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Rekonstrukce kanalizace

V březnu začne dlouhdobě plánovaná rekonstrukce kanalizace hlavním
průtahem obce.

Čtěte na str. 2

Ježíšek do mateřské školy přijde až poNovém roce

Vzhledem k velké nemocnosti dětí se na nadílku dárků mohou děti v
mateřské škole tešit hned po Novém roce, až budou v plném počtu.

Čtěte na str. 4

Zpravodaj obce Libčany Prosinec 2022

Vážení a milí spoluobčané,

rok 2022 je téměř za námi. Probíhá čas
adventní a všichni se těšíme na svátky,
trochu odpočinku a společných chvil s
rodinou a přáteli. Rád bych vám stručně
připomenul některé události uplynulého
roku a připojil přání na závěr.

Úklid obce:

Pro lepší, rychlejší a úspornější údržbu
zeleně byl před pár dny dodán další sekací
traktůrek značky Kubota se zdvihem, který
bude sloužit na fotbalových hřištích v
Libčanech.

Novinky v obci:

V areálu sportoviště aktuálně probíhá
rozšíření a výměna topení celé budovy, dále
došlo k rekonstrukci obecního bytu v
daném areálu (zateplení stropu, nová
elektroinstalace a částečná výměna
podlahy).

V letních měsících při zavření Obecního
hostince U Bohouše jsme nechali
zrenovovat parkety v obecním sále.

Podařilo se nám stihnout plánovanou

opravu místních komunikací v
jihovýchodní části obce od ,,Matičky“ až po
dům č. p. 36 a od č. p. 108 až po č. p. 261.
Toto je jedna z mnoha akcí (opravy
komunikací), které připravujeme. Celkové
náklady akce činí necelých 7.mil. Kč.

O prázdninách proběhla rekonstrukce
počítačové učebny a kabinetu v ZŠ Libčany.
Došlo k výměně elektroinstalace a osvětlení,
nové podlahy a uspořádání celé PC učebny,
dále také proběhlo nové plechové zastřešení
kolárny pro děti a bylo dokončeno
doskočiště pro skok daleký.

Do školní jídelny jsme byli nuceni pořídit
nový ,,konvektomat“, který nahradil
neopravitelný přístroj.

Pořídili jsme nový dřevěný betlém, který se
nachází u našeho Vánočního stromu.

Poděkování patří Spolku ,,Brigádník", který
provádí svými silami celkovou vnitřní
rekonstrukci domku v ,, Bažantnici“. Budete
se moci přesvědčit na vlastní oči při tradiční
akci nákupu vánočních kaprů.

Dotace v obci:

V letních měsících po dokončení
rekonstrukce a renovace kapličky v Želí
jsme obdrželi na účet obce přislíbenou
dotaci v plné výši 200.000,- Kč z
Ministerstva zemědělství z programu
Údržba a obnova stávajících kulturních
prvků venkovské krajiny.

Dokončili jsme projekční práce na rybník
,,Kočár“, na které nám bylo z rozpočtu
Královéhradeckého kraje poskytnuto 93 tis.
Kč.

Obdrželi jsme dvě informace ohledně
přislíbených finančních prostředků. V
současné době probíhá doložení všech
náležitostí pro splnění podmínek přijetí
finančních prostředků na podané projekty
,,Oprava povrchu víceúčelového hřiště a
úpravy části tělocvičny v Libčanech“ z NSA
(Národní sportovní agentury) a projektu
„Celková revitalizace veřejného osvětlení“ v
Libčanech i Želí.

Dotaci, kterou jsme obdrželi na projekt
rekonstrukce zahrady MŠ v Libčanech
budeme realizovat ihned po novém roce,
jak nám to počasí dovolí, s plánovaným

Foto na této straně: Tomáš Domek
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Kultura v obci
Poslední půlrok byl, co se týče kulturního
programu, v Libčanech opět bohatý. Během
léta jsme mohli shlédnout dva filmy v let-
ním kině. Na začátku srpna jsme uspořádali
již třetí ročník pouťového víkendu s
tradičním jarmarkem. V pátek vše začalo
utkáním starých gard z Libčan a ze Lhoty
pod Libčany. V sobotu jsme opět přivítali
přes 25 stánkařů na pouťovém jarmarku,
dopoledne program zpestřil pouťový fot-
balový turnaj mladších přípravek, po obědě
následovala vystoupení Bibibum a freestyl-
isty Petra Krause. Na charitativním fot-
balovém zápase jsme pomohli pro Nadaci
DUHA vybrat finanční obnos pro dvě
postižené děti mozkovou obrnou. Večer
následovala taneční zábava s kapelou Lyra
club. Nedělní program si připravily
libčanské spolky a uspořádaly tak pro děti
odpoledne plné soutěží a odměn.

Na začátku září jste se mohli vypravit na vý-
let do kouzelného Broumovska a v rámci
MOL CUPU jsme měli tu čest přivítat na
libčanském hřišti tým z Dukly Praha. K
libčanskému posvícení jsme spolu se spolky
uspořádali sousedské posezení s
vystoupením kapely Májovanka. V říjnu k
nám zavítala Hradecká cimbálová muzika a
již tradičně jsm uspali broučky k zimnímu
spánku. Listopadové neděle, ty zase patřily
48.ročníku loutkařské přehlídky na počest
rodáka Matěje Kopeckého a našim nej-
menším posluchačům. Účast dětí byla
opravdu hojná a většina dětí se zúčastnila i
výstavy maleb a kreseb s pohádkovými
tématy.

Poprvé jsme společně rozsvítili nově oz-
dobený vánoční strom před hasičskou zbro-
jnicí a k tomu odhalili krásný dřevěný
Betlém. Adventní čas nám pomohla navodit
vystoupení dětí s vánočními koledami.

Následující prosincový pátek se Libčany
proměnily v čertovskou obec a čerti pak děti
vyzkoušeli na nejrůznějších stanovištích. Za
odměnu všech 150 statečných dětí neminula
nadílka odMikuláše a andělů.

Minulý týden se pak uskutečnilo setkání
seniorů v místním hostinci, kterým
odpolední program zpříjemnili žáci školy se
svým vystoupením, a pak k tanci i poslechu
tradičně kapela Lyra club.

Ráda bych velice poděkovala všem, kteří se
o kulturu v obci jakýmkoliv způsobem za-
sadili a na akcích pomáhají. Veliký dík patří
také všem spolkům a Klubu rodičů a přátel
ZŠ a MŠ Libčany. Velice si vaší práce
vážíme.

Přejeme vám krásné a klidné vánoční svátky
a po celý nový rok 2023 především pevné
zdraví!

Iva Žitková,místostarostka obce

dokončením vměsíci květnu.

Co připravujeme:

V letech 2023 - 2024 se budeme finančně
podílet na spolufinancování navýšení
kapacity ČOV v Libčanech, každým rokem
po částkou necelých 4,5mil. Kč.

V měsíci březnu proběhne dlouhodobě
plánovaná rekonstrukce kanalizace
hlavního průtahu obcí. Začátek opravy od
č.p. 26 až po č.p. 32 s termínem dokončení
prací listopad 2023.

Nadále probíhají projekční práce:

• Výstavba kiosku, klubovny, toalet a dětského
hřiště.

• Multifunkční středisko.
• Nový chodník od jídelny ,,Gastrom“ směr
Želí, na začátku roku 2023 budeme podávat
žádost o dotaci.

• Dokončujeme projekční práce na dalším
úseku opravy místních komunikací od č.
p. 36 po č. p. 72 a před řadovkami směrem
k ,,Bažantnici“. Danou akci bychom rádi
realizovali na jaře roku 2023.

• Aktuálně jsou objednané další projekční
práce na rekonstrukci školní kuchyně,
zázemí šaten a hygienického zařízení v
tělocvičně v Libčanech a také revitalizace
celé návsi u Hasičské zbrojnice.

V zimních měsících proběhne rekonstrukce

zasedací místnosti na Obecním úřadě. Dále
připravujeme na začátek roku vybudování
základové desky s plechovou halou v
,,Bažantnici“ pro umístění obecního
majetku a techniky. V Želí plánujeme
rekonstrukci volební místnosti a baru s
kuchyní vmístní Osvěžovně.

Ve svém příspěvku jsem nezmínil kulturu,
která je nedílnou součástí života v obci, více
se dozvíte v našem Libčanském občasníku.
Za všechny uspořádané akce chci poděkovat
všem, jednotlivcům, spolkům a obecním

zaměstnancům, kteří se podíleli na akcích,
bez vás by to nikdy nešlo. V následujícím
roce se budeme opět snažit připravit
zajímavý a bohatý program.

Milí čtenáři, rád bych Vám popřál šťastné
prožití vánočních svátků a do nového roku
2023 mnoho štěstí, lásky a hlavně zdraví,
které je to nejdůležitější.

Bc. Petr Veselka, starosta obce
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Základní škola a mateřská škola,
Libčany
Letošní zahájení školního roku proběhlo
konečně opět ve školním atriu za přítom-
nosti všech žáků a pedagogů naší školy. Ne-
jvíce ho prožívali prvňáčkové. Letošní
první třídu navštěvuje 28 dětí. V prvním
týdnu měli čas na to, aby se seznámili s
novým prostředím, a potom se rozjeli s paní
učitelkou Mgr. Martinou Lipavskou
opravdu naplno. Patrony našich nejm-
ladších jsou pro letošní školní rok Mach a
Šebestová a ti je budou provázet celým
školním rokem. Od obce Libčany naši ne-
jmladší žáci obdrželi knihu s pohádkami
“Mach a Šebestová ve škole”, která je nejen
dárkem, ale i výzvou k tomu, aby se naši
“benjamínci” naučili co nedříve číst.

Letos byly prázdniny jako vždy pracovní. V
objektu A, tedy v nejstarší budově školy
proběhla rekonstrukce počítačové učebny,
vznikla dále učebna robotiky a nový kabin-
et. Byly provedeny úpravy na toaletách,
částečná výměna vodoinstalace, včetně
umyvadla, obkladů a baterií a stavebních
úprav a vznikl nový sprchový kout. Dále
byly provedeny elektrikářské, podlahářské a
malířské práce v kanceláři zástupkyně řed-
itele, která byla vybavena novým nábytkem.
Další z místností, která byla původní z roku
1975, tedy dosáhla na nový kabátek. Za-
čátkem září došlo také na výměnu oken ve
školní družině v budově C, kam zatékalo.

Dočkali jsme se též nového doskočiště na
skok daleký, a tak si naši atleti budou moci
užívat perfektní rozběhovou dráhu, certi-
fikovaný odraz a prodloužené doskočiště.

Na 2.stupni v budově A vznikla nová
nástěnná dekorace pod vedením Mgr. Evy
Vackové.

Naše kolárna dostala novou střechu, kterou

nám vyměnila libčanská firma Feral pana
Petra Huška. Stará střecha sloužila od roku
1995.

Vchody do jídelny a školy byly vybaveny no-
vou čistící zónou – nové zátěžové koberce.

Novinkou pro letošní školní rok je
znovuotevření školního bufetu, které jistě
přispěje ke spokojenosti našich žáků.
Prodeje se ujala paní Jitka Mládková, která
nabízí sortiment odpovídající posledním
předpisům školního stravování.

Život ve škole jede na plné obrátky. Ad-
aptační pobyt žáků šestých tříd v Českém
ráji, školní promítání, návštěvy divadel,
soutěže. Rychle jsme se dostali do správného
rytmu a snažíme se zapojit do mnoha aktiv-
it. Pokračujeme v projektech Ovoce do škol,
Mléko do škol, i když jsou v letošním
škoním roce určeny pouze pro žáky
1.stupně. Zapojili jsme se do soutěží Příro-
dovědný klokan, Pythagoriáda, připravili
jsme školní přírodovědnou soutěž 1.stupně
v poznávání savců, stromů a keřů.
Pokračujeme ve sběru hliníku, baterií a
papíru. Sbírali jsme také pro myslivce
žaludy a kaštany a sešla se velká zásoba.
Všem sběračům děkujeme.

Pustili jsme se i do sportování. Nejstarší žáci
vyzvali k fotbalovému zápasu žáky ze ZŠ
Nechanice a ZŠ Svobodné Dvory. Celé
dopoledne probíhalo v přátelském duchu.
Naši žáci skončili na druhém místě. Další
sportovní setkání těchto škol proběhne v
pátek 16.12.2022. Tentokrát změří své síly
žáci 6. a 7.tříd ve vybíjené.

Na podzim proběhlo také testování tělesné
zdatnosti žáků třetích a sedmých tříd v
rámci šetření České školní inspekce.

Bohatá je i náplň volnočasových aktivit, v
naší škole pracuje 25 zájmových útvarů a
jejich náplň je opravdu různorodá.

Školní samospráva a žáci 9.tříd připravili
tradiční Drakiádu, a tak jsme si za krásného
podzimního počasí užívali tuto příjemnou
venkovní aktivitu. 9.B pořádala pro žáky
třetích tříd Halloweenskou přespávačku ve
škole, která byla dostatečně strašidelná.
Všichni si ji náležitě užili.

Velice se vydařila beseda se spisovatelem
Jiřím Šanderou, autorem dětské literatuty.
Probíhala ve školní knihovně postupně pro
všechny třídy 1.stupně. Žáci byli za svoji po-
zornost a aktivitu autorem knížek velice
chváleni. Proběhla i autogramiáda, protože
byla možnost si některé tituly zakoupit.
Doplnili jsme také školní knihovnu o něk-
teré knížky, abyměli žáci větší možnost si je
přečíst.

Žáci 5.ročníku se vypravili do Prahy na
muzikál Alenka v říši divů. Dále navštívili
Muzeum Fantastických Iluzí. Celou exkurzi
si velice užili a načerpali mnoho informací o
hlavním městě.

Průběžně se věnujeme preveci rizikového
chování. Ve třídách jsou realizovány pro-
gramy s touto náplní.

Se žáky 9.ročníku jsme se zúčastnili
řemeslné soutěže v Novém Bydžově.
Přivezli jsme čtyři medaile. Ve škole se v
rámci udržitelnosti projektu “Modernizace
budovy základní školy v Libčanech pro
výuku klíčových kompetencí” uskutečnil
další ročník soutěže “Řemeslo má zlaté dno”,
kde soutěžili žáci se zájmem o práci se
dřevem. V rámci téhož projektu se chys-
táme na návštěvu truhlárny pana Nováka ve
Hvozdnicích a firmy SIMO v Libčanech.

Školou i školkou opět chodil Mikuláš. Klub
rodičů a přátel školy připravil pro děti a
žáky na 2.12.2022 Libčanskou čertovskou
stezku, která se setkala s obrovských úspě-
chem.



Mateřská škola
V září začíná podzim a příroda se ukládá
pomalu ke spánku. V naší školce se ale stále
něco děje. Nové děti si bez problémů zvykly
a snaží se zapojit do činností, hrají si a tvoří.
Všichni společně cvičíme, zpíváme a hlavně
si povídáme. V září jsme ve třídách pekli
štrúdly a dělali jablíčkové toasty. V říjnu
jsme hrabali listí na školní zahradě, sbírali
kaštany a také podzimní listy, které jsme
pak využívali pro naše další tvoření.
Chodby a nástěnky jsme vyzdobili
nakreslenými i opravdovými dýněmi, které
jsme vydlabali. A už tu máme listopad –
začínáme „Vodnickou pohádkou“, tu nám
přijelo zahrát loutkové divadlo Kozlík.
Učitelky s dětmi připravovali výrobky na
rozsvícení vánočního stromu v Libčanech a
na školní jarmark. Rodiče měli také
možnost přihlásit své dítě na logopedickou
depistáž, která proběhla v mateřské škole.
Mezi tím vším jsme se stihli ještě vánočně
vyfotografovat. Listopad jsme zakončili
nádherným výletem na vánočně vyzdobený
Hrádek u Nechanic. Ještě jsme se ani
pořádně nerozkoukali a už tu máme
Mikuláše, čerty a anděly. Opět jsou
nazdobené třídy a šatny čertovskými

výrobky a očekávaná družina může přijít.
Přestože byl čert hodně aktivní a dlouho nás
přemlouval, nikoho si neodnesl. My máme
přece všechny děti hodné. Hlavně nám ale
nesměl nikdo chybět druhý den na
vánočním vystoupení v atriu základní školy.

Máme vánočně vyzdobenou školku,
ozdobené stromečky, rozsvícené adventní
domky pro děti, napečené cukroví,
domluveného Ježíška…a začíná nás trápit
velká nemocnost dětí. Netrvalo dlouho a
onemocněly dvě třetiny personálu školky.
Naštěstí máme úžasné rodiče! Kdo mohl,
nechal si děti doma, než se situace zlepší.
Museli jsme ale změnit naši domluvu s
Ježíškem. Je nám líto dětí, které by s námi u
dárků nebyly a chceme si to užít ve zdraví a
v plném počtu. Ježíšek nám tedy svou
nadílku nechá přes prázdniny ve školce a my
se budeme těšit, že si to v úterý 3.1.2023
krásně užijeme!

Klazarová Lada

"Vánoce krásné a čisté jako sníh,

domácí pohodu, radost a smích."

Přeje kolektiv MŠ v Libčanech
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V úterý 6. prosince se uskutečnil tolik
očekávaný Adventní den otevřených dveří,
tentokrát i s vánoční tržnicí a s
vystoupením našich dětí a žáků. Potěšil nás
obrovský zájem veřejnosti a doufáme, že si
to všichni společně s námi užili. Na místě je
jistě poděkování, a to:

• všem místním spolkům – klubu rodičů,
hasičům, rybářům za pomoc při organ-
izaci a úžasný stánkový prodej. Bramborové
spirálky, hamburgery, pardubánky a spousta
dalších dobrot, které byly v nabídce,měly
obrovský úspěch

• roudnickým ženám, které nás opět pod-
pořily, jejich výborné perníčky jsou již
nedílnou součástí této akce

• Obci Libčany za pomoc při realizaci akce,

panu starostovi, zastupitelům a obecním
zaměstnancům, kteří se zasloužili nejen o
náš krásný školní vánoční strom, ale o
realizaci celé akce ve školním atriu

Prosincový program je nabitý. Třídy
prvního stupně navštívily výrobnu
vánočních ozdob ve Dvoře Králové nad
Labem. Třídy 2.stupně si užily adventní
třídnické dny dle vlastní volby. Proběhla
školní kola olympiády z českého jazyka a
dějepisu. Připravujeme se na 20.prosince, to
bude Zpívání ve školním atriu a 22.prosince
na tradiční Vánoční besídku ve školní tě-
locvičně.

Na leden máme připravené pobytové
lyžařské výcviky pro žáky devátých, sed-
mých tříd a pohádkové lyžování pro žáky 5.-

6.tříd.

Vidíte, že náš program je opravdu bohatý, a
to jsme určitě nepopsali všechno. Všichni
doufáme, že budeme moci normálně
pokračovat v práci a budeme se společně
těšit na všechno to, co nás ve škole čeká.

Přejeme vám všem příjemné prožití ad-
ventního času, šťastné a veselé Vánoce a
hlavně pevné zdraví, to je ten největší dárek
z dárků.

Mgr. Lenka Šlechtová, ředitelka ZŠ a MŠ
Libčany a Mgr. Leona Lelková, zástupkyně
ředitelky



Fotbalový oddíl SK Libčany
Fotbalový oddíl SK Libčany reprezentují 2
mužstva dospělých, 1 mužstvo starší
přípravky a 2mužstva mladší přípravky.

Máme radost hlavně z mužstev dětí.
Nejenže pravidelně trénují a zlepšují svou
kondici i sportovní úroveň, ale daří se jim i
výsledkově v jejich okresních soutěžích.
Věříme, že za několik let se jejich nadšení z
fotbalu promítne i do mužstev dospělých.
Mezi nejčerstvější úspěchy mladší
přípravky bychom mohli zmínit 2. místo z
celkem 29 týmů na prosincovém halovém
turnaji v Předměřicích nad Labem.

Mužstvo B mužů se podařilo doplnit
hráčsky a v tabulce jim po podzimu patří
pěkné 6. místo. Doufáme, že v úspěších
budou pokračovat i v jarní části soutěže.

Mužstvo A mužů má střídavé úspěchy –
zatímco v krajském přeboru se mu příliš
nedaří, v pohárových utkáních prokazují
hráči své nesporné kvality. V červnu jsme
vyhráli v nervově vypjatém utkání ve finále
Poháru hejtmana ročník 2021/2022 na
hradeckou Slávií a získali tak právo
nastoupit v celostátním poháru. V něm
jsme úspěšně prošli předkolem i 1. kolem
soutěže a ve druhém kole jsme v Libčanech
přivítali mnohonásobného mistra republiky

– aktuálně druholigovou Duklu Praha. V
divácky atraktivním utkání jsme po velmi
dobrém výkonu prohráli 1:3, ale můžeme s
klidem prohlásit, že se tento zápas zapíše
zlatým písmem do kroniky libčanského
fotbalu. Podzim přinesl velkou obměnu
hráčského kádru, kteří se postupně
zapracovávají do mužstva a představují
budoucnost pro náš oddíl.

Závěrem bychom chtěli touto cestou
poděkovat obci za podporu, fanouškům za
neustálou přízeň a všem popřát hezké
svátky a hodně zdraví.

František Bárta

SDH Libčany
V březnu letošního roku jsme se vrátili k
naší dlouholeté tradici a uspořádali jsme
maškarní bál pro děti, všichni si ho po delší
pauze moc užili. Společně s vámi jsme
pomohli s úklidem obce, zorganizovali sběr
elektroodpadu a pořadatelsky jsme pomohli
zajistit několik kulturních a sportovních

akcí pořádaných v Libčanech (Česenkovy
Libčany, Setkání rodáků v Želí, Pouťový
jarmark v Libčanech a další). Na konci
května jsme oslavili 125 let od založení SDH
Libčany, jak jinak, než soutěžením. Poprvé
jsme uspořádali závody pro mladé hasiče
(mladší a starší kategorie) v požárním
sportu a hned se sjelo více než sto dětí ve 14
týmech. Přestože nám vůbec nepřálo počasí,

všechny děti byly moc spokojené.
Odpoledne proběhla soutěž dospělých v
požárním útoku družstev okrsku č.7
(Libčany, Hrádek, Stěžery, Radostov,
Radíkovice, Těchlovice), kde se ukázalo, že i
jako dospělí umíme být dětmi a soutěžíme s
obrovským nasazením.

V březnu jsme také obnovili činnost
kroužku mladých hasičů. Pomohli nám
uklidit obec a na pravidelném soustředění v
Radostově začali pilně trénovat na letošní
sezonu. Na konci roku 2021 jsme žádali o
dotaci v programu Můj klub 2022,
vyhlášenou Národní sportovní agenturou,
program je určen pro podporu sportování
dětí a mládeže. Dotace byla schválena,
pořídili jsme přívěsný vozík za auto pro
převoz technických prostředků na tréninky
a závody v požárním sportu kroužku
mladých hasičů. Děti se zúčastnili závodů v
Hubenicích, Libčanech, Urbanicích,
Roudnici, Plačicích a Libřicích, na všechny
tyto soutěže včetně pátečních tréninků
převážíme technické prostředky v novém
vozíku. Od září máme přihlášeny nové
mladé hasiče ve věku 4-7 let.

Ani letos se Česku nevyhnula mimořádná
událost, když v létě začal hořet Národní
park České Švýcarsko v Hřensku. Členové
jednotky JSDHO Libčany opět
zaregistrovali jednotku pro případnou
dobrovolnou pomoc při hašení požáru. Za
velkého přispění Obce Libčany společně s
SDH se opět podařilo uspořádat sbírku
pomoci, tentokrát pro zasahující hasiče,
kterou dobrovolníci z našeho SDH odvezli
do Hřenska.

Všem přejeme krásné a pohodové Vánoce,
čas na odpočinek a do nového roku 2023
zdraví, úspěch a štěstí.

Olga Jerjeová
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Rybářský spolek Brigádník
Rok 2022 u spolku Brigádník byl z hlediska
činnosti již o poznání živější oproti
předchozím rokům covidovým.

První větší akcí bylo velmi nešťastné
vypuštění rybníka Kočár v březnu, které
údajně bylo nezbytné pro zaměření k
projektu opravy a revitalizace. Bohužel nyní
již pravidelná jarní sucha spolu s
poškozeným potrubím mezi Kočárem a
Továrním parkem vedly k nízkému stavu
vody v Kočáru a díky nulovému průtoku k
ohromnému úhynu ryb v Továrním parku
během srpna. Potvrdilo se tak to, že
vypouštět takové množství vody na začátku
suchého období je, mírně řečeno,
nerozumné a příště již na takový požadavek
nepřistoupíme.

Začátkem června jsme se rozhodli po
několika letech přestávky uspořádat
rybářské závody, kterým nutně předcházelo
vyčištění břehů rybníka Brigádník od náletů
a různých křovin, který se již nyní
pokusíme provádět každoročně. Jako
doprovodný program závodů probíhalo
posezení a občerstvení zahrnující zejména
grilované a smažené pstruhy, o které byl
značný zájem a měly velmi kladné ohlasy.
Tato jarní akce určitě zůstane v kalendáři i
pro příští roky..

Největší podzimní akcí pak byl výlov
rybníka Brigádník, který je sice na
organizaci oproti Kočáru náročnější, je však
také svoji polohou u lesa mnohem
kouzelnější. I přes nepříliš příznivé počasí
se opět sešlo mnoho malých i velkých
návštěvníků a hlavní cíl, tedy příjemné
setkání s dětmi, sousedy a kamarády v

podzimní atmosféře se svařákem a rybími
hranolkami v ruce byl jistě beze zbytku
splněn.

Pro letošní rok je v plánu ještě prodej
Vánočních kaprů, který tentokrát proběhne
ve čtvrtek 22. prosince od 10:00 do 19:00
hodin, opět v bývalé bažantnici v
Libčanech. V nabídce kromě živých kaprů s
možností jejich úpravy budou také uzené
ryby a drobné vánoční občerstvení.

Kromě výše uvedených našich akcí jsme se
také podíleli na řadě akcí pořádaných Obcí
Libčany, školou či jinými místními spolky,
kde jsme zajišťovali stanoviště či jiný dílčí
program.

Po celý rok probíhá vlastními silami
rekonstrukce bývalé bažantnice tak, aby zde
vzniklo důstojné zázemí nejen pro pořádání
akcí spolku Brigádník. Ač je smutným
faktem, že je účast většiny řádných členů
Spolku až na výjimky mizivá, ruku k dílu
naopak postupně přikládají další “mladí a
perspektivní”, které baví nejen trávit čas s
kamarády u smysluplné práce (mnohdy plné
emocí), ale také mají radost z té viditelné
proměny a mají společný cíl - zanechat po
sobě prima klubovnu pro naše postupně
dospívající děti a další generace. Dochází tak
vlastně k přirozené obměně členské
základny, za kterou jsem rád, protože je u

podobných spolků nezbytná.

Proměnu, jak se dříve dobrovolnicky
stavěná bažantnice ze šedesátých let, která
již svůj účel splnila a další léta chátrala a byla
spíše skladištěm všeho nepotřebného, mění
na funkční "hájenku” se zázemím -
sociálkami, teplou vodou a kuchyní, si
budete moci (téměř před dokončením)
prohlédnout během prodeje vánočních
kaprů. Využití tak jistě najde nejen pro náš
spolek ale také pro další obecní akce, kde
vlastně už měla coby libčanské strašidelné
peklo svoji premiéru během letošní
Čertovské stezky.

Záviš Jirásek, předseda spolku

Myslivecký spolek Libčanská
dubina
Se zimou se Myslivecký spolek Libčanská
dubina intenzivně stará o příkrm zvěře v
honitbě, tak aby zvěř nestrádala po měsících
hojnosti nedostatkem. Zvelebování stavu a
kondice zvěře je hlavním cílem spolku a
jejich členů. Díky členům je pro letošní
zimu zajištěna pestrost stravy pro veškerou
zvěř, když před zahájením krmení došlo k
vyčištění a opravě zásobníků krmiva i
krmných zařízení. V průběhu roku pak
spolek zajistil vlastními silami opravu
některý umělých nor, které jsou v honitbě

zřízeny, a vybudoval na pečlivě
vytipovaných místech nové umělé nory.
Jako již tradičně ve spolupráci s Obcí
Libčany a Základní a mateřskou školou
Libčany za pomoci Sboru dobrovolných
hasičů Libčany spolek pořádal Lesní závod,
kde děti vyzkoušeli své znalosti zmyslivosti,
péče o zvěř, kynologie, ale i přírodovědy,
účast byla opět hojná. S podzimem pak
přišlo období lovu většiny lovné zvěře, kdy
dle mysliveckého zákona je v naší honitbě
lovnou zvěří srnčí, dančí a černá zvěř. Při
společných honech, jež budou v tomto roce
celkem 4, je pak loven bažant obecný.

Spolek přeje všem čtenářům hodně úspěchů
a zdraví v novém roce a klidné prožití
Vánoc.

KronikářMS Libčanská dubina Ing. Ondrej
Mašlonka
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Občanské sdružení pro
mezinárodní partnerství
Poslední roky nebyly jednoduché po nikoho
z nás a neustálá omezení velmi silně zasáhla
i chod našeho spolku. Impulzem k odrazu z
pomyslného dna byla spolupráce obou stran
na humanitární pomoci pro válkou
zkoušenou Ukrajinu. Materiální pomoc z
Francie byla ve spolupráci s českou stranou

a paní Larysou Prodanets úspěšně
nasměrována a předána tam, kde jí bylo
velmi potřeba. Všem zúčastněným patří náš
obdiv a uznání. Setkání dlouholetých přátel
po nucené odmlce tak postupně vede k
obnovení lehce opomenutých vazeb.

Nyní se snažíme naši spolupráci opět
nastartovat a plánujeme pro rok 2023 hned
dvě akce u našich přátel v Le-Mele. Chtěli

bychom naší účastí podpořit oslavy 90.
výročí založení sportovního klubu v Le-
Mele v průběhu června. A začátkem srpna
pak zorganizovat „standardní“ návštěvu u
našich francouzských přátel. Věříme, že více
jak 30 let úzkých vazeb jednotlivců či celých
rodin tak budou pokračovat a dále se
rozvíjet.

Ing. Pavel Švadlenka, předseda spolku
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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.




