horák, Obecní úřad Černilov a HNG
Czech, s.r.o.

Dne 18. prosince zemřel Václav Havel,
poslední československý a první český
prezident. Dne 23. prosince měl pohřeb,
tento den byl dnem státního smutku.
Na konci roku 2011 ukončila provoz
prodejna smíšeného zboží známá pod
názvem Mix.
Od 1. srpna 2012 došlo ke změně ve
vedení školy. Ředitele. Mgr. Aleše Páva
vystřídal ve funkci Mgr. David Kubíček,
který zvítězil v konkurzu sedmi uchazečů.
V roce 2012 byla provedena výměna
střešní krytiny na sokolovně a oprava
prostranství před katolickým kostelem sv.
Štěpána.
25. března 2013 začala oprava silnice
ve Slatině. Proto došlo k uzávěrce silnice
č. 308 od Havrdových mostků do Slatiny
a osobní automobily mohly projíždět
ve směru do Hradce Králové přes
Divec. Z Hradce Králové se jezdilo do
Černilova přes Librantice, přes Divec byl
průjezd zakázán. Nákladní doprava byla
odkloněna již v Libřicích. Původní termín
ukončení uzávěrky byl prodloužen a do
Hradce Králové se mohlo přes Slatinu
opět jezdit až od 15. července.
Dne 2. dubna byly pokáceny staré
lípy ke katolickému kostelu, následovala
rekonstrukce chodníku od staré školy č. 2
ke kostelu a byly zasázeny lípy nové.
Funkční období dosavadního prezidenta
Václava Klause skončilo 7. března 2013.
Následujícího dne nový prezident Miloš
Zeman, vzešlý z přímé volby, složil slib.
V neděli 28. dubna byla slavnostně
instalována do úřadu v Černilově nová
farářka Českobratrské církve evangelické
Rut Brodská z Hradce Králové.
Během roku 2013 došlo k rekonstrukci
kotelen v mateřské škole, byla opravena
střecha na ZŠ a u školy vzniklo
víceúčelové hřiště. Došlo i na rekonstrukci
šaten pro Fotbalový klub a k vybudování
dětského hřiště ve sportovním areálu. Po
obci vznikla kontejnerová stání na tříděný
odpad. Dobudovaná komunikace v sídlišti
stála 2,133 mil Kč.
V pondělí 19. května 2014 byla
zahájena regenerace středu obce. Touto
největší investiční akcí roku 2014, se
dosáhlo zvýšení bezpečnosti a zklidnění
dopravy v centru obce, hlavně před
školou.
Nové,
prosklené,
autobusové
zastávky vznikly v zálivech a chodníky
v křižovatce byly odkloněny a vznikl také
nový chodník od Tesařových ke KSD. Byl
vytvořen druhý vstup do školního areálu
pro chodce i cyklisty z dolního konce obce.
Vzniklo na sto nových parkovacích míst

podél stávající vozovky, na prostranství
u Šrámkových před školou a ve školské
ulici. Došlo k propojení školské ulice se
sídlištěm podle Šrámkových.
Součástí této akce byla výměna
vodovodního potrubí v části školské
ulice a přeložení kanalizace a zvětšení
její dimenze. Byla také přeložena část
elektrorozvodů,
telekomunikačních
kabelů a upraveno veřejné osvětlení.
Došlo i k výměně oplocení části školního
areálu a k sadové úpravě celého prostoru
stavby.
V původním projektu byla také úprava
prostranství a zeleně okolo evangelického
kostela a odstranění starého plotu. K velké
škodě se nepodařilo, ani zástupcům
obce, ani projektantovi Ing. Arch. Pavlu
Kramářovi se s představiteli evangelické
církve na tomto bodě projektu dohodnout.
K předání dokončeného díla došlo koncem
měsíce listopadu.
Každá změna v obci přináší kladnou
i zápornou reakci obyvatel, obzvláště při
jejím průběhu. A tak tomu bylo i v tomto
případě.
Dne 30. července byla dokončena
stavba Cesta Malostranská IV. s poldrem,
která byla zahájena již 1. srpna 2013
a provedla ji firma EUROVIA. Po
dokončení spojuje tato cesta horní a dolní
konec obce po Malé straně za záhumenky.
Koncem září byla dokončena souběžná
cesta se silnicí č. 308 do Hradce Králové,
která plní několik funkcí. Je určena
především pro zemědělské stroje, ale
uvítali ji zvláště cyklisté. Obec se finančně
podílela na spojce mezi touto komunikací
a školskou ulicí.
V říjnu proběhly komunální volby a
10. listopadu bylo první zasedání nově
zvoleného obecního zastupitelstva. To
vzniklo volbou ze tří kandidátek. Na
kandidátce č. 1 byli čtyři nestraníci, Za
Otevřenou radnici pro Černilov s Úsvitem
na kandidátce č. 2 bylo 15 kandidátů.
Také na kandidátce č. 3 za KDU – ČSL
bylo 15 kandidátů. Nejvíce hlasů dostal
Ing. Stanislav Javůrek, 663, současný
starosta, pan Vladimír Svíčka, dosavadní
zastupitel, dostal 596 hlasů a paní Ing. Eva
Stolínová dostala 579 hlasů, všichni tři z
kandidátky KDU – ČSL. Do zastupitelstva
bylo zvoleno 8 zástupců KDU – ČSL a
7 zástupců Hnutí Otevřená radnice pro
Černilov s Úsvitem. V patnáctičlenném
zastupitelstvu obce zasedly vedle dvanácti
mužů tři ženy. Průměrný věk zastupitelů
byl 43,2 roku.
Dne 27. listopadu byl předsedou
Poslanecké
sněmovny
Parlamentu
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České republiky Janem Hamáčkem
oficiálně schválen znak a vlajka obce. Na
staronovém obecním znaku se téměř nic

nezměnilo, ubyl z něho nápis ČERNILOV.
Jako bonus přikládám několik
fotografií na porovnání některých míst

Černilova. Ty „starší“ jsou z jara roku
1990. Ty „mladší“ jsou staré několik dnů.
Jaroslav Kudrnáč, kronikář
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