
LIBČANSKÝ OBČASNÍK
O T O M , C O S E S T A L O I C O S E U N Á S P Ř I P R A V U J E

Školní výuka probíhala i v nouzovém stavu
Dva měsíce jen vzdělávání na dálku, pak omezená prezenční výuka jen
pro některé žáky. Druhé pololetí školního roku bylo mimořádné.
Více na str. 2 a 3

Želí má modernizované dětské hřiště
Děti si v Želí mohou hrát na modernizovaném dětském hřišti. Vedle toho
zde bylo opravené stavidlo a připravuje i odbahnění rybníka.
Čtěte na str. 5

Zpravodaj obce Libčany Léto 2020

Vážení a milí spoluobčané,
rok 2020 jsme opět zahájili Tříkrálovou
sbírkou, ve které se vybrala částka 22.941,-
Kč. Velké poděkovaní patří dárcům i
koledníkům. V lednu jsme se mohli pobavit
na tradičním hasičském plese. SDH pro děti
připravil karneval, který se mohl pyšnit
hojnou účastí. Velkým zážitkem byl pro mě
9. ročník Libčanské básničky, kde jsem
mohl slyšet od našich recitátorů nespočet
dobrých výkonů. Prozatím poslední akcí
v  první polovině roku bylo představení
Divotvorný hrnec, který si pro nás
připravil divadelní soubor Klicpera
Chlumec nad Cidlinou.
V měsíci březnu Vláda ČR svým usnesením
vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní
přítomnost žáků a studentů při vzdělávání
nebo studiu. Toto opatření se týkalo i naší
Základní školy v Libčanech. Následně jsme
se s vedením školy rozhodli uzavřít i místní
Mateřskou školu. Nouzový stav vyhlášený

Vládou ČR způsobil řadu komplikací téměř
každému z  nás. Pro naše občany jsme se
snažili zajistit základní ochranné a
hygienické prostředky (roušky a
dezinfekce). Ve dvou etapách byly zajištěny
roušky pro obyvatele Libčan a Želí. V první
etapě bylo rozdáno 200 kusů nejrizikovější
skupině (obyvatelům starším 65 let).
Ve druhé etapě si mohli obyvatelé
vyzvednout 300 kusů roušek na Obecním
úřadě. Velké poděkování patří rodinám,
které se zapojily a pomáhaly se šitím
roušek. Bylo Vás opravdu mnoho. Velice
nás potěšily telefonáty a e-maily s jakoukoli
pomocí. Kdo neuměl šít, sháněl látku,
stříhal nebo zažehloval. Tyto ručně
vyrobené roušky si mohli lidé vyzvednout v
prodejně  potravin Hruška v  Libčanech,
nebo v místní prodejně v Želí, které tu byly
k dispozici několik týdnů. Poděkování patří
i do vedlejší vesnice Hvozdnice, kde přes
noc vyrostl ,,rouškovník“.

Podařilo se nám sehnat 1000 litrů
dezinfekce, která byla k  vyzvednutí
v hasičské zbrojnici v Libčanech. Těm, kteří
se nedostavili, byla předána až domů. Velká
část této dezinfekce je připravena pro
personál a žáky Základní a mateřské školy.
Na strategických místech jsou
nainstalovány přístroje s  dezinfekčním
roztokem. Jedná se o tato místa (Obecní
úřad, dětská hřiště, autobusové zastávky,
stánek na fotbalovém hřišti, potraviny
Hruška, potraviny a Osvěžovna v Želí). Rád
bych poděkoval p. Valtrovi z Libčan za
darování těchto dezinfekčních přístrojů.
Jak jste si již mohli všimnout, byla
nainstalována ochranná skla do prodejen,
na místní OÚ a do obecní knihovny
v objektu základní školy.
Od pondělí 11. května 2020 se mohli
dobrovolně vrátit žáci 9. tříd základní
školy, aby si procvičili vše potřebné
k  přijímacím zkouškám na střední školy a
učiliště. Od 25. května 2020 usedli do svých
tříd i žáci prvního stupně a také došlo k
otevření  naší školky. Žáci si mohou
vyzkoušet nový čipový systém stravování,
který ušetří čas, jak personálu, tak i
rodičům. Do budovy školy v Libčanech byla

KALENDÁRIUM 2020

31.7. letní kino
15.8. Libčanská pouť a taneční

zábava
21.8. letní kino
26.9. Svatohubertská mše
19.9. Ukliďme svět, ukliďme Česko
říjen Lesní závod
1.11. Loutkářská přehlídka
8.11. Loutkářská přehlídka
15.11. Loutkářská přehlídka
22.11. Loutkářská přehlídka
28.11. Rozsvícení vánočního stromu

Foto: Iva Žitková
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ
ŠKOLA LIBČANY
Rok 2020 nám začal jako každý jiný. Měsíc
leden byl opět ve znamení Tříkrálové
sbírky, do které se pod záštitou Charity
zapojila opět i naše škola. Také jsme se
věnovali soutěžím – olympiádě z českého
jazyka, matematiky a dějepisu i
matematické Pythagoriádě. Pokračovali
jsme v prevenci rizikového chování žáků
na 2.stupni naší základní školy. Žáci 5.
třídy vyjeli v lednu na exkurzi do
hvězdárny a milovníci divadla do
pardubického divadla na další představení
v rámci předplatného.
Zima nebyla téměř žádná, ale všichni ve
škole jsme doufali, že až my budeme mít
lyžařské výcviky, tak se to změní. Měli jsme

opět štěstí. Lyžování 4.-6.tříd v Mladých
Bukách bylo sice na technickém sněhu, ale

vyšlo to a celý týden si naši žáci užívali na
tamější sjezdovce. Žáci sedmých tříd odjeli

pořízena nová keramická pec, která se
využívá při kroužku keramiky.
V současné době Vám již mohu potvrdit, že
po mnohých jednáních na ÚZSVM se obci
podařilo bezúplatně získat do vlastnictví
rybník ,,Kočár“ a taktéž nám byla
bezúplatně převedena obě fotbalová hřiště.
Pozemky pod nemovitostmi v areálu
fotbalového hřiště jsme museli odkoupit za
celkem 700 tis. Kč (jedná se o pozemky pod
budovou bytu a šaten, pod stánkem a pod
salaší).
V „Továrním parku“ jste si mohli všimnout
nových herních prvků z  Lesního světa.
Park prošel malou rekonstrukcí. Nově byly
zhotoveny a zabudovány vstupní brány,
opravilo se obvodové zdivo a byl natažen
nový plot. S prací nyní pokračujeme
v  ,,Bažantnici“, kde dochází k  celkovému
vyklízení objektu a k novému oplocení.
Také dětské hřiště ,,Karlštejn“ v  areálu
Základní školy se může pyšnit novou
skluzavkou a novými dřevařskými
úpravami. Dva nové herní prvky doplníme
na ,,Oranžové hřiště“ u naučné stezky
v  Libčanech. V obci a na naučné stezce
došlo k výměně všech informačních tabulí.
Dnešní doba i naši obec tlačí kupředu.
Soustavně řešíme nový a přehlednější
vzhled našich webových stránek. Nově je
hotový pasport hřbitova v  Libčanech.
Pracujeme na zaregistrování všech
hrobových míst do elektronické evidence,

poté dojde ke zpřístupnění pro veřejnost.
Pro tento rok jsme podávali tři žádosti o
dotace a všechny nám byly úspěšně
schváleny. První dotace se týká Mateřské
školy v  Libčanech na změnu užívání,
přístavbu a stavební úpravy. Tato žádost
splnila podmínky způsobilosti
k  financování po doplnění. V  současné
době je připravován právní akt. Vlastní
zdroje financování činí 5%. Druhá dotace se
týká opravy střešního pláště objektu C
Základní školy v  Libčanech. V  obou
případech již probíhá realizace. Z  tohoto
důvodu, prosím, dbejte zvýšené opatrnosti
v  areálu základní školy. Z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje nám bude
poskytnuta částka ve výši 1  275 tis. Kč.
Prozatím poslední třetí dotace se týká 10.
ročníku festivalu dechových hudeb
,,Česenkovy Libčany“. Obec obdržela návrh
smlouvy na 30  tis. Kč od
Královéhradeckého kraje. Bohužel ji
musíme odmítnout z důvodu zrušení akce.
O novém termínu Česenkových Libčan vás
budeme včas informovat.
V  současné době řešíme možnost podání
žádosti o dotaci na výstavbu chodníku od
horní zastávky směrem k firmě Smart wood
Czech, s.r.o.
Úpravou prochází i místní hřbitov. Dojde
k zvelebení vchodu a odpočinkových míst.
Život v  této době se ani v místní části Želí
nezastavil. O dění vás bude informovat

článek Osadního výboru, napsaný paní
Pavlou Kučerovou.

Na závěr bychom chtěli poděkovat rodinám
a jednotlivcům za velkou pomoc, ať to bylo
šití roušek, přeprava dezinfekce do Libčan,
příprava a výdej dezinfekce, nainstalování
ochranných skel a dezinfekčních přístrojů a
mnoho dalšího. Velice nás těšilo, že tato
nelehká doba naši obec semkla, chovali
jsme se k  sobě láskyplně, ohleduplně
k ostatním, navzájem jsme si pomáhali a šili
a šili. Moc vám tímto všem děkujeme. Těší
nás to.
Starosta obce Libčany Bc. Petr Veselka
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na konci ledna do Malé Úpy na chatu
Grizzly a tam nasněžilo, takže jak běžecké,
tak i sjezdové lyže nezahálely a vše jsme si
užívali dle možností.
Zimní měsíce věnuje školní samospráva
pravidelným akcím. Uskutečnily se
„Putování školou za pohádkovými
bytostmi“ a „Karneval“, který si pod
patronací 8.třídy užívali žáci i pedagogové.
Soutěžilo se, tančilo a nechyběla ani bohatá
tombola.
Již devátým rokem se v naší škole v únoru
soutěžilo v recitaci. Tradičním symbolem
celé soutěže je sova, a ta se i tentokrát
objevovala v mnoha různých variacích.
Kromě toho, že zdobí diplomy nejlepších
recitátorů, byla i sladkou odměnou pro
každého účastníka a také výrobkem, který
si mohl každý účastník vytvořit v našich
nově zrekonstruovaných dílnách v rámci
projektu ITI Hradecko – pardubické
aglomerace. Odborná porota ze ZUŠ Na
Střezině a z hradeckého rozhlasu to opět
neměla jednoduché, ale všichni se snažili,
jak to nejlépe šlo. I tréma nakonec opustila
úplně všechny soutěžící. Účast byla opět
mimořádná a kromě našich žáků přijeli i
recitátoři ze Stěžer, Nechanic, Skřivan,
Chlumce nad Cidlinou, Osic, Lhoty pod
Libčany, Praskačky a Hradce Králové – ZŠ
a MŠ Hradec Králové - Potiště. Rozloučili
jsme se s přáním, že ten 10.ročník
Libčanské básničky v roce 2021 si řádně
užijeme. O celé soutěži referovali naši
nejlepší recitátoři a paní učitelka

Mgr.Alena Vítková v pořadu hradeckého
rozhlasu.
I v únoru se pokračovalo v soutěžení,
kromě recitace to byla zeměpisná
olympiáda, soutěž v anglickém jazyce,
vybíjené a soutěž literárně-výtvarná, tam
jsme byli obzvláště úspěšní. Naše žákyně
5.třídy se v celostátním kole této soutěže s
dopravní tématikou „Zpomal, prosím“ ve
své kategorii umístila jako první a spolu s
maminkou a třídní učitelkou byla přebírat
svoji cenu v Praze v “Muzeu Policie České
republiky“. Neunikla ani televizním
kamerám, stejně tak i její třídní učitelka a
maminka.
Na začátku března nás čekaly jarní
prázdniny a nikdo z nás netušil, co se
chystá. V úterý 11.března 2020 jsme si
vyslechli verdikt vlády ČR o uzavření škol a
žáci a studenti zůstali od této chvíle doma.
Okamžitě jsme začali pracovat na zadávání
úkolů pro domácí samostudium a
připravovat se na vzdělávání na dálku.
Vybírali jsme vhodné aplikace, možnosti
výuky přes videokonference, pomoc
rodičům s přípravou domácích počítačů,
půjčování školní techniky atd., atd.. Učitelé
pracovali a učili v několika liniích,
vytvářely se materiály, skenovaly,
zveřejňovaly, posílaly e-mailem, tiskly se
dávaly do schránky pro ty, kteří nemají
takové možnosti a techniku. Snad to
všechno dobře dopadne a my na tento
kolotoč budeme jen vzpomínat, i když
obavy z možné recidivy v nás zůstanou na
dlouhou dobu.

Učitelé samozřejmě potřebují kontakt se
žáky, rodiči i veřejností, a proto jsme se
pustili i do dalších aktivit. Natočili jsme
„antikoronavirový“ tanec, který se také
dostal do zpravodajství TV Prima
„Divošky“. Pod vedením pana učitele
Lukáše Pavla jsme v tanci pokračovali dál,
už nás bylo více a natočili jsme další klip „
Hra na tělo“. Chtěli jsme tak jeho
choreografií inspirovat všechny, kteří mají
chuť se hýbat a něco nového zkusit i v tak
složité době. Stejně tak to bylo se zpěvem a
výzvou s názvem „Srdce nehasnou“, do
které se přihlásilo mnoho těch, kteří hrají a
zpívají pro radost. Druhá píseň je v
angličtině a stejně jako vše předcházející i
tu můžete vidět na www.stránkách školy.
Během dubna a května proběhla dvě
přijímací řízení. Do základní školy bylo
přijato 36 prvňáčků a do mateřské školy 13
dětí. Vše proběhlo pouze administrativně,
bez přítomnosti dětí ve školách.
Ale škola už v květnu nebyla prázdná. Od
pondělí 11.května každý den chodilo
dobrovolně 22 žáků 9.tříd na přípravné
kurzy z českého jazyka a matematiky,
abychom s nimi procvičili vše potřebné k
přijímacím zkouškám na střední školy. Od
pondělí 25.května nastoupili žáci 1.stupně a
děti z mateřské školy. Za přísných
hygienických opatření tedy probíhala
výuka a volnočasové aktivity ve škole, žáci
byli rozděleni do skupin, měli přesně
rozčasované malé a velké přestávky, obědy,
pobyt venku. Obsazena byla většina tříd,
další dobrovolné vzdělávání vzhledem ke



kapacitě školy již nebylo možné. Žáci 2.
stupně docházeli pouze na předem určené
konzultace a třídnické hodiny. Blížili jsme
se rychle ke konci roku, který jsme si chtěli
užít úplně jinak – školy v přírodě, plavecký
výcvik, výlety, exkurze, jazykový zájezd do
Anglie, Hry pro radost – to vše jsme zrušili.
Naše škola slaví výročí 45 let od svého
otevření a my si letos její narozeniny
připomeneme tím, že jsme pocítili, jak moc
nám chybí, když do ní nemůžeme chodit
každý den, vzdělávat se, potkávat se,
povídat si a být prostě normálně spolu.
V úterý 23.června v podvečer jsme pořádali

naši tradiční slavnost – rozloučení se žáky
9.ročníku. Stužky, pamětní listy, knižní
odměny, plno květin a slzy v očích, to vše
jsou charakteristické znaky, které tuto akci,
kterou jsme pořádali již počtrnácté,
provázejí.
Ve čtvrtek 25.června se konala informační
schůzka rodičů budoucích prvňáčků. Od
září otevíráme dvě první třídy. Třídními
učitelkami budou Mgr. Leona Lelková a
Mgr. Martina Lipavská.
Školní docházka byla uzavřena k 30. červnu
2020. Ještě před koncem roku vypukla
rekonstrukce mateřské školy směřující k

navýšení její kapacity. O prázdninách
vyměníme také střechu na budově C, která
je z velké části poničená intenzivními
západními větry. Budeme se pilně
připravovat na nový školní rok, doufejme,
že bude klidnější. Vždyť nás čeká mnoho
práce, na kterou se budeme muset
soustředit, abychom dohnali vše, co se
nestihlo letos naučit a procvičit.
Přejeme všem krásné a pohodové léto.

Za všechny děti, žáky a zaměstnance ZŠ a
MŠ Libčany
Mgr.Lenka Šlechtová, ředitelka školy

KULTURA V OBCI
Výjimečný letopočet si nese i výjimečné
události. Rok 2020 jsme v Libčanech a Želí
začali jako obvykle Tříkrálovou sbírkou,
Sbor dobrovolných hasičů v Libčanech
uspořádal tradiční hasičský ples a dětský
karneval, kterého se zúčastnilo kolem 50
dětí. Základní a mateřská škola pořádala
recitační soutěž „Libčanská básnička“ a
měsíc únor nám, co se kultury týče,
uzavřelo nádherné vystoupení divadelního
souboru Klicpera z Chlumce nad Cidlinou
„Divotvorný hrnec“.
Vzhledem k nastálé situaci s koronavirovou
epidemií byly ostatní naplánované akce buď
přesunuty nebo zrušeny. Lesní běh se snad
podaří přeložit na podzim, ale třeba
Probouzení broučků nebo festival dechové
hudby Česenkovy Libčany jsme byli
nuceni, nejen kvůli vládním nařízením, ale především kvůli bezpečnosti nás všech,

zrušit.
Ale i v době uzavření škol a zákazu
sdružování nás Klub rodičů a přátel školy
nenechal zahálet. Uspořádali jsme akci
„první libčanský kraslicovník“, na který si
každý mohl doma vyrobit kraslici a v rámci
zdravotní procházky ho tak pomohl
ozdobit. Sešlo se mnoho nádherných kraslic
a přesto, že letošní Velikonoce většina
trávila doma, alespoň ozdobený
kraslicovník před libčanským kostelem
nám velikonoční svátky trochu
připomenul. Stejně tomu tak bylo i na
„čarodějnice“. Tradiční setkání na hřišti
nebylo možné, a tak si děti alespoň mohly
samy vyrobit koště z větví, aby pomohly

čarodějnici Libčaně, která se týden před
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ŽELÍ
Začátek roku byl v obci Želí zahájen
oblíbeným karetním turnajem v „prší“ .
Nadšení hráči se sešli již po 16. a to ve
velmi hojném počtu. Žádný hráč z turnaje
neodchází s prázdnou a vždy si odnese
věcnou cenu. Dokonce i hráč na posledním
místě si vítězně odnáší věnec buřtů.
Samozřejmě nechybělo napětí, humor,
zábava a občerstvení. Touto cestou bychom
chtěli poděkovat sponzorům a všem,
kteří se podílejí na přípravě a průběhu
samotného turnaje.
I přes nepříznivou situaci související s
nemocí COVID 19 letos pokračuje úprava
stavidla u rybníka v Želí do finální verze.
Proběhlo obložení mostku a stavidla
kamenem. Dále se pročistil průtok rybníka

a okolní terén. Během měsíce června bude
rybník odbahněn. Připravuje se nové molo
a v plánu je i oprava altánu.
A nezapomněli jsme ani na naše nejmenší

z obce Želí. Místní dětské hřiště bylo
zrekonstruováno a zmodernizováno.
Starší herní prvky byly odstraněny a
nahradily je dva nové – kolotoč a lezecká
stěna. Dětské hřiště bylo zkolaudováno a
děti si ho mohou již plně užívat.

Všechny tyto akce probíhají za podpory
obce Libčany a na téměř všech souvisejících

pracích spojených s úpravou stavidla a
dětského hřiště se podíleli místní obyvatelé
Želí. Tímto jim patří velké poděkování a
zároveň i starostovi obce Libčany Bc. Petru
Veselkovi, který se osobně na těchto
pracích také podílel. Závěrem bychom
chtěli poděkovat obci Libčany za velmi
pozitivní a aktivní přístup v souvislosti
pandemie koronaviru a všem občanům
přejeme hlavně pevné zdraví.
Za osadní výbor Želí napsala Pavla
Kučerová

LIBČANSKÝ OBČASNÍK
VYDÁVÁ: obec Libčany
REDAKCE: Mgr. Iva Žitková
GRAFIKA: Ing. Tomáš Slavík
Neoznačené fotografie poskytly jednotlivé
organizace a spolky.
Občasník najdete i na www.libcany.cz.
Svoje připomínky či náměty k občasníku i
činnosti obce směrujte na mail
obec@libcany.cz, nebo nás navštivte na
obecním úřadě v Libčanech.

sletem vybourala u rybníku Brigádník a
nestihla by slet na Kuňce. Naštěstí jí děti
vyrobily několik košťat, proto měla na

výběr. Dětský den jsme se zase snažili
nahradit alespoň pozváním všech dětí na
točenou zmrzlinu na fotbalovém hřišti.

Děkujeme za vaši podporu.
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