
LIBČANSKÝ OBČASNÍK 
Zpravodaj obce Libčany                             č. 1/2019 

     Vážení a milí spoluobčané,  

v posledním čísle občasníku jsme dali prostor zejména spolkům a základní a mateřské 

škole, aby nás seznámili se svou celoroční činností. Je pravdou, že jsme v tu chvíli jako 

nové zastupitelstvo fungovali necelý měsíc. Dovolte nám prosím, abychom Vás s naší 

půlroční prací seznámili nyní.  

 Co se děje, o čem se jedná? 

     Jak jste si mohli všimnout, prostory bývalého bytu 

vedle mateřské školy nejsou již delší dobu využívány, 

a protože máme v Libčanech a okolí stále silné 

ročníky narozených dětí, byla úvaha pro rekonstrukci 

a rozšíření mateřské školy jednoznačná. V současné 

době dáváme dohromady veškerou projektovou 

dokumentaci a vše potřebné, abychom mohli podat 

žádost o dotaci na zvýšení kapacity mateřské školy, 

rádi bychom rozšířili i zahradu, která k MŠ náleží a 

přidali tam další hrací prvky. 

 

     V únoru tohoto roku byla spuštěna aplikace „Moje 

Libčany“. Při setkání nad aplikací na obecním úřadě 

jsme příchozím vše vysvětlili, popřípadě jim ji 

pomohli nainstalovat. V aplikaci můžete najít veškeré 

novinky z Libčan i Želí, pozvání na všechny události 

Libčan a Želí i blízkého okolí ať už se jedná o 

sportovní utkání, kulturní akce či informace pro 

rodiče dětí z mateřské či základní školy. Aplikace 

slouží i členům našich spolků a den předem Vám 

připomene svoz odpadů, provozní informace, můžete 

nám velice jednoduše touto cestou sdělit informaci o 

nějakém defektu, naleznete zde kontakty na místní 

firmy, otevírací dobu, jídelníčky apod.  

 

 

 

V současné době slouží 437 aktivním uživatelům. 

Aplikaci pro Vás neustále obnovujeme a vkládáme 

sem důležité informace. Pokud by Vás napadlo, co 

bychom mohli do aplikace vložit, nebo byste pořádali 

nějakou veřejnou událost, napište nám na emailovou 

adresu mobil@libcany.cz.  

 

     Po mnohých jednáních s dopravní policií České 

republiky jsme se rozhodli podat žádost pro 

odstranění 30 km rychlosti v obci. Žádosti bylo 

vyhověno a nyní platí v obci Libčany 50 km rychlost, 

s výjimkou míst pro přecházení pod zámeckými 

schody, kde je povinnost jet obezřetně a 

30kilometrovou rychlostí. Koresponduje to i 

s projektem rekonstrukce hlavní komunikace 

v Libčanech, která by měla v roce 2021 proběhnout, 

rychlost zde bude řešena obdobně. 

      

     Vzhledem k tomu, že se nám porouchal traktůrek 

na sekání trávy a částka za jeho opravu by byla 

vysoká, rozhodli jsme se obnovit „vozový park“ obce 

a zakoupili jsme nový zahradní traktor Kubota G23 

HD s hydraulickým výsypem za 498.000,- Kč.  

 



     Po Novém roce nás kontaktovali noví majitelé 

nákupního střediska v Libčanech, společnost ČSF 

Alfa Invest s r.o. s nabídkou odkupu za 5.000.000,- 

Kč. Po mnohých jednání jsme nechali vypracovat 

znalecký posudek, abychom věděli, jak se cena 

nemovitosti dnes pohybuje. Přela se v nás různá pro a 

proti. Z historického hlediska jsme si byli vědomi, že 

středisko stavěli naši otcové a dědové, chtěli jsme mít 

možnost rozhodovat o nemovitosti, která je ve středu 

obce. Nechtěli jsme také dopustit, aby občané zůstali 

bez obchodu. Na druhou stranu nabídka odkupu 

znamenala nemalou částku veřejných peněz. Naše 

nabídka majiteli nemovitosti (ve výši znaleckého 

posudku) byla nižší než jeho původní představa, ale 

nakonec jsme se na odkupu nákupního střediska za 

4,5 mil Kč dohodli. Po zapsání do katastru 

nemovitostí jsme požadovanou částku minulý týden 

odeslali. V budoucnu bychom rádi zrekonstruovali i 

první patro nákupního střediska a využili ho pro 

rozšíření služeb občanům, například pro ordinace 

obvodního a zubního lékaře (a uvolnili tak jejich 

současné prostory pro potřeby školy), kanceláře 

místních firem či služby jako kadeřnictví a nehtové 

studio. 

 

      Zároveň jsme řešili i situaci s obchodem v  Želí. 

Poté, co nám pan Vaněk oznámil, že s prodejem 

v Želí končí, bylo naší snahou zachování obchodu a 

jeho co nejrychlejší znovuotevření. Podařilo se nám 

najít nového nájemníka a v současné době probíhá 

přepis odběrného místa na obec Libčany. Obchod 

v Želí bude znovu otevřen od srpna.  

 

      Nyní již můžeme s jistotou potvrdit, že na účet 

obce byla vyplacena dotace ve výši 3.599.999,93 Kč 

za modernizaci budovy ZŠ pro výuku klíčových 

kompetencí: modernizace školní dílny s přípravnou, 

modernizace učebny fyziky a chemie, multimediální 

učebny, modernizace kabinetů přírodopisu, fyziky a 

chemie, konektivita školy a zároveň bezbariérovost 

budovy A. 

 

     V současné chvíli jednáme s podnikem VAK a.s., 

který na hlavní komunikaci III. třídy plánuje v roce 

2020 započít s rekonstrukcí stávající kanalizace (v 

úseku přibližně od Pražákových až k Širokým). Naší 

snahou je, abychom o úsecích rekonstrukce věděli 

s časovým předstihem, mohli všechny informovat a 

pomohli tak zajistit chod místních firem bez větších 

komplikací. Následně Státní údržba silnic a dálnic, 

 

 

která vlastní již zmíněnou komunikaci III/32329 a 

křižovatku III/32332, plánuje její celkovou 

rekonstrukci v následujícím roce, tedy 2021. Naše 

požadavky a připomínky k zajištění bezproblémového 

chodu obce jsou i v případě této rekonstrukce 

obdobné.  

 

     Rádi bychom v dohledné době opravili místní 

vedlejší komunikace v úseku od „Matičky“ 

k Andresovým i část komunikace od Čechových 

k voliérám. K tomuto záměru bude teprve vypsáno 

výběrové řízení, proto hovořit o termínu oprav je 

zatím předčasné.  

 

    Bylo zakoupeno dalších 11 košů na psí 

exkrementy, které budou rozmístěny na strategická 

místa po obci.  

  

     Jistě jste si všimli, že došlo k výměně oken a 

vchodových dveří u hasičské zbrojnice i nátěru fasády 

zbylých 2 stran. V případě obecních bytů se u 

některých vyměnily vchodové dveře a probíhá 

výměna střešních oken a s tím spojené opravné práce 

v obecních bytech nad školní jídelnou.  

      

     I obecní úřad trochu mění svůj kabát. Po 

dokončení plynofikace jsme se ještě před letošním 

setkáním rodáků rozhodli zrekonstruovat památeční 

síň a vybudovat archiv nutný pro uchovávání 

dokumentů správy obce. Památeční síň budete moci 

navštívit letos 28. září 2019 u příležitosti setkání 

rodáků Libčan, které pořádáme již tradičně po 5 

letech. Sraz rodáků započne na sv. Václava před 

hasičskou zbrojnicí, odkud půjde průvod středem 

obce do atria základní školy, kde bude slavností 

zahájení. Ten den budou otevřeny jak Základní a 

mateřská škola v Libčanech, tak mnoho místních 

firem, program pro děti si u rybníku Kočár chystají 

hasiči, před kostelem Nanebevzetí Panny Marie Vás 

čeká vystoupení sokolníků a v kostele se pak bude 

konat svatohubertská mše. Na obecním úřadě budete 

moct nahlédnout do kronik obce a v zasedací 

místnosti se bude promítat i fotokronika. Slavnostně 

otevřeme i již zmiňovanou pamětní síň obce. Během 

dne si můžete posedět a zavzpomínat na školská léta u 

kávy či čaje ve školní jídelně, odpolední občerstvení 

bude připraveno v Obecním hostinci u Bohouše. Tam 

bude pokračovat i večerní program, od 16:00 zde 

vystoupí Hradecká cimbálovka a budete mít možnost 

degustace moravským vín. 

 



     Věřte, že všechna naše rozhodnutí jsou procesem 

několika týdnů, sbíráme k nim veškeré informace a 

probíráme je ze všech možných úhlů pohledu. Nelze 

napsat a informovat Vás na jednom listě o všem, ale 

pokud budete mít zájem, rádi Vám dotazy zodpovíme 

a prodiskutujeme na veřejných zastupitelstvech. 

Přijďte, Váš zájem uvítáme. 

 

Kultura v obci 

     Od začátku roku jsme uspořádali novoroční 

koncert Barbory Řeřichové (Perné) v kostele 

Nanebevzetí Panny Marie, proběhla Tříkrálová sbírka, 

za kterou všem děkujeme. Přivítali jsme 15 nových 

občánků narozených do konce roku 2018, sešli jsme 

se nad aplikací „Moje Libčany“. Mohli jsme se potkat 

na některém z plesů pořádaných našimi spolky nebo 

na dětském karnevale, který tradičně uspořádalo SDH 

Libčany.  

      

     V rámci jarního úklidu jsme v dubnu zorganizovali 

sbírku oblečení pro Diakonii Broumov, sběr 

velkoobjemového odpadu, pod záštitou SDH Libčany 

jsme se zapojili do projektu „Recyklujte s hasiči“, 

uklidili jsme les a obec kolem nás a stali se tak 

součástí celorepublikové akce „Ukliďme svět, 

ukliďme Česko“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Naši malí Libčaňáčci probudili broučky, které 

společně v listopadu uspali. V dubnu se konal 17. 

ročník tradičního lesního běhu, ve kterém letos 

startovalo celkem 103 závodníků. V květnu se 

kostelem Nanebevzetí Panny Marie rozezněly tóny 

pěveckých sborů, mohli jsme si prohlédnout prostory 

kostela i místní zvonice i s komentovanou prohlídkou 

v rámci celorepublikové akce „Noc kostelů“. Dvě 

květnové soboty se o program v obci Libčany i Želí 

postaraly místní spolky, které pořádaly rybářské a 

hasičské závody. Ani v červnu jsme se v Libčanech 

nenudili. Hned 8. června jsme na hřišti společně 

s našimi nejmenšími oslavili svátek dětí, pod záštitou 

Klubu rodičů a přátel školy a našich spolků, byl 

uspořádán DEN PLNÝ ŘEMESEL. Děti si mohly na 

jednotlivých stanovištích vyzkoušet, jaké to je stát se 

na pár chvil kominíkem, mlynářem, bylinkářkou, 

zedníkem, pekařkou, podkoním apod. V tom samém 

týdnu jste se v atriu základní školy mohli přijít 

podívat na krásné vystoupení hudebního kroužku 

NONN (Nic od nás nečekejte).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Také libčanští fotbalisté všech věkových kategorií 

oslavili ukončení sezóny a pro veřejnost uspořádali 

taneční zábavu. Kapela bohužel kvůli bouřce a 

následnému výpadku elektrického proudu odjela, to 

ale v Libčanech neznamenalo, že zábava končí. 

Dojelo se pro kytary a pokračovalo se dál. Poslední 

týden v červnu se konala Školní akademie, kde nám 

děti z jednotlivých tříd a kroužků při naší základní 

škole předvedly úžasná vystoupení. Opravdu bylo na 

co se koukat.  

 



      Jistě jste si i všimli a nedalo se to ani 

přeslechnout, že se v sobotu 22. června rozezněly 

Libčanami tóny dechové hudby. Konaly se totiž 

tradiční Česenkovy Libčany, festival dechové hudby. 

Přivítali jsme jak místní Májovanku tak moravskou 

kapelu Šohajku a Dechový orchestr ZUŠ Chlumec 

nad Cidlinou.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           V neděli jsme se pak sešli na obecním úřadě, 

abychom přivítali 8 nových libčaňáčků a libčaňaček, 

kteří se narodili v prvním pololetí roku 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítání občánků 9. 3. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Vítání občánků 23. 6. 2019 

 

      Poslední sobotu v červnu se v Želí konal dětský 

den a přivítání prázdnin. Akce se zúčastnilo přes 60 

dětí, které si mohly mimo jiné vyzkoušet práci 

s detektorem, střelbu ze vzduchovky, jízdu na poníku 

nebo zazpívat karaoke. Dále byli pozváni místní mladí 

hasiči, kteří předvedli požární útok a také policejní 

vůz, u kterého děti shlédly veškeré vybavení a mohly 

si obléknout i neprůstřelné vesty. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na co se můžete těšit 

12. 7. 2019 Letní kino v Libčanech „Bezva ženská na 

krku“ 

2. 8. 2019 Letní kino v Libčanech „Čertí brko“ 

17. 8. 2019 Hasičská RETRO zábava „Hawai“ 

28. 9. 2019 Setkání rodáků Libčan 

3. - 24. 11. 2019 Loutkářská přehlídka 

Říjen/listopad 2019 Uspávání broučků 

Prosinec 2019 Mikulášská besídka 

30. 11. 2019 Rozsvěcení vánočního stromu 

  

     Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, 

kteří se na pořádání těchto akcí byť jen malým 

kouskem podíleli. Velice děkujeme! Zároveň 

bychom Vám chtěli popřát krásně strávené léto. 

        Zastupitelstvo obce Libčany 

 


