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Školní rok je letos netypický
Vlivem celosvětové pandemie COVID-19 probíhá i školní rok v ZŠ a MŠ
Libčany jinak, než jsme zvyklí. I tak si ale děti mohly všimnout některých
novinek - třeba nového objednávkového systému ve školní jídelně.
Více na str. 2

Pouťový jarmark
Díky dočasnému omezení protiepidemických opatření mohl v půli srpna
proběhnout první pouťový jarmark. Spoustu jiných akcí se však bohužel
uspořádat nepovedlo.
Čtěte na str. 4

Zpravodaj obce Libčany Prosinec 2020

Vážení a milí spoluobčané,
jak sami víte, epidemiologická situace se
mění každým dnem a za oběť jí padla
většina plánovaných kulturních a
společenských akcí. Přesto se nám v létě
podařilo pár z nich uspořádat. Na letní
prázdniny jsme si pro Vás připravili dvě
letní kina na fotbalovém hřišti v Libčanech.
Promítaly se filmy Zakleté pírko a 3Bobule.
V polovině srpna jsme Vás srdečně zvali na
první Pouťový jarmark, který se konal na
fotbalovém hřišti v Libčanech.
Začátkem měsíce září byla dokončena
oprava střešního pláště objektu ,,C“
Základní školy v Libčanech. Došlo k
výměně střešní krytiny, střešních oken a
venkovních i vnitřních rolet. Realizace
projektu byla úspěšně dokončena a předána
na Krajský úřad Královéhradeckého kraje,
ze kterého jsme získali dotaci. Na začátku
října došlo k otevření nové třídy mateřské
školy v Libčanech pro dalších 13 dětí. Nyní
pracujeme na všech potřebných
dokumentech pro zaslání a zpětné
proplacení dotace na účet obce.

Podařilo se nám také získat dotaci na
rekonstrukci chodníku směrem k firmě
Smart Wood Czech, s.r.o. Výše dotace činí
95%. Zároveň jsme s touto rekonstrukcí
zmodernizovali veřejné osvětlení a opravili
asfaltový kryt vozovky z rozpočtu obce.
V místní části Želí proběhly rozsáhlé práce
na místním rybníku. Došlo k odbagrování
velkého nánosu sedimentu, opravě stavidla,
vybudováno bylo nové schodiště a molo.
Velké poděkování patří místním občanům
za skvěle odvedenou práci. V příštím roce v
Želí chceme obnovit původní cestu od
vesnice k lesu.
Po dlouhých jednání s ÚZSVM se nám
podařilo dotáhnout bezúplatný převod
rybníku Kočár. Dne 21. 10. 2020 byla
odeslána další smlouva s ÚZSVM na
Ministerstvo financí České republiky
ohledně odkupu části pozemků na
fotbalovém hřišti a čekáme na její
podepsání. Poté mohou začít projekční
práce na této části pozemku.
Pro tento rok jsme byli s žádostmi o dotace
velice úspěšní, a proto zkoušíme pro příští

rok podat žádosti další. První je na opravu
sportovišť v areálu Základní školy a
Mateřské školy v Libčanech (výměna
povrchů víceúčelového sportoviště a
tělocvičny, vchodové dveře a bezpečnostní
zábrany okolo topení v tělocvičně). Druhou
žádostí bychom rádi získali dotaci na
kompletní rekonstrukci zahrady v mateřské
škole v Libčanech.
Poslední sobotu před první adventní nedělí
jsme za zvuku koled v místním rozhlase
rozsvítili stromy v Libčanech a Želí. U
těchto stromů byly připraveny schránky na
,,Ježíškovu poštu“ a děti si mohly ozdobit
menší stromeček vlastnoručně vyrobenou
ozdobou.
Ke konci roku nezahálíme a finalizujeme
projekt na výsadbu dřevin v obci Libčany a

KALENDÁRIUM 2021*

9.1. Turnaj v prší (Želí)
22.1. Hasičský ples
24.1. Karneval pro děti
23.2. Libčanská básnička
13.3. Turnaj v prší (Libčany)
19.3. Ples klubu přátel ZŠ a MŠ

Libčany
30.4. Pálení čarodějnic
8.5. Lesní závod
22.5. Rybářské závody (Želí)
29.5. Rybářské závody (Libčany)
12.6. Dětský den s IZS
19.6. Rozloučení se školním rokem a

přivítání prázdnin (Želí)
26.6. Česenkovy Libčany
14.8. Pouťový jarmark
31.10.-21.11. Loutkářská přehlídka
6.11. Výlov rybníka
27.11. Rozsvícení vánočního stromu
10.12. Mikulášská besídka
26.12. Turnaj v mariáši

* Akce se budou konat, pokud to
podmínky dovolí
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A
MATEŘSKÁ ŠKOLA
LIBČANY
Po dlouhé době, ovlivněné pandemií
virového onemocnění, se většina žáků 1.
září 2020 opět setkala ve školních lavicích.
Mnozí z nich zaznamenali změny, které se
za tu dobu ve škole staly. Přes prázdniny
probíhala oprava střechy na budově 1.
stupně a byla přistavena jedna třída
mateřské školy.

Také v jídelně jsme se posunuli o krok dále.
Internetové přihlašování a odhlašování
obědů bylo spuštěno od 1.9.2020. Chvíli asi
bude trvat, než si zvykneme, hlavně
zapomínání a ztráty čipů a také pozdní
platby nás trochu trápí, ale snad všechno
zvládneme a tato vymoženost bude časem

všem ku prospěchu.
Naše prvňáčky přivítali do první třídy Káťa
a Škubánek, a to s paní ředitelkou a
starostou obce Libčany. Popřáli jsme jim
krásný vstup do první třídy.
Vlivem virového onemocnění covid - 19,
které stále ohrožuje běžný život nás všech,
musí škola přizpůsobit tomuto stavu svůj
režim. Výuka probíhá dle nastavených
pravidel, jsou zvýšeny požadavky na
dodržování hygienických opatření pro žáky
a zaměstnance školy. Cizím osobám je
pohyb po škole omezen, vstup do školních
budov je možný pouze v rouškách a po
povolení vstupu. Proto také v prvním
pololetí škola nebude organizovat žádné
akce.
V letošním školním roce se sice neomezila
nabídka zájmových útvarů, žáci si mohli
zvolit práci v kroužcích sportovních,
jazykových, rukodělných, zdravotnických,
počítačových, hudebních a dalších, ale
činnost některých z nich je vlivem vládních
omezení pozastavena.
V prvním pololetí se všichni maximálně
soustředíme na výuku, a to jak prezenční,
tak i distanční, abychom vše docvičili,

doučili a splnili tak všechny plány. Z tohoto
důvodu jsme také přešli na výuku přes
Microsoft Teams, která je pro naše žáky
příhodnější.
I když soutěží je velice málo, jeden úžasný
výsledek už máme. Lucie Kobrlová, žákyně
6.třídy se svým literárním dílem soutěžila v
celorepublikové literární soutěži na téma:
O čarovné vodě, kterou společně vyhlásily
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně,
Nadační fond Jičín – město pohádky. Přišlo
mnoho příběhů z různých koutů naší
republiky a mezi třemi nejlepšími se ve své
kategorií umístila práce Lucie Kobrlové s
názvem „Čarovná voda“, které byl udělen
Dekret literární soutěže.
I když jsme doufali, že tento školní rok
bude lepší a klidnější než ten uplynulý,
zatím tomu tak není, a tak jsme vděční
alespoň za to, že ve škole jsou žáci 1.stupně
společně s devátou třídou a ostatní ročníky
se nám střídají.
Vzhledem k tomu, že ani na závěr roku
nebudeme moci zorganizovat tradiční
vánoční besídku, připravili jsme pro vás
videopřání, které můžete shlédnout na
našich i obecních stránkách.
Přejeme vám všem příjemný a pohodový
čas vánoční, žádné problémy a stres a
hlavně to nejdůležitější, pevné zdraví a
vítězství nad koronavirovou pandemií.

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

Želí pro poskytnutí podpory v rámci
Národního programu Životního prostředí.
Jedná se o výsadbu 53 kusů ovocných a
listnatých stromů. Míra podpory činí 100%
uznatelných nákladů.
Všichni víme, jak byl tento rok pro nás
nelehkou zkouškou, ale i přesto všechno

bych moc rád poděkoval všem lidem, kteří
se podíleli na vymýšlení náhradních akcí či
programů, které se bohužel nemohly konat
veřejně. Zároveň bych také rád poděkoval
všem občanům za jejich ohleduplnost a
součinnost s vládními nařízeními, abychom
společně zvládli danou situaci.

Vážení a milí čtenáři, už nám nezbývá nic
jiného, než Vám popřát šťastné prožití
svátků vánočních a do roku 2021 mnoho
štěstí, lásky, zdraví a osobních i pracovních
úspěchů.

Bc. Petr Veselka, starosta obce
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
V září 2020 se naše MŠ zvětšila o další
třídu, kam dochází nejmenší děti. Kapacita
mateřské školy se tak zvedla na 67 dětí.
V této nepříjemné době jsme bohužel
musely zrušit několik akcí, které jsou běžně
součástí našeho Školního vzdělávacího
programu. Snažily jsme se to dětem

vynahradit jinak. Místo divadelního
představení jsme si samy s dětmi zahrály
pohádku „O červené Karkulce“, místo
výletů autobusem jsme chodily na delší pěší
procházky…Společně jsme napekly
perníkové čerty a andělíčky, vyrobily jsme
si adventní věnečky a tradičně jsme se
pustily i do vánočního cukroví. Mikulášská

družina v netradičním obsazení (paní
ředitelka, pan starosta a pan školník)
navštívila všechny tři třídy a obdarovala
děti balíčky. Natočily jsme také video, na
kterém budou naše děti zpívat píseň
„Vánoční“ od Kryštofa. Vánoční besídka
letos proběhla bez rodičů. Děti měly
připravené pásmo básniček a vánočních

Vánoční přání ze školy

Vánoční přání teď letí k vám ze školy,
nebojte, nejsou to z distančky úkoly.

Chceme vám popřát to, co koupit se nedá,
co každý člověk si v životě hledá.

Přejeme zdraví všem, to poklad je takový,
že nikdo na světě cenu vám nepoví.

Přejeme štěstí, to kouzlo vzácné,
chytit ho, udržet, ať není tak pracné.

Přejeme úsměv a veselou náladu,
ten kdo se usmívá, ten není pozadu.

Útulný domov a v rodině pohodu,

nikdy a nikde ať nemáte nehodu.

Ať sny se vám plní, i ty nejtajnější,
ať letošní Vánoce patří mezi ty nekrásnější.

Jen správné přátele mějte kolem sebe
a sílu ať pošlou vám andělé z nebe.

Přejeme příští rok bez virů, bez roušek
a mnoho úspěchů v práci i u zkoušek.

Radost ať provází každého z vás,
na děti, rodinu mějte vždy čas.

Ať máte se každý den na co těšit,
Ať žádné nesnáze nemusíte řešit.

Pomoc a podporu ve všem co děláte,

ať smutek a zklamání nikdo z vás neznáte.

Dobré slovo a pochopení ať není vám cizí,
to potom problémy a spory zmizí.

Vánoce veselé s pohodou, bez hádek,
s hromadou cukroví, dárků a pohádek.

Nový rok ať jen to dobré přinese,
to špatné vymete a zažene deprese.

Nakonec lásku ať máte vždycky na rozdávání,
ta totiž vzácná je a věřte, v obchodech není nikde
k mání.

V Libčanech 10.12.2020
Lenka Šlechtová
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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.

KULTURA V OBCI
Bohužel nebylo v našich silách uspořádat
všechny akce, které jsme si předsevzali a
které jsme Vám v minulém čísle
Občasníku, v rubrice „Kalendárium“,
sepsali. Věřme, že se koronavirová situace
zlepší a příští rok nás již v kultuře neomezí.
V létě se uskutečnily dva filmové večery.
První letní kino na fotbalovém hřišti
promítalo filmovou pohádku „Zakleté
pírko“ a na srpnovém promítání jste mohli
shlédnout nový český film „3Bobule“. Letní
filmové večery se staly v naší obci již tradicí
a na filmy se chodí dívat stále více a více
lidí. Děkujeme za vaši účast.
Velkou společenskou akcí pro letošní léto
se stala naše libčanská pouť. Kromě
pouťových atrakcí a dopoledního
fotbalového programu, kdy po mužstvu
Libčany A na hřiště nastoupila i nejmenší
libčanská minipřípravka, jsme uspořádali
pouťový jarmark, kde bylo možné zakoupit
od jídla a pití, přes domácí vajíčka, výborné
maso, kávu a zákusky a další dobroty i něco
na sebe, dekorace do bytu, byliny, doplňky
stravy apod. Děti hojně využívaly malování

na obličej, které pak smyly při pěnovém
překvapení od místních hasičů, byly pro ně
připraveny dovednostní soutěže a na závěr
mohly shlédnout divadelní představení.

Kulturní program celého odpoledne
završila večerní taneční zábava. Díky všem
za přípravy, pomoc a organizaci, celá akce

se velmi vydařila a my doufáme, že se stane
tradicí.
Na podzim se dětem podařilo, ač
netradičně, v rámci rodinné procházky,
uspat broučky. Bohužel jsme museli zrušit
loutkářskou přehlídku i mikulášskou
besídku, ale děti o Mikulášovu návštěvu
doma nepřišly, i za cenu toho, že si na celou
družinu počkaly chvilku venku před
domem. Místo tradičního setkání při
rozsvěcení vánočního stromu u kostela se
obcí v sobotu před adventem rozezněly
vánoční koledy a proslov starosty obce z
rozhlasu, děti si mohly u rozsvícených
vánočních stromů v Libčanech i Želí poslat
dopis Ježíškovi a pověsit si vlastnoručně
vyrobenou ozdobičku. V Želí proběhla u
rozsvěcení i Mikulášská nadílka.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří
se na přípravě a organizaci jednotlivých
akcí podíleli, děkujeme.

koled, které jsme natočily na video a daly
na stránky naší školky. V úterý 15. 12.
jsme měly ve školce nadělování dárků pod
stromečkem, na které se děti těšily nejvíc.
V lednu nás pak čeká týdenní lyžařský kurz

v Orlických horách.
Na závěr bych touto cestou ještě ráda
poděkovala za vstřícnost a ochotu všem
rodičům, kteří si v té nejhorší době
ponechali děti doma a chránili tak zdraví

nejen dětí, ale celého personálu mateřské
školy. Moc si toho vážíme.
Krásné a pohodové svátky všem přeje
kolektiv MŠ.
Lada Klazarová




