
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

Trochu jiný školní rok
Nejprve distanční výuka, poté střídavý provoz a nakonec došlo i pasování
prvňáků na čtenáře, rozloučení s nejstaršími žáky, na různé soutěže a
třídní výlety.
Více na str. 2 a 3

Plánujeme spoustu akcí
I přes nepříznivé podmínky se nám v prvním pololetí podařilo
zorganizovat třeba "Cestu za velikonočním zajíčkem" nebo čarodějnickou
stezku odvahy. A v druhém pololetí se můžete těšit třeba na letní kino,
pouť, nebo Česenkovy Libčany. Snad to vše klapne.
Čtěte na str. 4 a 6

Zpravodaj obce Libčany Léto 2021

Vážení a milí spoluobčané,
rok 2021 jsme opět zahájili Tříkrálovou
sbírkou, která proběhla jinou formou, než
jak jsme zvyklí. Situace, kterou přinesla
pandemie, před nás staví nové výzvy, a to
se dotklo i organizace sbírky. Tentokrát jste
mohli přispět buď na zřízený účet, nebo do
pokladničky, která byla umístěna v
nákupním středisku Hruška, vybrala se
částka 3.813,- Kč. Dobročinnost obce se
projevila i podporou našich zdravotníků ve
FN Hradec Králové, kteří pečovali o naše
nemocné spoluobčany na koronavirových
jednotkách (příspěvek 5 000,-Kč na
přípravu vydatných svačin). V další sbírce
vyhlášené na podporu obyvatel v obcích
postižených tornádem se sešlo .............. Kč.
Kultura v obci:
O kultuře v obci se dočtete v dalším článku
našeho občasníku. Je ale na místě
poděkovat osvědčenému týmu Klubu
rodičů ZŠ a MŠ Libčany a Obce Libčany,
všechny pořádané akce byly výborným
zpestřením koronavirem poznamenaného
roku.

V neděli 20. června 2021 proběhlo v areálu
továrního parku vítání občánků. Příjemná
atmosféra celé slavnosti byla podpořena
malým kulturním programem libčanských
školáků s paní učitelkou Mgr. Hanou
Hanušovou. Přivítali jsme do naší obce
devět občánků, sedm děvčátek a dva
chlapce.
Úklid obce:
Na začátku jara jsme se snažili opět uklidit
Česko. Tentokrát individuálně, hromadné
akce nebyly povoleny, ale posbíralo se
mnoho odpadu podél cest a v lese. Děkuji
všem, kteří i za nepříznivého počasí
pomohli uklidit naši obec a okolí.
Technické vybavení na údržbu obce se
snažíme průběžně obnovovat a
modernizovat. Proběhlo výběrové řízení na
pořízení multifunkčního traktoru „Kubota“,
který poslouží jak na letní, tak i na zimní
údržbu obecních ploch a komunikací. Cena
traktoru je cca 1,7 mil. Kč. Dodán by měl
být do konce měsíce července.
Novinky v obci:
Obec Libčany pořídila pro ZŠ a MŠ Libčany

nový automobil. Rozvoz obědů do tří
sousedních škol a provoz naší příspěvkové
organizace s 360 dětmi a 50 zaměstnanci se
opět zmodernizoval a usnadnil.
U nákupního střediska v Libčanech je nově
nainstalovaný Z-BOX Zásilkovna a také
kontejner na ošacení pro Diakonii
Broumov.
Staráme se průběžně o rozvoj našich
dětských hřišť. Na hřiště u Brigádníku byla
pořízena šplhací sestava a do areálu školy
kolotoč, celkově byla upravena herní
plocha a byla doplněna gumovými
obrubníky. Obec Libčany získala na nákup
herních prvků sponzorské příspěvky od
těchto firem: RYKOV, Libčany, s.r.o., V-
Grip s.r.o., SIMO-CZ s.r.o., Smart wood
Czech, s.r.o., JF Cars pneuservis Dědeček,
AUTO MAX CZECH, a.s., Envistone spol.
s r.o., MS Zámečnictví. Děkujeme všem,
kteří podpořili naše dětská hřiště.
Dotace a obec:
Dotace na rekonstrukci MŠ – Obec Libčany
obdržela na účet 3. 313.311,20,- Kč z
celkově způsobilých výdajů 3.798.666,- Kč
(dotace činní cca 87% - poskytnuta z
programu IROP).
Projekt ,,Libčany - chodník podél místní

KALENDÁRIUM 2021*

31.7. Letní kino - "Bábovky"
6.-8.8. Libčanská pouť
20.8. Letní kino - "Matky"
11.9. Česenkovy Libčany
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
S příchodem jarních měsíců se provoz
školy navrátil do svého „abnormálního
života“. Byli jsme nadšeni z toho, že se
mohli v našem kraji ve střídavém režimu
vrátit nejprve žáci prvního a později i
druhého stupně.
Distanční výuka byla pro většinu žáků
náročná a někteří měli se zvládnutím učiva
v této etapě velké potíže, a proto bylo
umožněno těmto dětem učit se ve škole

pod vedením učitelů i asistentů pedagoga a
docházet tak na pravidelné konzultace.
Po rozvolnění opatření jsme na žádost
rodičů, kteří pracují ve zdravotnictví nebo
v dalších dotčených oblastech, vytvořili
skupiny žáků, které se distančně vzdělávaly,
ale ve školním prostředí.
Ani během covidových opatření jsme
nezaháleli. Pod vedením pana učitele
Lukáše Pavla posílali žáci své
videonahrávky, ve kterých zpívali nebo
hráli na různé hudební nástroje. Výsledkem
bylo video s písní „Vánoční“ od Karla Gotta

a skupiny Kryštof. Tato nahrávka byla
zaslána do soutěže Konference Hv pro 3.
tisíciletí. Naše nahrávka se umístila mezi
deseti nejlepšími distančními písničkami z
celé České republiky (jako jediná ze
základní školy – ostatní byly ze ZUŠ). Za
toto umístění obdržela škola hudební
nástroj Boomwhackers.
O Velikonocích, i když počasí nebylo
ideální, se téměř 150 dětí zapojilo do
školou pořádané akce „Putování za
velikonočním zajíčkem“. Na vytyčené trase
plnily různé úkoly. Odměnou jim byl
velikonoční čokoládový zajíček od Obce
Libčany a spousta zážitků z procházky jarní
přírodou.
Před velikonočními svátky naši
zaměstnanci uspořádali sbírku na podporu
zdravotníkům. Za vybrané peníze kuchařky
školní jídelny připravily sváteční pokrmy,
které jsme jim naším novým školním
automobilem dovezli na sedm covidových
oddělení s přáním krásných Velikonoc.
Pro všechny naše příznivce jsme sestavili
jarní kuchařku z osvědčených receptů
našich zaměstnanců, která je umístěna na
našich webových stránkách. Doporučujeme
vyzkoušet!
Každý rok si s našimi žáky připomínáme
22. dubna Den Země. V tento den se vydala

komunikace“ – poskytnuta dotace ve výši
984.794,25,- Kč (z programu IROP),
čekáme již na přesun finančních prostředků
na účet obce.
Další obdržená dotace z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje je na zpracování
projektové dokumentace k opatření
zadržování vody v krajině ve výši 94.000,-
Kč (rybník ,,Kočár“).
V 1. stupni máme schválenou dotaci na
opravu kapličky v Želí – Údržba a obnova
stávajících kulturních prvků venkovské
krajiny z Ministerstva zemědělství. V
současné chvíli čekáme na právní akt.
Sportovní areál
Zastupitelstvo obce schválilo odkup části
fotbalového areálu ve výši 910 000,-Kč.
Smlouva je obcí podepsaná a čekáme na
schválení od Ministerstva financí ČR.
Co nového připravujeme?

Na prázdniny máme naplánovanou
rekonstrukci ve školní kuchyni, kam je
třeba instalovat nové zařízení –
multifunkční pánev. Požádali jsme spádové
obce o příspěvek na její nákup a obdrželi
jsme celkem 295.000,- Kč. Přispěly obce:
Roudnice, Lhota pod Libčany, Hvozdnice,
Těchlovice a Radostov. Dále proběhne
rekonstrukce a přestavba školní sborovny
na třídu, jelikož počet žáků a tříd v naší
základní škole se neustále navyšuje.
Na léto jsme opět pozvali letní kino. Filmy
budeme promítat 31.7. a 20.8.2021 (viz
plakát na letní kino).
Začátkem měsíce srpna 2021 budou
probíhat stavební práce na opravě
kanalizace v úsecích od č. p. 36 po č. p. 72 a
druhá etapa opravy kanalizace od domu č.
p. 242 k č. p. 196. Tato akce je financována
společností Vodovody a kanalizace Hradec

Králové, a.s.
O víkendu 6. - 8.srpna 2021 pořádáme
tradiční „Libčanskou pouť“. Podrobnosti o
celé akci popisujeme v další části
zpravodaje.
Další akcí bude 11.září 2021 10.ročník
dechovkového festivalu Česenkovy
Libčany. Představí se vám kromě naší
libčanské Májovanky také dechovka
Veselka a Moravanka s Janem Slabákem.
Novinkou programu bude i vystoupení
lidového vypravěče a imitátora Františka
Uhera.

Přeji vám všem příjemné a ve zdraví
prožité léto a budu se těšit na setkání třeba
na některé naší obecní akci.

Bc. Petr Veselka, starosta obce
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skupinka žáků sedmého ročníku s paní
učitelkou Dagmar Holubcovou do
libčanského lesa. Zasadili dvě lípy, sesbírali
odpadky, poznávali rostliny a seznámili se s
životním cyklem obojživelníků.
V dubnu také proběhl zápis žáků do
prvního ročníku. Bylo přijato 25 nových
prvňáčků.
Od pondělí 17.5.2021 začala prezenční
výuka bez rotace pro všechny žáky, což už
byl trvalý stav, i když testování, roušky a
respirátory nás asi jen tak neopustí.
Letošní školní rok byl chudý na rozmanité
soutěže. Mezi uskutečněné patřil
matematický KLOKAN, do kterého se
zapojili žáci 3., 4. a 5. ročníku. Do chemické
olympiády se zapojil jeden žák z devátého
ročníku.
Na konci dubna proběhla v naší škole
tématická inspekční činnost zaměřená na
distanční výuku v základních školách, jejíž
výsledky poslouží ke zpracování zprávy ČŠI
o distančním vzdělávání v základních
školách ČR. Naši učitelé byli pochváleni za
vynikající profesionální práci, kterou v
době distanční výuky odvádějí. Škola byla
vysoce hodnocena za podporu žákům, kteří
měli problémy s vyučováním na dálku z
různých důvodů. Podpora, ať už technická,
nebo přímá vyučovací ve škole, byla
nadstandartní.
Čas rychle plynul a naši nejstarší žáci se
připravovali ke zkouškám na střední školy
a střední odborná učiliště. Vše dopadlo na
výbornou, většina žáků uspěla v prvním
kole, a tak 20 žáků odchází na školy s
maturitou a 9 žáků na učební obory.

Život ve škole nabral na obrátkách a
novinkou pro naše děti a žáky byla možnost
využití mobilního dopravního hřiště, které
nám na 14 dní zajistil Hradecký venkov,
o.p.s.. Na víceúčelovém hřišti si v době
provozu školy i mimo něj mohli zájemci
vyzkoušet znalost dopravních předpisů a
získat školní řidičský průkaz.
Na začátek června jsme připravili pro žáky
1. a 2.stupně soutěž v poznávání rostlin,
které děti vidí běžně ve svém okolí.
Poznávalo se na 50 rostlin a nejlepší žákyní
v určování rodových i druhových jmen se
stala Kristýnka Bednářová z 5.B.
Na oslavu svátku dětí Klub rodičů a přátel

ZŠ a MŠ Libčany objednal zmrzlinové
překvapení a ve spolupráci s obcí a školou
uspořádal Běh pohádkovým lesem.
Příprava a realizace akcí a výletů na konci
školního roku se odsunula na poslední
týden školní docházky, ale to vůbec
nevadilo, kdo mohl, vyjel konečně na výlet.
Cyklovýlet se rozhodla absolvovat 5.A,
která ještě společně s 5.B podnikla exkuzi,
tentokrát autobusem, do firmy Petrof v
Hradci Králové. Všechny třídy se podívaly
na různá místa našeho i sousedního kraje a
plny zážitků z cest se připravují na
prázdniny.
Aktivita některých učitelů a žáků se
postupně zvětšovala, a tak paní učitelka
Vacková ze 7.B uspořádala velmi zajímavé
putování zaměřené na tvorbu Jiřího Trnky
pro naše čtvrťáky, žáci 8.B si uspořádali

netradiční hodiny ruštiny s pečením pirohů
a veselou recitací, paní učitelka Holubcová
připravila zajímavou prezentaci pro žáky
1.tříd „Jak rostliny svítí“, paní učitelka
Brožková se žáky 4.třídy nahrála
Mozartovu píseň Třpyť se, třpyť se,
hvězdičko s hrou na Boomwhackers.
Čas nezastavíme, a tak se z našich prvňáků
stali 25.června pasovaní čtenáři. Pan
starosta Bc.Petr Veselka si do školní
knihovny přišel poslechnout naše
nejmladší žáky a nebyl sám. Spolu s
knihovnicemi Ilonou Halbrštatovou a
Adélou Kohoutkovou a zástupkyněmi
Hradeckého venkova, o.p.s. Janou a
Danielou Rejlovými vyslechl a pravým
pasovacím mečem přijal mezi čtenáře všech
našich 33 prvňáčků. Neobešlo se to
samozřejmě bez dárků, a tak knížka Z
deníku kocoura Modroočka a další
pozornosti od Hradeckého venkova
potěšila naše malé hrdiny. Sladkou tečkou
byl nanuk od pana starosty a odměnou
spokojené úsměvy na tvářích dětí i
dospělých. Veliké poděkování patří paní
učitelce Martině Lipavské, paní učitelce
Leoně Lelkové a zákonným zástupcům,
kteří svým nezměrným úsilím dosáhli toho,
že naši prvňáci zvládli svůj školní rok na
výbornou.
V pondělí 28.6.2021 byli na žáky devátého

ročníku pasováni všichni žáci osmých tříd.
Celá akce proběhla na hřišti SK Libčany. V
úterý 29.června bylo slavnostní rozloučení



s nejstaršími žáky v pohostinství U
Bohouše, a to za přítomnosti zaměstnanců
školy a rodinných příslušníků. Ti nejlepší
byli odměněni knihami, které jim věnovala
Obec Libčany. Ve středu 30.června dostali
žáci vysvědčení a začaly letní prázdniny.
O letních prázdninách bude u nás probíhat

první tři týdny příměstský tábor, který by
měl pomoci rodičům nejmladších žáků se
zvládnutím prázdninového volna. Snad se
bude líbit, program je bohatý a různorodý,
s mnoha výlety a soutěžemi. Jeho realizace
byla podpořena z dotace ministerstva
školství, žadatelem je Hradecký venkov
o.p.s. a pro všechny účastníky je bezplatný.
Program je zaměřen na zdravý životní styl,
podporu zdravého pohybu, poznávání

okolí a ochranu přírody, na rozvoj
sociálních vazeb, spolupráce a komunikace
mezi dětmi různého věku. Snad se vše
podaří, i když je jeho realizace pro nás
novinkou.
Jak je naším zvykem, o prázdninách
nezahálíme. Začneme upravovat zahradu v
naší mateřské škole, vyměníme linoleum v
šatně Krtečků, ze školní sborovny a přilehlé
pracovny vytvoříme novou třídu s
kabinetem, protože od 1.září nás bude o
třídu víc. Opravíme topení a proběhne
úprava ve školní kuchyni, kam bylo
zakoupeno za přispění obcí Libčany,
Roudnice, Hvozdnice, Lhota pod Libčany,
Radostov a Těchlovice nové víceúčelové
zařízení na vaření a pečení za více než čtvrt

milionu korun. Pokud se vše podaří,
budeme opět o krok dál.
Tak tedy přejeme vám i nám všem krásné
„bezcovidové“ léto, odpočiňme si a v
novém, snad normálním školním roce se
těšíme na viděnou.

Mgr. Lenka Šlechtová, ředitelka školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Mateřská škola se po kratší covidové
přestávce otevřela předškolákům 12.4.2021
a od 26.5.2021 přišly do školky ostatní děti.
Zbývaly nám tedy necelé tři měsíce na
uskutečnění většiny naplánovaných akcí.
Tou první byl Čarodějnický den na školní
zahradě. Děti soutěžily ve slalomu na
koštěti, házely míčkem na strašidlo,
prolézaly pavučinou, hledaly předměty v
kouzelných sklenicích a nakonec navštívily
starou čarodějnici ukrytou ve sklepě naší
školky.
Školní výlet se kvůli covidovým opatřením
konal v omezené míře. Autobusem jsme
odjeli do Radostova na mysliveckou
chalupu, kde na nás čekal pan Vanický a
kde jsme měli připravené vše potřebné ke
strávení příjemného dopoledne. Na děti
čekalo občerstvení v přírodě, cesta za
pokladem (kšiltovka s logem mateřské

školy) spojená s plněním různých úkolů a
nakonec hra v okolí chalupy. Tímto moc
děkujeme Mysliveckému spolku
LIBČANSKÁ DUBINA za zapůjčení
chalupy. Moc se nám tam líbilo!

Na svátek maminek děti vyzdobily
porcelánový hrníček srdíčkem a přidaly
krásné přání. Samozřejmě jsme
nezapomněli ani na svátek tatínků. Ti
dostali od dětí sklenici ozdobenou
malovaným knírem a přání.
Během května proběhl Zápis do mateřské
školy. Z 25 žádostí jsme bohužel mohli
přijmout pouze 12 dětí.
Rozloučení s předškoláky proběhlo na
školní zahradě za přítomnosti rodičů dětí,
které nám odcházejí do školy. Celá školka
se s kamarády rozloučila při „Indiánské
show“.
Poslední letošní akcí bylo „Kino ve školce“.
Samozřejmě s popcornem a limonádou…
O letních prázdninách nás čeká výměna
podlahy v šatně 2. třídy a částečná
rekonstrukce školkové zahrady.

Lada Klazarová

KULTURA V OBCI
Letošní zima nám dopřála mnoho zimních
radovánek i doma v Libčanech. Nejen, že se
hrál hokej a děti každé odpoledne bruslily
na rybníku Brigádník, ale také jsme
uspořádali fotosoutěž o nejhezčího
zahradního sněhuláka. Sešlo se nám přes 20
krásných, legračních i neobvyklých
sněhuláků. Všichni soutěžící byli odměněni
postřehovou karetní hrou.
Před velikonočními svátky jsme pro děti

připravily „Cestu za velikonočním
zajíčkem“. V tu dobu se ještě do školy
nechodilo, a tak v rámci rodinné procházky
děti plnily úkoly na jednotlivých
stanovištích, které byly rozesety napříč
celými Libčanami. Stezka končila u kostela,
kde děti pověsily malovanou či jinak
vyrobenou kraslici na „Libčanský
kraslicovník“. Ten jsme před kostelem
ozdobili již druhým rokem a letos se
opravdu pod tíhou velikonočních dekorací

prohýbal. Cestu za velikonočním zajíčkem
splnilo celkem 147 dětí.





Čarodějnice jsme v Libčanech slavili
celkem netradičně. Klub rodičů a přátel
školy připravil strašidelnou čarodějnickou
stezku odvahu. Nikdo z nás nečekal takový
zájem, a tak se dvakrát jelo dokupovat
odměny a tisknout medaile za odvahu.
Čarodějnické úkoly za šera i za tmy zvládlo
kolem 140 odvážlivců, velice nás Váš zájem
potěšil!
Dětský den jsme oslavili pohádkově,
„Cestou za pohádkovým dobrodružstvím“.
Děti si při procházce pohádkovým lesem
zkusily zašít vlkovo břicho u Karkulky,
umíchaly lektvar u čarodějnic, tvořily obří
bubliny u Pejska a Kočičky, zastřílely si u
Rumcajse a Manky nebo našly otrávené
jablko u Sněhurky. Na závěr je pak čekala
točená zmrzlina a dva skákací hrady.

Ke konci školního roku už i spolky mohly
pořádat akce s dětmi. Libčanští hasiči
uspořádali pro oddíl Soptíků hasičské
sportovní odpoledne na radostovské
hájence a fotbalisti pro naše malé fotbalové
nadšence víkendové soustředění se
stanováním, mnoha zápasy a bohatým
sportovním programem na fotbalovém
hřišti.
Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na
dvě letní kina o prázdninách a srpnovou
Libčanskou pouť. Pouťový víkendový
program včas zveřejníme, ale již teď se

můžete těšit na fotbalová utkání, hasičské
soutěže, na bohatý pouťový jarmark a
mnoho zábavných rodinných či
adrenalinových atrakcí. V září se těšte na
jubilejní desátý ročník festivalu dechové
hudby „Česenkovy Libčany“, na kterém
uvítáme Májovanku, Moravanku a
Veselku, odpoledním programem nás bude
provádět lidový vypravěč Franta Uher z
Lanžhota.
Všem, kteří se na pořádání těchto akcí

podíleli, moc děkujeme.
Přejeme Vám pevné zdraví a doufáme, že
nás v pořádání kulturních akcí nebude již
do budoucna nic omezovat.
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