
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

Konec školního roku v ZŠ Libčany
Po dvou letech se žáci konečně dočkali normálního závěru školního roku.
Olympiády, soutěže, školní výlety ...
Čtěte na str. 2-3

Setkání rodáků v Želí
Už v pořadí páté setkání rodáků proběhlo v červnu v Želí. Vedle
kulturního programu jste mohli vidět třeba i výstavu veteránů.
Čtěte na straně 5

Zpravodaj obce Libčany Léto 2022

Vážení a milí spoluobčané,
rok 2022 jsme opět zahájili Tříkrálovou
sbírkou, která proběhla formou kasiček na
daných místech v obci, také se mohlo
přispět na zřízený účet. Celkem se z kasiček
vybralo 17 117,- Kč.

Kultura v obci:
Akce, které jsme uspořádali: Turnaj v
karetní hře PRŠÍ, Karneval pro děti,
Probouzení broučků, Společenský ples,
Lesní závod, Rybářské závody, Putování za
velikonočním zajíčkem a Čarodějnickou
stezku, Česenkovy Libčany, Hasičské
závody, Dětský den a V. setkání rodáků a
přátel Želí. Se začátkem jara škola ve
spolupráci s obcí připravila Putování za
velikonočním zajíčkem a jako vždy se této
akce zúčastnilo více než 130 závodníků. Po
dlouhé odmlce jsme mohli uskutečnit
Pálení čarodějnic a Čarodějnickou stezku
odvahy ve spolupráci s Klubem rodičů a
přátel ZŠ a MŠ Libčany a obcí Libčany.
Byla to opět zdařilá akce s bohatou účastí.
V sobotu 18. června 2021 na oslavu svátku
dětí jsme si pro děti, ale i pro dospělé

připravili Libčanského gladiátora na
fotbalových hřištích a v přilehlém lese a
rybníku. Za obrovského vedra a ve
spolupráci velkého množství dobrovolníků
(gladiátorů) se podařilo postavit dvě dráhy
pro kategorie MŠ a ZŠ Libčany. Rád bych
tímto poděkoval všem, kteří pomáhají se
všemi akcemi, neboť jsou pro nás důležitým
článkem a bez nich by toto vše nebylo
možné uskutečnit. V neděli 29. června 2022

proběhlo v areálu továrního parku vítání
občánků. Příjemná atmosféra celé slavnosti
byla podpořena malým kulturním
programem libčanských předškoláků a
školáků. Do naší obce jsme přivítali deset
občánků, pět děvčátek a pět chlapců.
Poslední akcí, která proběhla 25. června
2022, bylo V. setkání rodáků a přátel Želí.
Zde bylo možné vidět vystoupení
libčanských mažoretek, výstavu veteránů,
ukázkové lety dravců, karikaturistu,
aranžování květin, jízdu na kočáře a
koních, hasičské útoky našich mladších
hasičů, skákací hrady. Den byl zakončen
večerní zábavou.

Úklid obce:
Na začátku jara jsme se snažili opět uklidit
naši obec v rámci akce ,,Ukliďme Česko“.
Akce proběhla i za nepříznivého počasí, ale
posbíralo se mnoho odpadu podél cest a v
lese. Děkuji všem, kteří i za nepříznivého
počasí pomohli uklidit naši obec a okolí.
Jako vždy plánujeme další úklid obce na
podzim tohoto roku.

Novinky v obci:
U nákupního střediska a u Hasičské
zbrojnice byly nainstalovány kontejnery na
kovy, které pomohou obci k lepšímu
třídění.
Staráme se průběžně o rozvoj našich
dětských hřišť. Na hřiště u Brigádníku byla
instalována ,,Áčková“ lanovka a do areálu
školy se namontují dva fitness prvky. Na
daných fitness prvcích si mohou cvičit, jak
děti, tak i dospělí. Na tyto dva prvky jsme
obdrželi finanční dar ve výši 80. 000,- Kč.
V Obecním hostinci U Bohouše došlo k
rekonstrukci kuchyně tak, aby splňovala
veškerá hygienická opatření.
Obec Libčany získala na nákup lanové
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A
MATEŘSKÁ ŠKOLA
LIBČANY
„Škola v běhu“
Čas nelze zastavit, a tak se rychle blížíme k
závěru letošního školního roku. Nedá nám
to, abychom nepřipsali slůvko „vcelku
normálního“. Znovu jsme se vrátili k

běžnému chodu školy s aktivitami, které
byly nedílnou součástí života ve škole.
Zúčastnili jsme se mnoha soutěží a
olympiád, vyjeli na exkurze a výlety, na
školy v přírodě, jezdili jsme na plavání,
organizovali tradiční i nové školní akce.

Úspěšně jsme reprezentovali školu v
olympiádě dějepisné, biologické a v
anglickém jazyce. Sportovci ze tříd 2.

stupně se zúčastnili atletického poháru a
Poháru rozhlasu. V něm naši starší žáci
vybojovali druhé místo. Malí fotbalisté se
zapojili do McDonalds Cupu, malí běžci si
zazávodili ve štafetovém poháru,
nevynechali jsme ani zápasy ve vybíjené v
Hradci Králové a Nechanicích, kde naše
mladší družstvo vybojovalo třetí místo.
Nejstarší žáci si zahráli přátelský zápas v

sedačky 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.
Děkujeme všem, kteří podpořili naše
dětská hřiště.
V areálu sportoviště, na celé budově byla
vyměněna okna a dveře. Dále plánujeme
rozšíření a výměnu topení celé budovy.
Opravili jsme vstup před zdravotním
střediskem v areálu ZŠ a MŠ Libčany.
V místní části Želí jsme zrekonstruovali
místní ,,Osvěžovnu“ s prodejnou potravin.
Došlo k rekonstrukci střešního pláště a
jejího zateplení, opravy fasády,
elektroinstalace v hostinci, dále byla
vyměněna výloha u prodejny a všechny
vstupní dveře do tohoto objektu.

Dotace a obec:
Obdrželi jsme dotaci na rekonstrukci a
obnovu školní zahrady u MŠ v Libčanech z
fondu Královéhradeckého kraje v celkové
výši 840.000,- Kč. Celkové náklady se
vyšplhají na necelé 3,2 mil. Kč. Zahrada by
měla být dokončena do konce května 2023.
Dokončili jsme rekonstrukci a renovaci
kapličky v Želí, na kterou jsme obdrželi
rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši

200.000,- Kč z Ministerstva zemědělství z
programu Údržba a obnova stávajících
kulturních prvků venkovské krajiny.

Co nového připravujeme?
Na prázdniny máme naplánovanou
rekonstrukci počítačové učebny a kabinetu
v ZŠ Libčany. Dojde k výměně
elektroinstalace a osvětlení, nové podlahy a
uspořádání celé PC učebny. Dále proběhne
nové zastřešení kolárny pro děti, které
dojíždějí na kolech. Doděláváme kompletní

rekonstrukci celého doskočiště pro skok
daleký za tělocvičnou v areálu ZŠ a MŠ
Libčany.
Plánujeme koupi další motorové sekačky se
zdvihem, která bude převážně sekat místní
fotbalová hřiště.
Na léto jsme opět pozvali letní kino. Filmy
budeme promítat 23.7. a 26.8.2021 (viz
plakát na letní kino).
Na přelomu měsíce července a srpna
započnou práce na rekonstrukci silnice od
,,Matičky“ až po dům č. p. 36 a od č. p. 108
až po č. p. 261. Toto je jedna z mnoha akcí
(oprav komunikací), které připravujeme.
O víkendu 5. - 8.srpna 2022 pořádáme
tradiční „Libčanskou pouť“. Budete se moci
těšit na nově obohacený program. Více se
dozvíte v přiloženém letáku.
Další akce bude 8. října 2022, kdy u nás
vystoupí Hradecká cimbálová muzika.
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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kopané se základní školou Svobodné Dvory
na hřišti SK Libčany.
Tradičně se zapojujeme do soutěže
dopravní. Mladší i starší žáci vybojovali
první místa v okresním kole a postoupili do
krajského finále. Zde obě naše družstva
obsadila krásná druhá místa. Kromě toho
vyjeli naši páťáci na hradecké dopravní
hřiště a také jsme měli zapůjčené mobilní
dopravní hřiště od o.p.s. Hradecký venkov,
které bylo celý týden postaveno na
víceúčelovém hřišti. Vyzkoušeli si ho naše
děti z MŠ a žáci 1.stupně.
Pro žáky 4. ročníku uspořádala besedu
spisovatelka Kateřina Kubalová. Byla to
odměna za vítězství v soutěži nakladatelství
Grada za nejlepší zpracování knihy v
komiksové podobě. Kromě besedy pozvala
paní spisovatelka celou třídu do Prahy na

knižní veletrh, kde se jako VIP hosté naši
žáci prezentovali v jejím programu.
Úspěch měli i žáci, kteří se zapojili do
soutěže ve čtení s přednesem v Chlumci nad
Cidlinou. Přivezli si několik předních
ocenění.
Ve všech třídách školy proběhl program
zaměřený na problematiku prevence
sociálně patologických jevů. Díky rychlým
zásahům a cílené prevenci se s rizikovým
chováním u našich žáků ve škole potýkáme
v ojedinělých případech.
Den zdraví pro žáky připravili vyučující 1. i
2. stupně ve spolupráci se složkami IZS,
dalšími dobrovolníky a lektory, včetně
lékařů. Dále jsme ve spolupráci se SŠTŘ
Nový Bydžov uskutečnili další ročník

řemeslné soutěže v práci se dřevem, kterou
pořádá naše škola ve zmodernizovaných
školních dílnách s názvem „Řemeslo má
zlaté dno, aneb Hrajeme si na truhláře“.
Proběhly i oblíbené velikonoční dílny, které
pořádala školní samospráva a sedmé třídy.
Dalšími oblíbenými akcemi byla Pexesiáda,
organizovaná 5.třídou, dále přespávání ve
škole se školní družinou a s 8.B, šesté třídy
připravily zajímavé akce v okolí rybníku
Brigádník a školní samospráva vymyslela
několik zajímavých školních dnů, jako byly
netradiční účesy, teplákový den, den
dobrých skutků, den bláznivých ponožek.
Konečně jsme také letos mohli zorganizovat
spolu s místními spolky, obcí Libčany a
Hvozdnice a Mikroregionem Urbanická
brázda další ročník lesního závodu. Už
poosmnácté!!! Rekordní účast 143
soutěžících je dokladem toho, že i když jsme
dva roky závod nerealizovali, je to
populární akce zaměřená na znalost a
ochranu přírody. Žáci 1.stupně se opět
zdokonalovali v poznávání rostlin, a to
padesáti druhů, u kterých určovali rodové i
druhové jméno. Nejlepší bylinkáři byli

samozřejmě odměněni.
Recitační soutěž a pěveckou soutěž jsme

uspořádali v rámci našich možností a
nejlepší zpěváky 1.stupně měli možnost
vidět a slyšet libčanští senioři na svém
setkání.
Konec školního roku byl věnovaný i
exkurzím – 6. třídy vyjely do Archeoparku
Všestary, 7. A. do přírodovědného centra v
Hradci Králové, 8.třídy si prohlédly
Legiovlak a navštívily Úřad práce –
středisko pro volbu povolání, 9. třídy
elektrárnu Hučák v Hradci Králové. Žáci –
ruštináři z 9.B vyjeli na exkurzi do Prahy,
aby na vlastní oči viděli místa, o kterých se
učili v rámci cizojazyčné konverzace.
Do školy jsme si pozvali několik výukových
programů. Skupina „Pernštejni“ tentokrát
přijela s programem Život a dílo Leonarda
da Vinci. Dalším zajímavým zážitkem pro
žáky 1.stupně byl Trilopark a jeho
workshopy, kde si děti vyzkoušely práci
archeologů.
Žáci 1. – 4. ročníku absolvovali školy v
přírodě, ostatní třídy školní výlety, páťáci a
zájemci o povolání v zemědělství se



MATEŘSKÁ ŠKOLA
Rok 2022 jsme v lednu začali oblíbenou
akcí – týdenním lyžováním v Olešnici v
Orlických horách. A musím říci, že máme
opravdu šikovné děti. Některé stály poprvé
na lyžích a v pátek už projížděly slalom
mezi brankami. V únoru byla nedůležitější
akce „Karneval“, to je ve školce vždy veselo!
Březen byl ve znamení vítání jara, chystání
výzdoby celé školky ze zimní na jarní. V
dubnu k nám přijelo „Divadélko s
úsměvem“ s pohádkou „Velikonoční
koláčky“. Na fotbalovém hřišti v Libčanech
jsme byli nadšeni z ukázky dravců a
poslední dubnový pátek byl „Čarodějnický
rej“ na zahradě mateřské školy. Děti v
převleku soutěžily, hodovaly a taky se
trochu bály, protože ve sklepě naší školky
je čekalo velké překvapení…V dubnu nám
také začal Plavecký výcvik v Hradci Králové, který bude trvat až do konce

června. V květnu jsme si na koloběžkách na
dopravním hřišti vyzkoušeli znalost
pravidel silničního provozu. Proběhl také
zápis nových dětí do MŠ. 1. června 2022
jsme oslavili na zahradě Den dětí. Od naší
maminky, paní Rychnovské, jsme jako
sponzorský dar dostali dva velké skákací
hrady a o zábavu bylo postaráno.
Samozřejmě nechyběla ani tradiční
zmrzlina. Hned další den proběhl druhý
zápis do MŠ, tentokrát pro ukrajinské děti.
Na školní výlet jsme se letos vypravili na
Kunětickou horu. Nezapomínáme ani na
spolupráci s obcí. Děti za třídy Krtečků s
paní učitelkou A. Šlechtovou vystoupily s
krátkým pásmem básniček na Vítání

občánků v továrním parku. Na závěr
školního roku jsme se rozloučili s našimi
předškoláky. Uspořádali jsme pro ně a
jejich rodiče „Havajskou show“ na zahradě
školky. Děti tančily, soutěžily a na závěr
proběhlo pasování předškoláků na školáky.
Úplně poslední akcí bylo loutkové
představení „Jak šel Kozlík do světa“.
Přejeme Vám krásné prázdniny a v novém
školním roce na viděnou.

Za kolektiv MŠ Lada Klazarová

zúčastnili exkurze na Zemědělský den v
Sověticích.
Naše mažoretky vyjely na soustředění, aby
dokonale nacvičily pochod a sestavu na
vystoupení, které připravují na obecní a
sportovní akce.
Také naši prvňáci předvedli starostovi své
čtenářské umění a za odměnu byli pasováni
na čtenáře.
Na úplný závěr připravili naši deváťáci
tradiční ceremoniál - pasování osmáků na
deváťáky. Letní počasí nám přálo, a tak si
celou akci na libčanském hřišti všichni
užili.
A pak už jen zbývalo rozloučit se s těmi

nejstaršími žáky. Neminulo nás poslední
zvonění a také slavnostní rozloučení s žáky
našich 9.ročníků v sále libčanského
pohostinství za přítomnosti rodičů a
dalších hostů. Dojemná chvíle vyvolala
nejednu slzu na tváři, ale život jde dál, a tak
43 absolventů pouštíme do života s přáním
toho nejlepšího.
Ve škole bude živo i o prázdninách.
Pořádáme dva turnusy letního kempu a
budeme rekonstruovat. Čeká nás
počítačová učebna a učebna robotiky v
budově A, rekonstrukce toalet v přízemí
budovy A a další opravy a výměny.
Děkujeme všem zastupitelům a panu

starostovi za všechno, co pro školu dělají. A
že toho není málo! Velice si toho vážíme.
Škola je jistě pro každou obec velkou
finanční zátěží, ale přináší do ní i život,
pracovní příležitosti a kulturní a
volnočasové vyžití.

Přejeme všem krásné a pohodové léto,
odpočiňme si a v novém školním roce se
budeme těšit snad v normálu opět na
viděnou. Bude-li nám počasí přát, nový
školní rok zahájíme ve školním atriu 1.září
2022 v 8 hodin.

Mgr.Lenka Šlechtová a zaměstnanci a žáci ZŠ
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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.

SETKÁNÍ RODÁKŮA
PŘÁTELŽELÍ
Poslední sobotu v červnu 25.6.2022 se v
Želí konalo V. Setkání rodáků a přátel Želí.
Počasí po celou dobu probíhající akce přálo
a na tom se odrazil i počet návštěvníků,
kterých bylo bezmála 220. Setkání rodáků a
přátel Želí začalo ve 12:00 hod. registrací,
kde byl každý návštěvník zapsán a obdržel
pamětní minci, pamětní list a orientační
mapu Želí. Po registraci přivítal
návštěvníky starosta obce Libčany Bc. Petr
Veselka. Následně se všichni návštěvníci
vydali na průvod obcí za doprovodu kapely
Májovanky pod vedením Jaroslava
Perného. V čele průvodu zářily místní
mažoretky ze ZŠ Libčany. Nečekaným
zpestřením byl nízký průlet 2 bojových
letounů L-159 nad celým průvodem. Na
začátku i konci průvodu se mohli
návštěvníci lehce občerstvit. Následně se

průvod vydal na náměstí, kde začal bohatý
program překvapením a to vysvěcením
místní zrekonstruované kapličky z roku
1881, kterou vysvětil farář Mgr. Ing.
Zdeněk Novák z Biskupství
královéhradeckého. Dále byl postupně v
programu k dispozici karikaturista, na

louce probíhala ukázka hasičské techniky a
požární útok hasičů a dětí z Libčan,
malování na obličej, ukázka aranžování
květin završená tombolou a letové ukázky
dravců. Po celou dobu akce se mohli
návštěvníci svézt kočárem, projet se na
koních, zastřílet si lukem, prohlédnout si
vystavené veterány, poslechnout kapelu
Májovanku a v místní Osvěžovně
prohlédnout vystavené fotografie z dob
dávných i současných. Pro děti byly k
dispozici skákací hrady a točená zmrzlina.
Nechybělo ani bohaté občerstvení. Celý
program byl zakončen zábavou, na které
hrála kapela Svižná těla. Celá akce proběhla
pod záštitou obce Libčany. Závěrem patří
velké poděkování obci Libčany, starostovi
obce Libčany Bc. Petru Veselkovi a všem,
kteří se podíleli na přípravě a průběhu V.
Setkání rodáků a přátel Želí.
Pavla Kučerová, Želí
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