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Vážení spoluobčané,
ještě v některých z nás doznívá atmosféra vánočních svátků, které
jsme většina z nás měli možnost strávit v kruhu svých nejbližších.
Současně to byla příležitost se zklidnit a pozastavit kolotoč
všedních dní, naplněných prací, povinnostmi a každodenními
starostmi. Čas ale běží neúprosně a už je tu nový rok.
Nový rok bývá zpravidla začátkem nových plánů, předsevzetí
a stanovení si nových cílů, které bychom během nastávajícího
roku chtěli uskutečnit v soukromém i pracovním životě. Je to
však i čas ohlédnutí se zpět a zhodnocení toho, co jsme minulý
rok zažili, vykonali, nebo už prostě nestihli udělat. Život člověka
je sám o sobě pestrý a každý z nás zažil jak dny zlé, naplněné
trápením, smutkem a nezdarem, tak i dny dobré, naplněné
štěstím, radostí a úspěchem. A na tom dobrém a pozitivním je
potřeba dále stavět, rozvíjet věci započaté a nebát se překážek.
Věřím, že v novém roce prožijeme víc hezčích dní než těch
horších, víc lásky než nenávisti a víc radosti, než trápení.
Do nového roku 2019 Vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí,
rodinné pohody, mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě
a hlavně, mějte se rádi.
Pavel Beránek
starosta obce
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Vítání adventu 2. 12. 2018

4

Mikulášské
rejdění
8. 12. 2018

Vítání občánků 2018
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Co se dělo v naší školičce...
Čas vánoční už klepe na dveře. Za okny to
spíše vypadá na pokročilý podzim, ale půl roku
školní docházky už mají děti téměř za sebou.

pro školy. A pak se se školními akcemi roztrhl
pytel. Jako další nás navštívil Mikuláš s čertem
a andělem, následovala mikulášská nadílka
a čertovská škola s různými soutěžemi a
„čertovskými úkoly“. Na požádání místního
obecního úřadu nacvičily děti pod vedením
paní ředitelky pásmo k rozsvěcení vánočního
stromu, kde se děti předvedly vánočními
básničkami a koledami za doprovodu flétniček.
Další týden následovalo „Vítání občánků“- opět
s básničkami a hrou na klávesy a flétny.

V září jsme už začali tradičně - vítáním našich
nejmenších žáků - prvňáčků. Začali jsme sice
tradičně, ale zcela netradiční bylo počasí.
Pršelo. Školní rok byl nicméně zahájen.
V říjnu „přiletěli” do naší školy dravci – proběhla
totiž beseda „s dravci“ a o dravcích. Počasí
přálo, takže vše proběhlo ke spokojenosti
nejen dětí, ale hlavně i „dravého ptactva“.
V říjnu také naše škola přijala pozvání do
místního domova důchodců, kde si žáci nejen
zasoutěžili se seniory, ale sami poznali, jak je
důležitá tolerance a ohleduplnost.

Poslední prosincový týden proběhl ve škole
vánoční koncert s písničkami z tradičních
českých pohádek, který byl doprovázen tóny
známých i méně známých hudebních nástrojů.
Koncert byl vydařený a navodil tu správnou
vánoční atmosféru, která byla tak „akorát“ pro
zapalování svíček na našem adventním věnci.

Ani v listopadu jsme nezůstali pouze v lavicích.
Pro děti přišlo překvapení v podobě „Show se
zvířátky“. Do naší školy přijel cirkus, tedy mini
cirkus, s cvičenou opičkou, pejsky, činčilou.
Předvádělo se a kouzlilo a bylo to zase něco
jiného.

A takovou pomyslnou tečkou za všemi těmito
akcemi byl výlet na Zámek Potštejn v „Putování
za betlémskou hvězdou“.
A na závěr jen malé přání:
Ať i vám rozzáří betlémská hvězda zbytek roku
2018.

To už ale klepal na dveře prosinec – sice
měsíc zimní, ale uvítal nás Africkou pohádkou
o cestovateli Emilu Holubovi v podání
vynikajících herců z hradeckého Divadélka

Mgr. Zuzana Cabicarová
ředitelka ZŠ
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Školní družina
Blíží se čas vánoční, a proto se lehce
ohlédneme za uplynulým rokem, který nám
přinesl krásné zážitky s piráty. Náš Žabák se
zatoulal ve světě a nevrátil se do družiny, kde
jsme na něho netrpělivě čekali. Ovšem poslal
nám ze své dovolené kamarády piráty, kteří
nám pomáhali Žabáka ve světě najít. Společně
jsme si vytvořili mapu s ostrovy, naučili se
pirátskou hymnu a každý měsíc nás čekala
plavba za dobrodružstvím.
První byl ostrov Seznamování. Rozdělili
jsme se do posádek, vyrobili si lodní deníky
a zvolili si lodního mistra. Na školní zahradě
jsme hledali kormidlo a kotvu a plavba mohla
začít. Za splněné úkoly jsme na svou loď
z papíru lepili každý týden zlaté cihličky.
Cesta za Žabákem byla složitá, dopluli jsme
na ostrov Seznamování, Větrný ostrov, ostrov
Pirátů, Ledový ostrov, ostrov Přání, Tančící
ostrov, Bublající ostrov, Tajuplný ostrov, ostrov
Pokladů, Žabákův ostrov.
Vyrobili jsme si pirátský adventní kalendář,
napsali Ježíškovi, připravili si vánoční hostinu,
naučili se písničku o vzájemných vztazích,
o tom, jak je důležité být na sebe hodní a užívat
si zdravíčka a vytvářet pohodu a hlavně na to
nezapomínat nejen o Vánocích, ale i během
celého roku.
S kytarou a písničkou i přáníčkem jsme zavítali
na obecní úřad, do obchodu Hruška, do lékárny,
k paní zubařce, do obchodu pana Rigielského
i paní Sukové.
Zjistili jsme, že je lepší si pomáhat a domlouvat
se, než se hádat, že vše se daří, když jsme

parta. A i když to bylo pro několik kluků těžké,
i na tyto hodnoty nakonec přišli. Vše skončilo
doplutím na Žabákův ostrov, kde na nás čekal
nejenom Žabák, ale i odměny za celoroční
snažení. První tři posádky získaly pirátské
kufříky s pirátským pokladem. Všichni potom
placku s pirátem a sloganem “Dopluli jsme
družina Černožice 2017/2018.“
Na konci školního roku jsme se rozloučili s paní
vychovatelkou Beátou Šotolovou, vrací se k
nám po mateřské dovolené paní vychovatelka
Maruška Flídrová. Uspořádali jsme zahradní
hostinu s diskotékou na školní zahradě.
Popřáli si krásné zážitky o prázdninách a těšili
se na léto. Léto přišlo, bylo hodně horké a málo
deštivé.
V září už na nás čekal Žabák a jeho celoroční
hra o vodě. Všímáme si, jak je vody málo,
povídáme si o tom, jak s ní šetřit, kde se voda
bere, co se ve vodě rozpouští a co ne, jestli se
dá bez vody žít a kdo všechno vodu k životu
potřebuje.
Právě jsme na návštěvě u Velryby. Vyrobili
jsme si krásné chobotnice z vlny. V prosinci
nás čeká návštěva u kapra Pepíka. Půjdeme se
podívat do rybárny v Holohlavech, vytvoříme
si adventní kalendář ve tvaru kapra. A hlavně
se moc a moc těšíme na Ježíška i na čas
strávený v kruhu rodinném. Protože rodina je
to nejdůležitější, co v životě máme.
Přejeme Vám všem pevné zdravíčko, pohodu
a usměvavé tváře a prima zimní zážitky
Děti a paní vychovatelky Šárka a Maruška
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Výlet do ZOO.

Mateřská škola
Černožice

„Na nebi svítí vánoční hvězdička
a lidé otvírají srdíčka.
Pro pokoj, pro lásku, pohlazení
- ať štěstí Vánoc náš život změní!“
Protože děti z Černožic rády sportují, umožnila
mateřská škola zájemcům o lyže – lyžařský
kurz, kdy děti přímo u mateřské školy vyzvedl
autobus a odvezl je do Olešnice v Orlických
horách, kde probíhal výcvik s kvalifikovanými
instruktory lyžování. Ačkoliv počasí bylo
silně proti nám a sněhu bylo poskrovnu, i na
převážně technickém sněhu děti velmi rychle
zvládly techniku lyžování a většina z nich
dokázala sjet na konci týden menší svah.
Leden byl zároveň měsícem, ve kterém jezdily
děti do solné jeskyně v Černilově a v těchto
návštěvách pokračovaly až do března.

Každý konec kalendářního roku s sebou
přináší bilancování, zamýšlení, hodnocení.
Uvědomujeme si, že něco končí a zároveň
něco nového začíná. U nás v mateřské škole
jsme na začátku velmi často. Aby taky ne, stále
častěji k nám přichází úplně ty nejmenší, často
čerstvě dvouleté děti s velkým očekáváním,
těšením a zároveň s obavami. Nejinak jsou na
tom i jejich rodiče, prarodiče a blízcí přátelé.
Věřte mi, že se všichni v naší černožické
školičce moc snažíme celý rok dětem
zpříjemnit, přizpůsobit se co nejlépe všem
požadovaným změnám, uspořádat pro děti
zajímavé výlety, mimoškolní akce i kulturní
představení tak, aby nám všem bylo spolu
hezky a zároveň se děti něco naučily. Jak se
nám to dařilo od ledna do prosince roku 2018
posuďte sami.

V únoru děti pokračovaly v projektu Zdravý
úsměv, setkaly se s živými papoušky přímo
v mateřské škole a zároveň si užily spousty
zábavy na karnevalu.
Březen byl měsícem velmi bohatým na různé
akce. Nejprve nás navštívilo přímo u nás ve
školce divadlo s pohádkou Dobrodružství
z louky. Brzy poté proběhla pod vedením pí.
L. Malinové tvořivá dílna s rodiči s jarní
tématikou. Protože v březnu jsou již i ty
nejmladší děti skoro „mazáky“, odvážily se
všechny děti jet do velkého divadla v Jaroměři
na hudební pořad s názvem Naše písnička
aneb postavím si domeček.

Nový rok je tradičně plný předsevzetí a děti
z mateřské školy na tom nejsou jinak. Připravily
si tedy hned na úvod roku kartáčky na zuby
a zapojily se tak do projektu garantovaného
Stomatologickou klinikou Fakultní nemocnice
v Hradci Králové s názvem Zdravý úsměv.
Absolvovaly celkem šest lekcí, při kterých si
osvojily základy zubní hygieny hravou formou
s proškolenými dentálními hygienistkami.
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Prázdniny byly i ve školce pracovní. Celá
budova prošla kompletním malováním,
podařilo se vyměnit obložení na chodbách,
a v září tak děti mohly přijít do krásných, čistých
prostor.

V dubnu se děti učily o tom, jak se bezpečně
chovat v silničním provozu a zároveň zhlédly
ukázku policejní techniky díky besedě
s příslušníky policie. Na konci měsíce dubna
už jsme o zimě nechtěli nikdo slyšet – proto
jsme vyrobili čarodějnici a za velkého halasu
a oslav ji na pozemku školy spálili.

V září nastoupilo do mateřské školy celkem
49 dětí, o které pečuji tři paní učitelky, jeden
pan učitel a jedna školní asistentka. Tento
měsíc utekl velmi rychle. Děti si hledaly nové
kamarády, seznamovaly se s prostředím
a všichni jsme se již velmi těšili na říjen
a společnou akci pro děti a jejich rodiče
na zahradě mateřské školy. Sportovně –
vzdělávací akce se vydařila a věřím, že jistě
nebyla poslední. V říjnu začaly děti opět
navštěvovat solnou jeskyni v Černilově,
zhlédly divadelní pohádku ve školce, setkaly
se s místními hasiči a jejich skvělou ukázkou
hasicí techniky, měly možnost vidět zblízka
živé dravce a sovičky a opět se zapojily do
projektu Zdravý úsměv.

Květen patřil maminkám! Proto pro ně děti
připravily oslavu a tentokrát přímo na zahradě
mateřské školy. Ve školce měly děti možnost
aktivně rozvíjet své řečové schopnosti díky
logopedické pohádce žirafy Žofky s názvem
O línem jazýčku.
Červen bývá tradičně oslavou Dne děti. Tento
den jsme tedy vyrazily na výlet na Staré
Hrady, kde děti provázely hodné čarodějnice
ve dvou pohádkových světech. Ve školce nás
ještě čekalo slavnostní pasování budoucích
školáků, se kterým nám pomohlo divadýlko
Kozlík. A aby ani nejmenší angličtináři nepřišli
o možnost ukázat rodičům, co se celý školní
rok pod vedením pí. lektorky Smotlachové
naučili – patřilo jedno červnové odpoledne i jim
a jejich rodičům.

Na návštěvě u hasičů.

Setkání s dravci.
Listopad ovládly pohádky – jedna s názvem
O Luciáškovi, kterou nám přijelo zahrát oblíbené
divadýlko Kozlík, a druhá Radujme se, veselme
se – tu nám zahrálo divadlo U staré herečky.
Konec listopadu nám opět zpříjemnila pí.
L. Malinová, která připravila dílnu s vánočním
tvořením pro rodiče a jejich šikovné děti u nás
ve školce.
A závěr roku? Přeci Mikuláš a čert ve školce,
výlet za zvířátky autobusem do ZOO ve Dvoře
Králové spojený se zdobením stromečku
a nakonec vánoční besídka a nadílka ve školce!
Další rok je před námi. Jistě bude stejně
naplněný jako tento a my všichni ze školky
Vám tímto všem přejeme:
Krásné Vánoce a šťastný nový rok!
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Jaký byl rok 2018
v Domově důchodců Černožice
Je tomu právě rok, co jsme se vrátili zpět do
našeho zrekonstruovaného Domova. Sotva
skončil shon stěhovací, nastal shon vánoční.
Mikulášská nadílka, mše svatá s Mons. JUDr.
Ing. Janem Vokálem JU.D., den otevřených
dveří či zpívání koled s dětmi. V lednu jsme se
bohužel potýkali hlavně s virózami, proto jsme
s našimi akcemi mohli opět začít až 15. února,
kdy nám přišel zahrát a zazpívat náš oblíbený
harmonikář, v březnu jsme nezapomněli
oslavit svátek našich žen a každou z našich
obyvatelek podaroval pan ředitel květinou.

Květen sice není typickým plesovým měsícem,
ale to nám nezabránilo uspořádat pro naše
obyvatele Srdíčkový ples.Významné jubileum
v měsíci lásky oslavila naše nejstarší
obyvatelka, ke stým narozeninám jí přišli
poblahopřát i zástupci z obce, kraje či ČSSZ.
V červnu nás potěšilo vystoupení dětského
pěveckého sboru Čiperky z Čeperky. Letošní
horké léto velkým akcím příliš nepřálo, užívali
jsme si spíše stínu naší zahrady a teras.
Uskutečnily se pouze dvě, a to vystoupení
Veselé trojky známé z TV Šlágr, které pro naše
klienty i širokou veřejnost uspořádala obec
Černožice.

Začátkem měsíce března jsme se obyvatelům
obce Černožice připomněli svým v pořadí již 3.
společenským plesem, pro nějž je mimo jiné
tak typické vystoupení (ne)taneční skupiny
„Socky s Černožice“ tentokráte s podtitulem
„drsní rockeři a ctihodné sestry“. V tom samém
měsíci jsme také otevřeli naši kavárničku, která
je pro obyvatele a jejich blízké otevřena každé
úterý od 13:30 do 15:30. Díky hodným lidem se
nám povedlo kavárničku také krásně vyzdobit,
ať už se jedná o stylový dřevěný držák na
noviny, šicí stroj či hodiny.
První jarní měsíc byl také ve znamení
Velikonoční výstavy výrobků našich klientů
a pracovníků. Na konci dubna jsme za
doprovodu hudby a zpěvu pana harmonikáře
Pavla Filipa upálili čarodějnici.

Den otevřených dveří.
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Vystoupení sboru Cantus.

Sportovní hry „Lesní putování“.
V srpnu nás se svými dvounohými i čtyřnohými
svěřenci navštívila paní Edita Labíková ze
smiřického psího útulku. Děti z příměstského
tábora ukázaly našim klientům, co se společně
s čtyřnohými chlupáči naučily.

se naší kaplí rozezněly vánoční písně v podání
sboru Cantus.
Se změnou struktury našich klientů (senioři
těžce nebo úplně závislí na pomoci druhé
osoby a senioři s demencí) samozřejmě
přichází i změna našich aktivit. Zdravotní stav
většiny našich klientům jim již neumožňuje
účast na výletech, či vytvářet tolik výrobků
jako tomu bylo dříve, přesto se však snažíme,
aby volný čas našich obyvatel byl pestrý
a přizpůsobený jejich možnostem. Díky
projektu Ježíškova vnoučata se nám také
daří plnit přání seniorům, kteří jsou osamělí.
Děkujeme za to, že dobrých lidí je mezi námi
stále mnoho.

Dvacátého září jsme létu zamávali při opékání
buřtů a zpěvu s naším harmonikářem.
V říjnu jsme navázali na spolupráci se základní
školou a uspořádali jsme pro děti i naše
obyvatele sportovní hry s tématem „Lesního
putování“, na tuto krásnou akci nám byly firmou
Awocado, s.r.o. zapůjčeny edukační stojany,
které jsou využívány v lesní pedagogice.
Říjen byl měsícem velké slávy nejen díky
oslavám k 100letému výročí založení naší
republiky, které jsme samozřejmě neopomněli
ani my, ale jeden manželský pár v našem domově
oslavil neuvěřitelných 70 let společného života,
tedy platinovou svatbu.

Přejeme všem obyvatelům obce Černožice
hlavně hodně zdraví a spokojených chvil
strávených se svými blízkými. V roce 2019
pro Vás opět uspořádáme Společenský ples
a v myslích se nám rodí další akce, kterými
bychom se Vám, obyvatelům obce opět
připomněli.
za DD Černožice
Petra Štěbrová

Začátkem měsíce listopadu se u nás konalo
setkání s hejtmanem Královéhradeckého kraje
panem Jiřím Štěpánem na téma „Kdo se o nás
ve stáří postará?“, kterého se zúčastnili i naši
obyvatelé.
Začátkem prosince nás opět navštívil Mikuláš
se svou družinou, zazpívali jsme si a zatančili
za doprovodu KV Band, první adventní neděli

zdroj fotograﬁí:
facebook.com/Domov-důchodců-Černožice

Mikulášská nadílka.

Oslavy 100 let republiky.
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Černožičtí zahrádkáři
Základní organizace ČZS v Černožicích
registruje v současné době 76 členů. Z toho 9
členů výboru, kteří se podílejí na organizování
různých akcí. Během tohoto roku jsme připravili
celkem tři.

i do prostor, kde se vyrábělo pivo, neboť zde
probíhaly exkurze s průvodcem.
Na pivovarském dvoře pořadatelé umístili
ukázku historických strojů a traktorů a pro
dobrou náladu se zde střídaly různé kapely.
Pivních speciálů jsme mohli ochutnat velké
množství a kdo měl chuť, odvezl si některé
vzorky domů jako suvenýr.

Jednou z těchto akcí byl 19. května zájezd do
zámeckého areálu ve Štiříně, kde probíhala
každoroční jarní akce „Rozkvetlý Štiřín“.
V sobotu ráno byl odjezd naplánován v 7 hodin
a tentokrát odjel autobus plně obsazený. Ke
Štiřínskému zámku jsme dorazili včas a v 9
hodin proběhlo zahájení akce na zámeckých
schodech. Přivítal nás botanik pan Václav
Větvička, známý z pořadu Receptář, který
se s námi vydal do zámeckého parku a na
zajímavých místech celého areálu nám
povyprávěl o vytváření tohoto nádherného
místa s doplněním jeho botanických znalostí.
V parku je vysázeno více než 5000 ks keřů
s převahou krásně kvetoucích rododendronů.
Pro mnohé návštěvníky bylo toto setkání velmi
zajímavé a štěstím bylo, že park je tak rozsáhlý,
že se tak velké množství lidí vešlo a mohlo
naslouchat vyprávění tohoto příjemného
a vtipného pána, který zde po několik let
působil jako vedoucí botanik.

Další plánovanou akcí byla již tradiční
cestopisná beseda manželů Márových.
Tentokrát nám 13. dubna vyprávěli o vzdáleném
Japonsku. Tuto dalekou zemi nám přiblížili
svými fotografiemi a poutavým vyprávěním.
Opět nám k prodeji nabídli knihy a filmy ze
svých cest a již zde jsme se domluvili na
podzimním termínu jejich návštěvy s dalším
tématem. Tím se stala expedice po Indočíně,
konkrétně země Barma a Vietnam. Byla to
vlastně první část jejich dlouhé cesty po pěti
státech. Těmi dalšími byly Laos, Kambodža
a Thajsko. Tímto bych Vás chtěl tedy pozvat
na jarní přednášku o těchto zemích, která
proběhne během měsíce dubna.
Pravidelnou agendou, kterou řešíme, je přidělování
pozemkových částí ve dvou zahrádkářských
koloniích – „U tratě“ a „U mostu“. Po čase se
někteří zahrádkáři rozhodnou skončit nebo jim
zdraví nedovoluje dále pokračovat v obdělávání
zahrádky, takže zařizujeme její další pronájem.
V současné době máme všechny parcely
obsazené a máme z toho radost.

V zámeckém areálu toho bylo k vidění
více, včetně individuálních prohlídek zámku
a přilehlého hotelu. Některá lidová řemesla
ve stáncích na nádvoří nám dala možnost vidět
zapomenuté postupy výroby předmětů, které
lidé využívali po staletí (hrnčířství, spřádání
vlny, historické písmo, atd.).

A na závěr mi dovolte, abych Vám do nového
roku popřál mnoho zdraví, štěstí a pěstitelských
úspěchů.

Ještě před polednem jsme se přesunuli
do Kostelce nad Černými lesy, konkrétně do
místního historického pivovaru. Probíhaly zde
pivní slavnosti a my měli možnost nahlédnout

Václav Blatník ml.
předseda ZO ČZS
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foto: www.stribrnafoto.cz

Jezdecký klub Černožice
Jezdecký klub Černožice má za sebou další rok
svého fungování. Letošní sezóna byla o něco
chudší ve smyslu sportovním, o to však bohatší
ve smyslu chovatelském.

se na svět přivést 7 hříbat, z toho 3 klisničky
a 4 hřebečky. Základem dobrého chovu je
vždy kvalitní matka a naše stáje původově
i sportovně kvalitními koňmi disponují. Ve
spojení se sportovně světově prověřenými otci
nám nezbývá, než se těšit na budoucí uplatnění
letošních přírůstků, jež si zatím ještě užívají
bezstarostného a radostného dovádění po boku
svých matek.

V porovnání s předchozím ročníkem se naši
jezdci účastnili menšího počtu závodů, avšak
výsledkový standard si uchovávají. Celkem jsme
uskutečnili 123 startů na oficiálních jezdeckých
závodech, z čehož ve více než pětině případů
dvojice reprezentující náš jezdecký klub obsadily
první až třetí místo.

Podobně bezstarostně a radostně si u nás
užívají chvíle s koňmi i ti nejmenší dvounožci.
Pravidelně každý týden se scházejí, učí se o
koně starat a překonávají první výzvy v koňském
sedle. Těm nejmladším jsou pouhé čtyři roky a je
obdivuhodné sledovat, jaké pokroky na hřbetech
našich koní dělají. Věříme, že jim nadšení vydrží
i do dalších let a do budoucna posílí řady našich
aktivních sportovních jezdců.

Z významných mezníků sportovní sezóny
připomeňme účast Veroniky Špačkové ml. na
Mistrovství České republiky v kategorii mladších
juniorů s koněm Lara. Po prvním kole držely
nadějné čisté konto. Před startem druhého kola
je však postihly neovlivnitelné události, jež měly
pravděpodobně vliv na významné zatížení jejich
bodového konta. Po třetím – finálním – kole se
dvojice umístila na přesto slušném 17. místě
z celkového počtu 31 startujících.

Za tým JK Černožice Lucie Kotrčová

Ta samá jezdkyně si pak měla možnost
„spravit chuť“ při Oblastním mistrovství
Královéhradeckého kraje v kategorii juniorů
ve Svobodě nad Úpou, kde obsadila první dvě
místa s koňmi Landie a Lara. Na čtvrtém místě ji
doprovodila její stájová kolegyně Aneta Páblová
se svým koněm Marlenka. V kategorii seniorů se
pak na pátém místě umístil jezdec David Košťál
s koněm Fairy.
Jak již bylo avizováno v úvodu, letošní rok byl
výjimečný především chovatelsky. Podařilo
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foto: Marcel Runštuk

Černožický fotbal
Vážení čtenáři,
nejprve musím zmínit konečné výsledky předchozího fotbalového ročníku 2017/2018. Tým
Hurican/Bruggy Černožice skončil na 9. místě v krajském přeboru.
Tradičně v poslední červencové sobotě jsme uspořádali 28. 7. 2018 již 17. ročník turnaje v malé
kopané „O pohár starosty Černožic“. Vítězem turnaje se stal tým AC Plačice, který oplatil domácímu
týmu porážku z finále minulého ročníku.
V právě probíhajícím ročníku 2018/2019 jsme po polovině soutěže na 5. místě v krajském přeboru
(nejvyšší soutěž malého fotbalu pod širým nebem v Královéhradeckém kraji). K většině zápasů
se scházíme v dostatečném počtu.
Za tým nastupují hráči: Petr Černý, Jan Satranský, Jiří Šeda, Roman Klemera, Pavel Knejp, Petr
Malina, Tomasz Raszka, Vlastimil Fof, Milan Ponikelský, Petr Bek, Mirek Jirka, Lukáš Ludvík, Pavel
Růžek a Matěj Hrubý.
Nejenom příznivci malého fotbalu, ale i ti všichni ostatní, si mohou aktuální výsledky prohlédnout
na oficiálních webových stránkách malého fotbalu v HK www.malyfotbalhk.cz.
Popřejme společně výše jmenovaným do nového roku hodně zdraví, štěstí a mnoho takových
úspěchů jako v letošním roce 2018.
Divákům bych rád poděkoval za sportovní povzbuzování našich hráčů a popřál jim dobrou
podívanou a radost z fotbalu i v roce 2019.
Petr Malina
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Krajský přebor: 2017/2018
Celková tabulka
Pořadí

Tým

Záp

Výh

Rem

Pro

Skóre

Body

1.

GIGANTES

30

27

2

1

235:99

83

2.

FLAMENGO”B”

30

22

3

5

161:62

69

3.

NK GROWL

30

19

4

7

148:99

61

4.

LEGIA HK

30

17

2

11

152:109

53

5.

VLČÁCI

30

16

3

11

143:138

51

6.

FC BLEŠNO

30

16

2

12

146:96

50

7.

BLASTERS

30

16

1

13

127:121

49

8.

OREL BFK

30

15

4

11

137:133

49

9.

HURICAN/BRUGGY

30

15

3

12

104:94

48

10.

SENIOR

30

12

8

10

111:91

44

11.

RMT ARGENTINOS

30

11

3

16

121:174

36

12.

ŠNORCHL

30

10

3

17

109:152

33

13.

SEVERKA

30

9

5

16

136:134

32

14.

SK BERKA

30

9

1

20

95:175

28

15.

REDS

30

3

2

25

63:161

11

16.

FC COLT 04

30

0

0

30

0:150

0

Krajský přebor: podzim 2018/2019
Celková tabulka
Pořadí

Tým

Záp

Výh

Rem

Pro

Skóre

Body

1.

GIGANTES

15

13

0

2

110:45

39

2.

FLAMENGO”B”

15

11

2

2

82:35

35

3.

NK GROWL

15

9

1

5

67:61

28

4.

INFARKT

15

9

1

5

77:72

28

5.

HURICAN/BRUGGY

15

9

0

6

64:60

27

6.

FC BLEŠNO

15

7

3

5

76:60

24

7.

THE LEGENDS

15

8

0

7

78:70

24

8.

JOKERIT

15

6

2

7

71:83

20

9.

SENIOR

15

6

0

9

49:57

18

10.

ŠNORCHL

15

6

0

9

52:75

18

11.

BFK OREL

15

5

2

8

74:83

17

12.

SEVERKA

15

5

2

8

43:52

17

13.

RMT ARGENTINOS

15

5

2

8

59:75

17

14.

BLASTERS

15

5

0

10

68:88

15

15.

LEGIA HK

15

5

0

10

51:72

15

16.

VLČÁCI

15

3

1

11

56:89

10
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Černožická kanoistika
Kanoistika je sice letní sport, ale trénink
probíhá celý rok. Leden jsme začali mimo
jiné i přípravou běhu na lyžích a hned druhý
lednový víkend jsme odjeli do Orlických hor
na Vodáckou 30, která se jede od Šerlichu
na Pěticestí a zpátky. Tohoto závodu se
zúčastnilo na 2 stovky závodníků-vodáků
z celé republiky. Naši závodníci se mezi nimi
neztratili, počasí přálo a při -10°C si dojeli pro
2 medaile. Následoval týden na běžeckém

soustředění v Benecku, kde jsme najezdili
spoustu kilometrů v krásné přírodě.
Poslední únorový víkend jsme se rozloučili
s běžkami a už pomalu vyhlíželi pěkné počasí,
abychom mohli vyrazit na vodu. I letos jsme
první kilometry najížděli v Italské Peschieře
del Garda, kde za vydatného sluníčka týden
uplynul jak voda.
V dubnu již odstartovala sezóna naplno
prvními závody v Kojetíně a Mistrovstvím ČR
na dlouhých tratích v Praze, kde jsme si mohli
otestovat za krásného slunečného počasí
naši připravenost a změřit síly se soupeři. A 4
medaile byly dobrý začátek. Slunečné a teplé
počasí nás provázelo na všech závodech.
Jaro se rychle přehouplo a my se vydali na
letní soustředění, kde jsme se připravovali
na Mistrovství České republiky, které se
konalo třetí týden v červenci a ze kterého
jsme si přivezli 23 medailí a spoustu pěkných
finálových i nefinálových umístění. Po zdařilém
šampionátu si děti užívaly prázdninového
volna.
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První zářijová neděle pak patřila našemu
Černožickému kilometru, letos již 46. ročníku,
kterého se zúčastnilo rekordních 400 závodníků
z celé republiky. Jsme rádi, že se naše závody
těší takové oblibě a oddíly se k nám vracejí,
aby si všichni zazávodili jak v tradičních
disciplínách, tak i v „sranda závodech“.
Třetí zářijový víkend se naše závodnice Lucka
Herzánová zúčastnila závodů Olympijských
nadějí v polské Poznani, kde vybojovala krásné
9. místo na trati 1000 m.
Konec září patřil republikovým závodům
v Kojetíně a závodní sezónu jsme zakončili na
Velké ceně Sparty v Praze. Pomyslné „zavření
vody“ proběhlo druhou říjnovou sobotu.
Sezónu uzavřely tradiční závody na cestovních
kanoích napříč generacemi.

Rok 2018 zakončíme vánoční besídkou a budeme
vyhlížet nový rok 2019 a těšit se na další
klubovou činnost.

Od listopadu jsme se přestěhovali na treninky
do tělocvičny a plaveckého bazénu. První
prosincovou sobotu jsme odjeli na Vodácký
běh do Hradce Králové, kterého se účastníme
každý rok a který máme spojený i s návštěvou
místního aquaparku.

Děkuji všem našim dětem za jejich výborné
výsledky, které nám vynesly pěkné 16. místo
v Českém poháru mládeže z celkem 36 oddílů
a 3. místo v Labsko-orlickém poháru. A přeji,
aby se jim i nadále dařilo a líbilo v té naší
loděnici.

Uvítáme nové zájemce do
našich řad, nejezdíme jenom
na vodě, plaveme, běháme na
lyžích, hrajeme hry, cvičíme
v tělocvičně. V případě zájmu
se na nás přijďte podívat teď
v zimě do místní sokolovny
v pondělí v 16:00 nebo ve středu
v 17:00. Rádi vás uvidíme :)

Dík patří i rodičům, funkcionářům a dalším členům, kteří nám pomáhají při naší práci s mládeží.
Poděkovat bych chtěl i našim podporovatelům, jsou to:
OBECNÍ ÚŘAD ČERNOŽICE, KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, ČESKÝ SVAZ KANOISTŮ,
STANISLAV RIGIELSKI, MILOŠ ZICH, JOSEFOVSKÁ UZENINA, REDOMO HRADEC KRÁLOVÉ,
BORTA ČERNOŽICE, PAVEL MIHALO JAROMĚŘ
Petr Reich
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Sbor dobrovolných hasičů
v Černožicích
V současné době má sbor 32 členů
(3 ženy a 29 mužů).

Pomáhali jsme v časech největšího sucha
kropit záhony a veřejnou zeleň.

Činnost sboru je pestrá – 28. dubna jsme
zorganizovali každoroční sběr železného
šrotu, který pokračoval také ještě 9. května.
Připravili jsme pálení čarodějnic a 30. dubna
členové jednotky zajišťovali pálení čarodějnic.
18. května jsme pomáhali zorganizovat Dětský
den v Černožicích a 2. června jsme předvedli
cisternu a výrobou pěny jsme zpestřili Dětský
den ve Smiřicích.

Zúčastnili jsme se 8. září závodů v Habřině, kde
jsme se podíleli i na zajištění dodávky vody.
Předvedli jsme se také na přehlídce historické
i soudobé hasičské techniky, která proběhla v
Holohlavech 15. září u příležitosti oslav výročí
založení obce.
Důležitá je i odborná příprava. V září proběhlo
školení členů jednotky pracovníky ZZS, kteří
nás seznámili v rámci zdravotnického školení
s používáním AED (automatický externí
defibrilátor – přístroj pro obnovení srdeční
činnosti při náhlé srdeční zástavě), který má
naše jednotka ve výbavě.

Pravidelně se staráme o úklid zbrojnice a okolí
a údržbu techniky. Byla provedena výměna
baterií na vozidle CAS-20, bratr Vlastimil Jirka
připravil vozidlo na STK.

18

Pro děti z MŠ jsme připravili besedu a ukázku
techniky. V měsících březen – listopad
zajišťovali členové sboru bezpečnost na
přechodech u základní školy.

Provoz techniky v číslech: CAS-20 Mercedes
(cisterna) 359 km + 24 motohodin; dopravní aut.
Avia 31 173 km+ 1 motohodina; řetězová pila 5
hod., plovoucí čerpadlo 2 hod.

Průběžně jsme po celý rok pomáhali v případě
potřeby s úklidem sněhu, sečením trávy,
dodávkami vody.

Zásahy v roce 2018
12. dubna – požár lesa Nový Ples
20. dubna – planý poplach Domov důchodců
Černožice
10. května – čerpání vody po přívalových
deštích ve Smiřicích
16. června – stavba norných stěn - únik
nebezpečných látek v Semonicích
17. června – likvidace norných stěn
21. června – likvidace padlého stromu
na cyklostezce
13. července – likvidace větví na cyklostezce
23. července – požár strniště ve Vlkově
24. července – požár strniště ve Vlkově
26. července – požár pole u Holohlav
27. července – požár pole u Habřiny – Rodova
14. srpna – požár pole u Černožic
14. srpna – likvidace padlého stromu
na cyklostezce
14. srpna, 31. srpna, 13. září, 15. září – výjezd
do domova důchodců – opakovaně
planý poplach
21. září – požár pole u Vlkova
26. října – výjezd s AED – Černožice
5. listopadu – požár haly v Josefově

Také jsme se úspěšně zúčastňovali soutěží
v hasičském sportu:
Okrsková soutěž Smiřice – 3. místo,
Pohárová soutěž Vlkov – 4. místo,
Pohárová soutěž Rožnov – 2. místo,
Pohárová soutěž Bílé Poličany – 2. místo,
Pohárová soutěž Habřina – 2. místo,
Pohárová soutěž Černožice – 9. a 10. místo,
Pohárová soutěž Jezbiny - mimo pořadí za
přešlap u terčů.
Činnost jednotky JPO III Černožice
V současnosti má výjezdová jednotka 15 členů.
Je vybavena technikou CAS-20 Mercedes
(cisterna), dopravním automobilem Avia 31
a pomocnou technikou pro zásahy.
V průběhu roku jsou prováděny pravidelné
kondiční jízdy. V Hradci Králové byla provedena
revize dýchací techniky, po každém zásahu
je nutno zajistit kontrolu a naplnění lahví.
Naposledy toto zajistil br. M. Malina v listopadu
po zásahu u požáru v Josefově.

foto: Marcel Runštuk

Z Výroční zprávy J. Košťála
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foto: Michal Fanta
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foto: Michal Fanta

Obecní úřad
Úřední hodiny
pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hod.
středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hod.
Telefon: 495 421 221
E-mail: cernozice@iol.cz
Adresa
Generála Svobody 268
503 04 Černožice

Co by občany mohlo zajímat
provizorium. Návrh rozpočtu byl řádně dle
zákona vyvěšen na úřední desce. Tento
rozpočet je navržen jako schodkový. Schodek
rozpočtu ve výši 6 090 900,00 Kč bude kryt
z přebytku z minulých let. V části příjmové
jsou očekávány příjmy ve výši 16 714 100,00
Kč, celková navrhovaná částka výdajů je
22 805 000,00 Kč.

Říjnové volby přinesly změny ve vedení obce.
Do obecního zastupitelstva byli na další čtyři
roky zvoleni: Pavel Beránek, MUDr. Tomáš
Chyba, Michal Karel, Jaromír Kotěra, Ing. Petr
Malina, Mgr. Ladislava Malinová, Ing. Tomáš
Němeček, Milan Novák, Mgr. Tomasz Raszka,
Eva Šůnová DiS.,Ing. Michaela Zezuláková.
Oproti minulým letům poklesl počet členů
zastupitelstva na 11, takže již není volena
rada a kompetence, které dříve náležely radě,
se dle zákona o obcích rozdělí mezi starostu
a zastupitelstvo. To se bude scházet na
pracovních a veřejných schůzích častěji, bude
tedy zajištěna větší pružnost a kontrola.

V rozpočtu na rok 2019 jsou kromě běžných
výdajů na provoz obce, školy, školky, hřiště
a tělocvičny a dalších obecních budov a všech
mandatorních nákladů plánovány výdaje
na akce: stavební úprava hasičárny (vrata,
fasáda), nákup a obnova výzbroje a výstroje
pro hasiče, rekonstrukce ulice Nádražní
– plánovány výdaje cca 2 800 000,00 Kč,
po dvou letech už bylo získáno stavební
povolení; je plánována částka 1 000 000,00 Kč
(s rezervou) na kompletní dohotovení projektové
dokumentace na zasíťování stavebních pozemků
v Čáslavkách; v plánu je izolace jižní strany
kulturního domu a bytu proti pronikání vlhkosti,
bude nutná sanace zdiva. Dále se předpokládá
rekonstrukce ulice Na Výsluní za cca
1 000 000,00 Kč. V plánu je také odstranit torzo
ubytovny, na což jsou alokovány prostředky ve
výši cca 1 500 000,00 Kč.

Ustavující schůze nového Zastupitelstva obce
Černožice proběhla 5. listopadu 2018.
Do funkce starosty byl zvolen pan Pavel
Beránek, místostarostou byl zvolen Ing. Petr
Malina.
Na druhé schůzi zastupitelstva 11. prosince
2018 byli dovoleni předsedové a členové
výborů.
Ve zprávě o činnosti pan starosta připomněl,
které záležitosti byly řešeny a na čem se
pracovalo v uplynulém měsíci po volbách.
Nejdůležitějším bodem jednání bylo schválení
rozpočtu obce na rok 2019, aby obec mohla
řádně fungovat a nemuselo se řešit rozpočtové

Podrobný zápis z jednání zastupitelstva si
občané mohou přečíst na úřední desce nebo
na www.cernozice.cz.
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Hospodaření s odpady
na neprovedený nebo nekvalitní výsyp
popelnic. Případně, že svozové auto nemůže
zajet do ulice z důvodů špatně zaparkovaných
aut.

Svozová firma Marius Pedersen a.s., která se
stará o svoz tříděného a komunálního odpadu
v naší obci, navyšuje cenu za svoz a odstranění
směsného odpadu z důvodů vyšších nákladů
na svoz. Zvýšení cen je důsledkem jednak
růstu mzdových nákladů (zejména řidičů je
nedostatek), růstu cen pohonných hmot a také
poklesu výkupních cen na trhu s odpady.

Stále větší důraz je kladen také na třídění
odpadu. Občané mají k dispozici barevné
kontejnery na odložení recyklovatelných
odpadů, takže při troše námahy se tříděním
v popelnici končí jen menší část směsného
odpadu. Občané již jistě pochopili, že je
výhodné třídit. Pokud jste tříděním dosáhli
toho, že máte popelnice poloprázdné a chcete
změnit režim svozu, je nutno toto nahlásit
do 31. 1. 2019.

Dalším důvodem úpravy cen je ukončení
provozu skládky v Křovicích, kde bude jen
třídění a překládka, s odvozem na komunální
skládku za Trutnov.
Občanů Černožic a jejich domácností se
navýšení fakticky nedotkne, částky za svoz
odpadů dle vyhlášky zůstávají na rok 2019
stejné jako v minulých letech.

Veškeré poplatky za úhradu svozu komunálního
odpadu je podle vyhlášky pak nutno uhradit
do 31. 3. 2019.

Obec doplácí ze svého rozpočtu na svoz a
likvidaci odpadů značnou částku. V loňském
roce celkem bylo za svoz zaplaceno do konce
listopadu (kapitola výdaje) 1 023 934 Kč, na
příjmech za poplatky obec vybrala 455 708 Kč.
Rozdíl 568 225 Kč byl tedy hrazen z rozpočtu
obce.

Rádi bychom připomněli, že máte možnost
uhradit poplatky za svoz komunálního odpadu
a poplatky za psy bankovním převodem na
účet obce: číslo účtu: 1080816329/0800
variabilní symbol: 133719+číslo popisné. Po
připsání úhrady na účet si přijdete na obecní
úřad pouze vyzvednout známku pro výlep na
svozovou nádobu.

Také firma informovala, že plánuje svozová
nákladní auta vybavit kamerami, aby záznam
kamer mohl sloužit jako doklad při stížnostech

Svozovým dnem i nadále zůstává ÚTERÝ.

Svozový kalendář
Měsíc

Svoz 13x - Modrá

Leden

2

Únor

6

Březen

10

Duben

14, 18

Květen

22

Červen

26

Červenec

30

Srpen

34

Září

38

Říjen

42

Listopad

46

Prosinec

50

Svoz 26x - Žlutá

Svoz 52x - Zelená

Každý sudý týden
v úterý

Každý týden
v úterý
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Jízdní řád Českých drah

od 9. 12. 2018

Černožice

Hradec Králové

Černožice

Jaroměř

Hradec Králové

Černožice

Jaroměř

Černožice

Pracovní
den

Sobota
Neděle

4.46
5.08

Pracovní
den

Sobota
Neděle

5.00
5.08

6.08

6.35

7.08

8.08

8.08

přest.Smiřice

Ne nejede

10.34

10.34

9.08

9.08

12.34

12.34

11.08

11.08

13.33

13.08

13.08

14.34

16.34

17.08

18.08

18.34

18.34

19.33

19.33

19.08

19.08

21.02

21.02

21.47 x

21.47 x

22.10 x

22.10 x

5.03

8.52

7.03

7.03

10.52

10.52

8.03

8.03

12.52

12.52

9.03

9.03

11.03

11.03

13.03

13.03

16.52

14.52

14.03
16.52

17.51

17.33

16.08

5.03
6.03

15.51

16.34

Sobota
Neděle

8.52

14.52

15.33
15.08

6.53

13.51

14.34

Pracovní
den
4.41

7.15

8.34

17.08

6.53

6.35

8.34

14.08

Sobota
Neděle

5.14

7.01-7.12

7.08

15.08

Pracovní
den

15.03

15.03

16.03

18.52

18.52

17.03

19.51

19.51

18.03

21.16

21.16

19.03

19.03

22.23 x

22.23 x

21.42

21.42

17.03

22.48

22.33

x zastávka na znamení
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