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Život v pandemii
JAROSLAV PICH ml.
Rok 2020 už navždy zůstane spojený s vlnou pandemie neznámé nemoci, která zasáhla celý svět. Lidé
se potýkali s nemocí, s níž se dosud nikdy nepotkali a
nebyli na ni připravení. Tzv. COVID-19, jak byla koronavirová nemoc označena, měl přímé dopady i do
libňatovských domácností. V souvislosti s nařízením
vlády jsme se potýkali s omezením prodejních dob
v obchodech, se zcela uzavřenými hospodami, s uzavřenými službami včetně kadeřnictví, které v obci
funguje, ale leckdo také s nemožností chodit do zaměstnání, pro děti byly dokonce v podstatě po celý
rok uzavřené školy, na jaře se uzavřela i naše mateřská
škola. Skousnout jsme museli zákazy shromažďování,
zákazy cestování, zpěvu, omezení kulturních představení, sportu, ale i třeba zákaz vycházení. Mnohé z restrikcí se navíc přenesly
i do roku 2021 a pokračují.
Co je však nejpodstatnější, mnoho z nás se potýkalo se samotnou nemocí. Nevěděli jsme,
jak se k nemoci stavět mnozí se báli, jiní ji zpochybňovali, další možná zůstávají až do těchto
chvil trochu rozpolceni,
jak se k pandemii uvnitř své duše postavit.
Některé nakažené neznámý vir zasáhl takřka bezpříznakově, jiní neměli tolik štěstí a museli intenzivně
zapojit svůj imunitní systém a vyhledat lékařskou pomoc. Největším neštěstím pochopitelně zůstává ztráta života, která se ani naší obci nevyhnula. S velkým
zármutkem bych chtěl pozůstalým vyjádřit tímto ještě jednou soucit nad ztrátou příbuzného člověka, pří-

tele či známé osoby.
Na druhé straně bych rád poděkoval každému, kdo
měl zájem podílet se na pomoci ostatním. Za sebe
musím říct, že jsem byl překvapen tím, kolik z Vás mi
nabízelo pomoc, většinu z Vás jsem ani neměl možnost využít. Po Libňatově jsem vozil roušky s Anežkou Faltovou a Jirkou Pecháčkem mladším, kteří se
ochotně nabídli k distribuci roušek do domácností
v době, kdy byly nedostatkovým zbožím. Obec roušky
nakupovala od firmy, v níž je zaměstnaná Petra Endlichová, která jejich nákup zprostředkovala, s rouškami pomohla i Jarmila Kejzlarová nebo učitelky v mateřské škole v době, kdy
byla výuka omezená. Nerad bych při jmenování zapomněl na někoho,
kdo se jakýmkoliv způsobem podílel na pomoci lidem, kteří kvůli zdraví či věku neměli takové možnosti jako mladí
spoluobčané. Vám všem
patří ohromné DÍKY.
Jsem rád, že naše obec
na jaře navázala spolupráci i s trutnovskou nemocnicí, pro niž jsem zajišťoval dodávky klíčových zdravotnických přístrojů i drobnějších medicínských pomůcek z Brna a Hradce Králové, přičemž jsem nemocnici jménem obce nabídl obecní automobil a svůj čas.
Solidarita byla během roku častokrát na vrcholných místech hodnotového žebříčku každého z nás.
Přál bych si, aby tato vlastnost nevymizela s postupným opadáváním pandemie, kterého se, jak pevně věřím, bez vážnějších následků snad již brzy dočkáme.
Ale naopak, abychom si ji v sobě zachovali i nadále.
Je to důležitá lidská vlastnost, která je na vesnici často
dvojnásob ceněná.
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Úvodní slovo starosty obce
Vážení a milí spoluobčané,
rok 2020 nebyl tím, na který všeobecně budeme rádi vzpomínat. Pandemické epidemii jsem věnoval protilehlou stránku tohoto vydání Libňatovských novin, proto nyní již jen krátce. Nemoc lidstvo připravila o životy, o zdraví, často o rodinné vazby, o společenská setkávání, o život na jaký jsme byli zvyklí.
Každý z nás se i v Libňatově s nemocí více či méně setkal. Nejsem rád, že žijeme
v nelehké době, musíme si s ní ovšem poradit tak, jak nejlépe umíme a podobně, jako si lidstvo v minulosti už s různými nástrahami obdobně poradilo. Nepodléhejme panice, buďme dál ohleduplní
a važme si života, jaký jsme si sami vytvořili.
V ponurých světlech zdravotnické krize jsme však stačili v únoru uspořádat po dlouhé odmlce masopust. Tato společenská akce, která vznikla ze společné myšlenky a díky úsilí i nadšení členů libňatovských spolků a zastupitelů Libňatova, se, dovolím si tvrdit, velmi povedla. Jsem rád, že zabijačkové maso přilákalo velké množství lidí v maskách jak z Libňatova, tak z Maršova u Úpice. Věřím, že si každý z nás den užil. V případě masopustu se skutečně jednalo o spolupráci všech místních spolků, za což jsem nesmírně šťastný, protože je to konkrétní výsledek pravidelného setkávání,
která jsme před dvěma lety začali s vedeními spolků a zastupiteli pořádat.
Co se investic do majetku týče, má obec za sebou jeden z rekordních roků. Nejvýznamnější a nejnákladnější akcí byla v roce 2020 přestavba mateřské školy. Zde obec proinvestovala téměř 4 miliony korun, přičemž díky získání dvou dotací nakonec „ze svého“ vynaložila méně než 300.000,- Kč.
Na tomto místě je tak třeba poděkovat Královéhradeckému kraji a Ministerstvu financí České republiky, institucím, které pomohly z libňatovské školky vytvořit moderní budovu s vyžadovaným
zázemím, ale i s výrazně sníženou energetickou náročností. Poděkování patří i dětem, rodičům a
zaměstnancům školky za trpělivost s omezením provozu, s nímž byla rekonstrukce spojená. O dalších věcech, kam obec vloni vynakládala veřejné prostředky, se dozvíte uvnitř Libňatovských novin.
Nemalé finanční prostředky jsme i v roce 2020 investovali do přípravy projektových záměrů,
u nichž je veřejný zájem na proinvestování určité částky peněz. Realita je taková, že ze záměrů, které
představuji na stranách 18 až 20, potřebuje obec získat partnera pro financování, protože rozpočet
obce je velmi omezený. Uvidíme, jak se nám v Libňatově podaří čerpat finanční prostředky z krajských, národních či evropských fondů. Ač si o dotacích můžeme myslet své, jsou šancí, jak naši obec
zvelebovat, jak nabídnout nové možnosti nám dospělým, ale i dětem, jimž chceme předat obec fungující, vzhlednou a atraktivní.
Skvělou zprávou je, že i v roce 2020 se jméno obce blýsklo na vrcholné sportovní akci. Fotbalisté
Barchovanu Libňatov reprezentovali obec na Českém národním poháru v Kolíně. Vítězství nad týmy
z Plzně a Kolína a postup do osmifinále je pak velkým úspěchem suverénně nejmenší obce v turnaji.
Na závěr tohoto úvodníku bych rád poděkoval zastupitelům obce za jejich práci. Především bych
ale rád touto cestou veřejně poděkoval také účetní Stanislavě Šévlové, která se mnou prožila velmi
náročný rok z hlediska administrativy, účetnictví a vedení všeobecné obecní agendy.
Přeji Vám klidný rok plný zdraví, ohleduplnosti, lásky, pozitivní nálady a negativních testů. Věřím,
že se z letošních novin dozvíte mnoho zajímavého o proběhlém roce i plánech do budoucna.
							
									
Jaroslav Pich, starosta obce

OBEC LIBŇATOV
∙ www.libnatov.cz			

∙ facebook.com/obeclibnatov

∙ „Libňatov“ pro Android i iOS

∙ virtualtravel.cz/export/libnatov/

∙ jestrebihory.net			

∙ kjh.cz
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Změny stavu obyvatelstva v roce 2020
Počet obyvatel v Libňatově k 1. lednu 2021: 368
Narození
Karel Hofman			
Egon Pich				
Marek Zvara				
Michaela Krtičková			

Libňatov 7
Libňatov 197
Libňatov 147
Libňatov 103

Zemřelí
Jarmila Písaříková			
Libuše Teichmanová			
Stanislav Hájek			

Libňatov 159
Libňatov 51
Libňatov 116

Přistěhovaní
Lukáš Madarász			
Andrea Forstová			
Marika Müllerová			
Milan Zaňka				
Štěpán Zaňka			
Leona Zaňková			
Pavlína Zaňková			

Libňatov 196
Libňatov 199
Libňatov 199
Libňatov 210
Libňatov 210
Libňatov 210
Libňatov 210

Odstěhovaní
Tomáš Bárta				

Libňatov 89

Důležité informace
POPLATKY 2021

TERMÍNY VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ

Cena za svoz komunálního odpadu:
500 Kč za trvale přihlášenou osobu
nebo za rekreační objekt
Slevu mohou uplatnit děti a studenti

Přijďte se informovat o aktuálním dění v obci.
Předběžný plán termínů veřejných zasedání zastupitelstva obce v kulturním domě (mohou se změnit):

Cena vodného:
30 Kč / m3
Poplatek ze psů:
100 Kč / 150 Kč za každého dalšího

Úterý 23. března 2021
Úterý 4. května 2021
Úterý 22. června 2021
Úterý 7. září 2021
Úterý 9. listopadu 2021
Úterý 14. prosince 2021

Významná národní výročí
JARMILA EFLEROVÁ

ském trůnu, po jeho smrti tuzemskému trůnu vládli
V roce 2021 si český národ připomene dvě význam- až do skončení 1. světové války pouze zahraniční roná výročí. Myslím, že obě dvě je vhodné připomenout. dové dynastie.
22. března si připomeneme 550. výročí od smrti Jiřího z Poděbrad a Kunštátu, který zemřel 22. března 1471. Jiří z Poděbrad, vlastním
jménem Jiřík z Kunštátu a Poděbrad, byl jediným českým králem,
který nepocházel z panovnického
rodu, ale z panského stavu domácí
šlechty. Jiří z Poděbrad vedl politiku založenou na toleranci a diplomacii. V tehdejší Evropě však toto
smýšlení nebylo pohodlné především moci papežů, kteří měli klíčovou moc. Jiří z Poděbrad byl zároveň posledním Čechem na králov-

21. června pak uplyne 400 let od popravy 27 českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze.
21. 6. 1621 proběhla nebývale krutá událost, která zakončila třetí pražskou defenestraci. Tzv. Staroměstská
exekuce byla hromadná poprava dvaceti sedmi vůdců
stavovského povstání (tří pánů, sedmi rytířů, 17 měšťanů). Exekuce byla šokujícím a hrozivým představením, které mělo dokázat tehdejší Evropě, že Habsburkové se nenechají zastrašit stavovským povstáním
a žádná protestantská vzpoura nemůže ohrozit jejich
autoritu. Tento akt ve svém důsledku upevnil vládu
Habsburků na českém trůnu a odradil potenciální
opozici od jakékoli formy odboje.
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Výsledky voleb
do zastupitelstva Královéhradeckého kraje
CELOKRAJSKÉ VÝSLEDKY

V LIBŇATOVĚ
Voliči v seznamu: 		
Vydané obálky:		
Volební účast:		
Platné hlasy:			

302
160
52,98 %
158

Pořadí dle počtu obdržených hlasů:
1. Koalice ODS, STAN, VČ
41 hlasů
2. ANO 2011			
39		
3. Koalice TOP 09, HDK, LES 24		
4. Koalice ČSSD, Zelení
17		
5. KSČM			
12		
6. Česká pirátská strana
11		
7. SPD			
6		
8. Ko. KDU-ČSL, VPM, Nest. 5		
9. Rozumní - Petr Hannig
2		
10. DSZ - Za práva zvířat
1		
11. www.cibulka.net		
0		
12. Trikolóra hnutí občanů
0		

Voliči v seznamu: 			
Vydané obálky:			
Volební účast:			
Platné hlasy:				
25,94 %
24,68 %
15,18 %
10,75 %
7,59 %
6,96 %
3,79 %
3,16 %
1,26 %
0,63 %
0,00 %
0,00 %

439 075
180 081
41,01 %
177 049

Pořadí dle počtu obdržených hlasů:
1. Koalice ODS, STAN, VČ		
23,53 %
2. ANO 2011				
22,04 %
3. Česká pirátská strana		
14,41 %
4. Koalice ČSSD, Zelení		
8,88 %
5. Ko. KDU-ČSL, VPM, Nestran.
8,32 %
6. Koalice TOP 09, HDK, LES
7,84 %
7. Svoboda a př. demokracie (SPD) 5,45 %
8. KSČM				
4,51 %
9. Trikolóra hnutí občanů		
3,09 %
10. DSZ - Za práva zvířat		
0,97 %
11. ROZUMNÍ - Petr Hannig
0,73 %
12. Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0,18 %

do Senátu Parlamentu České republiky
CELOKRAJSKÉ VÝSLEDKY
1. KOLO
Voliči v seznamu: 			
99 156
Vydané obálky:			
36 817
Volební účast:			
37,13 %
Platné hlasy:				
35 576

V LIBŇATOVĚ
1. KOLO
Voliči v seznamu: 		
301
Vydané obálky:		
147
Volební účast:		
48,84 %
Platné hlasy:			
147
Pořadí dle počtu obdržených hlasů:
1. Jan Sobotka (STAN)
51 hlasů
2. Jan Jarolím (ANO)
44		
3. Klára Sovová (ODS)
40		
4. Michal Slavka (SPD)
12		

34,69 %
29,93 %
27,21 %
8,16 %

Pořadí dle počtu obdržených hlasů:
1. Jan Sobotka
STAN		
41,71 %
2. Michal Slavka
SPD		
9,13 %
3. Klára Sovová
ODS		
22,88 %
4. Jan Jarolím
ANO		
26,26 %

2. KOLO
Voliči v seznamu: 		
301
Vydané obálky:		
57
Volební účast:		
18,94 %
Platné hlasy:			
57

2. KOLO
Voliči v seznamu: 			
Vydané obálky:			
Volební účast:			
Platné hlasy:				

Pořadí dle počtu obdržených hlasů:
1. Jan Sobotka (STAN)
38 hlasů
2. Jan Jarolím (ANO)
19		

Pořadí dle počtu obdržených hlasů:
1. Jan Sobotka
STAN		
74,58 %
2. Jan Jarolím
ANO		
25,41 %

66,66 %
33,33 %

Libňatovské noviny										

99 048
16 331
16,49 %
16 277

-5-

Událo se v roce 2020
JAROSLAV PICH

i projektově připravovat další věci, které mají nebo
Tradiční představení akcí, kam obec v roce 2020 in- budou mít konkrétní dopad pro nás všechny, kdo
vestovala finanční prostředky, letos začíná přestavbou v Libňatově bydlíme. Na následujících stranách bych
mateřské školy. Tato investice byla, minimálně co se Vám rád představil nejen konkrétní výsledky, ktetýče objemu investovaných peněz, nejnáročnější za ré vznikly investováním peněz z rozpočtu obce, ale i
poslední roky, pravděpodobně desítky let. I proto je jí projekty, které bude mít v případě zájmu obec možvěnována dvoustrana letošního vydání.
nost realizovat v příštích letech. Začtěte se a vyhodJsem však rád, že se postupně daří realizovat, ale noťte tím práci celého obecního zastupitelstva.

MODERNIZACE MATEŘSKÉ ŠKOLY

Nejnákladnější akcí roku 2020 byla v Libňatově jednoznačně rekonstrukce budovy mateřské školy. Historický dům z roku 1939 prošel v pořadí třetí významnou modernizací (po letech 2004 a 2010), kterou obec
financovala za významné podpory Ministerstva financí České republiky a také Královéhradeckého kraje.
Díky vynaloženým prostředkům došlo k výraznému
navýšení komfortu v provozu mateřské školy. Cílem
záměru bylo zachovat, respektive na 45 mírně navýšit,
počet dětí, které mohou mateřskou školu navštěvovat.
Do loňského roku totiž zařízení fungovalo na hygienickou výjimku, bez níž by musel být omezen jak počet dětí, tak personálu. Toto omezení přitom reálně
hrozilo od září roku 2020.
Při realizaci došlo k přestavbě nevyužívaných a nepřístupných prostorů původní budovy, k rekonstrukci střechy, třídy, sociálního zázemí, k celkovému přebudování vnitřního schodiště, k vytvoření odpovídající a dosud chybějící šatny pro zaměstnankyně školky, vybudování požárních schodů. Součástí pochopitelně bylo zhotovení nových rozvodů odpadů, elektři-

ny a topení v modernizovaných prostorách.
Díky příznivé finanční situaci byla budova navíc
kompletně zateplena, čímž do budoucna dojde také
k výraznému snížení energetické náročnosti, tedy k
předpokládanému snížení nákladů na vytápění. Dále
došlo k modernizaci zastaralé podlahy v jedné ze tříd,
k výměně vstupních dveří, k osazení zabezpečovacího systému, který chrání děti, zaměstnance i majetek,
nebo k osazení nového únikového schodiště. Kromě
toho jsme dovybavili také venkovní zahradu o nové herní a
vzdělávací prvky, které jsou k dispozici široké veřejnosti.
Díky rekonstrukci dostal provoz
v mateřské škole zcela jiný rozměr, jde
o komfortní a moderní zázemí, které je
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v Libňatově nově k dispozici. Stavební úpravy přispěly k tomu, že oblíbená školka nabízí velmi dobré podmínky pro zdravý rozvoj dětí a ke vzdělávání v přírodou obklopeném prostředí.
Generálním dodavatelem stavby byla společnost
Ingplan s.r.o. z Velké Jesenice. Na realizaci se ale podíleli také místní řemeslníci Zdeněk a Martin Vítovi,
Martin Rejdák se spolupracovníky, Jaroslav Pich starší
nebo Aleš Hejna, který je zaměstnaný u firmy dodávající zabezpečovací systém. Všem zmíněným patří obrovské poděkování za vstřícnost a mnohdy nelehkou
a nepříjemnou práci, která je s rekonstrukcemi domů
všeobecně typicky spojená.
Celková výše investice, včetně zajištění stavebního dozoru, doplnění dokumentace a poplatků úřadů je téměř 3.900.000 Kč. Na investici obec čerpala prostředky ze dvou dotací, a to 2.494.185 Kč z Ministerstva financí a 1.113.000 Kč z Královéhradeckého kraje. Obec Libňatov dofinancovala zbývajících trpělivost při rekonstrukci, která částečně omezovala provoz. Dále bych chtěl poděkovat každému, kdo se
cca 280.000 Kč, což je 6 % z celkové ceny díla.
Chtěl bych tímto poděkovat rodičům i personálu za jakýkoliv způsobem podílel na náročné přestavbě budovy mateřské školy.
Jsem rád, že se zastupitelstvo obce rozhodlo přistoupit k realizaci zakázky, která ne vždy měla mezi veřejností pochopení. Dovolím si označit přestavbu, i díky
již vyzkoušenému provozu, za úspěšně provedenou,
z hlediska rozpočtu obce a čerpání dotací z fondu státu a kraje šlo navíc o nadstandardní výsledek.
Přestavěné interiéry školky bychom Vám rádi představili při dni otevřených dvěří. Původní zářijový termín jsme z pochopitelných důvodů museli nakonec
zrušit, nový stanovíme pravděpodobně na jaro tak,
abychom vyhověli hygienickým požadavkům současné doby. Zatím se můžete podívat alespoň na reportáž
Televize-JS, která byla k přestavbě natočena a která je
k dispozici jak na stránkách televize, tak na webových
stránkách obce Libňatov.
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REKONSTRUKCE KADEŘNICTVÍ

Významnou změnu v letošním roce zaznamenali také návštěvníci libňatovského kadeřnictví. Obci
se podařilo zrealizovat záměr přesunu provozovny
z 1. patra do přízemí. Původní bytové prostory se proměnily v moderní a útulnou provozovnu. Cílem bylo
zajistit lepší dostupnost tohoto zařízení, když odpadlo
stoupání po táhlých schodech do patra. Z části původního bytu dále vznikla místnost pro obecní archiv.
Předělali jsme proto hygienické zázemí, vyrovnali
omítky, upravili vodovodní vedení, kompletně přebu-

dovali elektroinstalaci, moderně vymalovali.
Jsem rád, že v Libňatově stále kadeřnictví funguje.
Jak určitě dobře víte, provozuje ho místní podnikatelka Milena Hejnová, přičemž nově je možné využívat
také služeb pedikúry Ivety Hejcmanové.
Stavební úpravy provedla firma Stavo-P z Batňovic. Celková cena za úpravu provozovny kadeřnictví, místnosti archivu a sociálního zázemí, včetně kompletní výměny elektroinstalace a části topení
byla 380.781,- Kč.

DEMOLICE OBJEKTU ČP. 5

Zastupitelstvo obce se v průběhu roku rozhodlo odkoupit nemovitost čp. 5. Tato budova v dolní části Libňatova byla dlouhá léta nevyužívaná, dlouhodobě se
tu nenacházela trvale přihlášená osoba, dům ovšem
nebyl využívaný ani k rekreaci. Původní majitel nebyl schopný se o dům vzhledem ke svému zdravotnímu stavu postarat, a protože by se nemovitost, která
byla ve velmi tragickém technickém stavu, velmi těžko
dočkala nového majitele, odkoupila ji obec. Záměrem
byla revitalizace celého území a následně také, vzhledem k zájmu ze strany veřejnosti, možný opětovný
prodej pozemkových parcel za účelem nové domovní výstavby.

V místě proběhlo nejprve náročné vyřezávání náletových dřevin a vyklízení budovy, odpojení od vody
i od přívodu elektřiny. Poté byla stržena azbestová
krytina střechy, která byla v souladu se zákonem uložena ke skládkování. Najatá firma následně po obdrženém povolení k demolici budovy provedla rozebrání střechy, vrchního patra i kamenného zdiva. Na kámen nakonec obec našla kupce, proto byl tento majetek v roce 2021 odprodán.
Náklady:
Odkup nemovitostí:
190.000,- Kč
Demolice objektu:
154.000,- Kč
Ostatní drobnější náklady: 12.000,- Kč
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REVITALIZACE POZEMKŮ

Jednu z časově nejnáročnějších prací v posledních
dvou letech měli zastupitelé s činností, která se v Libňatově v minulosti příliš neodehrávala. Jako starosta musím říct, že jsem hrdý na rozhodnutí zastupitelů,
kteří přistoupili na návrhy nákupů pozemků na různých místech obce.
Nejvýznamnějšími lokalitami, které se po zásahu
obce v roce 2020 proměnily, jsou místa u libňatovské
pošty a na spodním konci obce v místě bývalé budovy
čp. 5. Z pohledu hospodaření obce šlo v obou těchto
případech o poměrně zásadní rozhodnutí. Obec vždy
musela z rozpočtu vyčlenit určitou částku peněz, kterou investovala do nákupu nemovitostí. Další nemalé
prostředky pak byly investovány do revitalizace obou
míst.
V obou případech tomuto navíc předcházela složitá
a táhnoucí se jednání s původními majiteli, kteří pochopitelně neměli zájem prodávat tyto pozemky „pod
cenou“. Nakonec se však vždy podařilo vyjednat rozumný kompromis, který - jak pevně doufám - nebude nijak zásadně ovlivňovat všeobecnou cenovou hladinu za nákupy pozemkových parcel v Libňatově.
Prvotním záměrem ze strany obce vždy bylo, abychom se v zastavěném území vesnice zbavili nevzhledných míst, o které majitelé dlouhodobě nejevili zájem.
Tato místa byla zarostlá náletovými dřevinami, zpustlá dlouhodobým nezájmem o seč trávy, v druhém případě tu stála také zchátralá budova určená k demolici.
Obě místa tak hyzdila obraz vesnice. Náletové stromy
a keře ustoupily zamýšleným záměrům.
U pošty se nám povedlo pozemky odkoupit už
v roce 2018. Mezi zastupiteli hned v úvodu mandátu
proběhla zajímavá diskuse o využitelnosti těchto lokalit. Postupem času se ukázalo, že z hlediska vývoje
obce, a zároveň po obdržených žádostech o odkup lokalit, bude nejvýhodnější opětovný prodej zájemcům,

kteří chtějí v místě vybudovat své rodinné domy. Lokalita proto prošla zásahem geodetů, katastrálním
rozdělením na dílčí parcely a zároveň sousední nemovitosti přímo před poštou dostaly díky zavážení a následné úpravě terénu novou podobu.
Revitalizaci pozemků u pošty provedli bratři Zelinkové. Náklady se vyšplhaly na částku zhruba 130 tisíc korun.
Zájemců o bydlení v Libňatově se objevilo nezávisle
na nabídce hned několik a ještě už během léta se objevily oficiální žádosti o odkup nových parcel. Na posledním zasedání roku 2020 zastupitelé schválili záměry prodejů, které byly vyvěšené na informačních
veřejných deskách. Je nyní pravděpodobné, že v horizontu let dostane obec u pošty novou zástavbu, nové
obyvatele a nové občany.
Co se týče situace na spodním konci obce, zde jsme
během roku nemovitost zdemolovali a začali s rekultivací. Lokalita, kde dříve stál nevyužívaný dům čp.
5, se začala proměňovat, přičemž v souběhu s tím se
i v tomto případě nezávisle na probíhajících pracích
začali objevovat zájemci o bydlení. Nakonec v prosinci zastupitelé i v tomto případě po předchozím deklarovaném zájmu jednoho z párů, které se zde byly podívat, schválili záměr prodeje parcel. I v tomto případě věřím, že již brzy dostane lokalita na spodním konci obce nový vzhled a budeme zde v budoucnu moci
přivítat nové občany.
Na závěr bych ještě jednou rád poděkoval zastupitelům za nelehká rozhodnutí, která jsme kolektivně učinili. Není běžné, že obec veřejnými prostředky hasí
nečinnost původních majitelů. Jsem však rád, že se
i díky této odvaze postupně zlepší prostředí, v němž
žijeme my všichni. To byl ostatně od začátku záměr
nelehkých vyjednávání a následných prací.
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DOKONČENÍ REKONSTRUKCE TENISOVÉHO KURTU
V roce 2020 obec dovršila poměrně nákladnou přestavbu tenisového kurtu. Sportoviště, kam si během
poslední dekády našla cestu řada tenistů, je zmodernizované do podoby, kdy je zde zajištěný veškerý komfort. Antukové hřiště má již od roku 2018 vybudované zázemí, kam byla nově přivedena elektřina a voda,
na hřišti je navíc možné využívat také umělé osvětlení, díky čemuž lze tenis nebo nohejbal hrát i v noci.
Celý areál byl nově oplocen, došlo k rozšíření chodníkové dlažby, k novému vymodelování terénu, bylo
zde vybudované také
nové hřiště s odrazovou stěnou, která má
sloužit k rozehrávání hráčů před zápasy, případně k tréninku. Dále byl upraven
hrací povrch, přičemž
došlo k doplnění antuky, škvárového podkladu a případně dalších materiálů.
Závěrečné úpravy tenisového kurtu pak provedli
členové T. J. Sokol Libňatov, kteří brigádně osadili zatahovací a stínící sítě a doupravili finální povrch.
Tenisový kurt je možné využívat podle počasí v
podstatě bez omezení v období od jara do podzimu.
Kromě sportovních výkonů nově může areál sloužit
také k soukromým účelům, je zde možnost pro vytvoření ohniště a díky zavedení elektroinstalace a vody je
možné využívat téměř veškerý komfort, který člověk
potřebuje. Proto bych rád vyzval i ty z Vás, kdo si nelibují v tenisovém sportování, abyste využili libňatovské kurty například k rodinným oslavám, k setkáním
s přáteli či podobně. Pokud nebude docházet k niče-

ní majetku, je možné po dohodě kurty pronajmout na
celý den.
Rád upozornil, že novým správcem kurtů bude od roku 2021
Aleš Kosina, na něhož je
možné se obracet ve věcech rezervace tenisových kurtů, ale i v případě, kdy se například
objeví nějaký technický
problém nebo kdy bude
třeba zprostředkovat cokoliv jiného.
Veřejnou zakázku na přestavbu tenisového kurtu
pro obec provedla firma Ingplan s.r.o. z Velké Jesenice. Obec v roce 2020 za přestavbu a dokončení zakázky z roku 2019 doplatila 149.996,- Kč. Prostředky na
elektroinstalaci, kterou pomáhali zajišťovat místní občané Michal Zvara a Daniel Souček, a úpravu vodovodního přívodu, kde práce provedl Martin Souček,
vyšly na dalších zhruba 120.000,- Kč.
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PŘEMĚNA TELEFONNÍ STANICE NA KNIHOBUDKU

Veřejná telefonní ústředna v obci byla kdysi velkým
pokrokem v komunikaci. Tzv. „budka“ byla využívaným místem pro telefonáty do různých koutů republiky, ale s rozšířením mobilních telefonů však postupně začala ztrácet na významu, až jsme ji přestali využívat úplně. V loňském roce nám společnost O2 nabídla

odkoupení budky, přičemž obci oznámila, že ústřednu ruší. Obec se rozhodla místo zachovat s tím, že ho
přemění na tzv. knihobudku. Úspěšný projekt, který je známý z jiných obcí a měst, má přilákat občany
k četbě, přičemž jsou zde umístěné jak knihy z obecní
knihovny, tak ty, které sem vložíte sami.

VÝMĚNA ÚSTŘEDNY OBECNÍHO ROZHLASU
V roce 2020 došlo k výměně ústředny obecního rozhlasu. Starý nevyhovující přístroj byl bohužel již za zenitem svého života, a protože jsme s ním častěji řešili
problémy, než aby fungoval, přistoupila obec
k jeho modernizaci, respektive kompletní výměně. Díky novému
systému, a také díky novému softwaru, který je
nainstalovaný do počítače na obecním úřadě, je nyní
možné hlášení podávat na mnohem lepší úrovni než
doposud. Zároveň byla zanechána funkce, která slouží
k požární bezpečnosti. Dalším krokem v modernizaci
obecního rozhlasu bylo doplnění dvou hlásičů na vy-

tipovaná místa, kde lidé měli s doslechem problémy,
a další seřízení stávajících hlásičů.
Obec veřejný rozhlas bude díky této renovaci využívat i nadále. Zároveň však platí, že je i otázkou aktuálního počasí, větru, postavení domovní zástavby, vzdálenosti od jednotlivých hlásičů a podobně, že
v některých domácnostech bohužel nemusí být hlášení pravidelně, či nahodile slyšet. I proto bych
všem, kdo chtějí mít aktuální informace o dění, doporučil pravidelné sledování webových stránek obce
www.libnatov.cz, stránek naší obce na sociální síti
Facebook nebo si je možné do telefonu stáhnout
libňatovskou mobilní aplikaci. Na těchto informačních kanálech je možné dostávat aktuální informace
a je možné si je pohodlně přečíst a vracet se k nim.

OPRAVA VSTUPNÍCH SCHODŮ DO KULTURNÍHO DOMU A HOSPODY

V létě obec nechala opravit schody, které jsou využívané jako společný vstup do kulturního domu a do
pohostinství. Staré oprýskané betonové schody na-

hradila dlažba, a také dlažební schodnice.
Obec za demolici, dobetonování a osazení nových
schodnic zaplatila 50 tisíc korun.
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ZELEŇ V OBCI A VÝSADBA STROMŮ
Je nepochybné, že k vesnici jako je Libňatov, zeleň
v každém případě patří. Údolí, v němž žijeme, obklopují lesy, louky a pole, vídáme lesní a divoká zvířata, která se zelení živí. Zároveň mám pocit, že je stále
poměrně hodně zeleně také v zastavěné části vesnice.
Pokud se lidé o stromy a keře, které vyrůstají na různých místech v obci starají, je toto velmi příjemné a
zeleň společně s různorodými zákoutími vytváří především v teplých měsících pěkný obraz naší obce.
Problém je, pokud se na některých místech opakovaně objevují náletové dřeviny, křoviny, které viditelně krajinu hlavně hyzdí a které obtěžují sousedy.
Společně se zaměstnanci, kteří se v Libňatově starají
o údržbu veřejných prostranství, se nám několik míst,
kde náletové stromy volně rostly bez údržby, podařilo upravit (namátkou kolem cesty v lokalitě Na Zada,
u křížku ve Svobodném, u vodního zdroje Tomkova
studna, u vodního zdroje Kábrtova studna, na Bavlňáku, ulička z vesnice k tenisovým kurtům a na mnoha dalších místech), dále
jsme se frézováním na čtyřech místech v obci zbavili zbytků pařezů, které buď
hyzdily krajinu, nebo překážely v dopravě. Díky proškolení zaměstnance na činnost
s motorovou pilou jsme
mohli vysekat nevzhledná
místa, prořezali jsme podrosty od náletů a zároveň
jsme se společně s odborníky rozhodli obětovat také
stromy vzrostlé. Jsem toho názoru, že stromy a jiná
zeleň v zastavěném území růst mohou, musí však mít
určitý tvar a nesmí jakkoliv obtěžovat okolí.
Přes výše zmíněné se tu a tam ozývaly hlasy, že ze-

leně v obci ubývá. Jsem i proto
rád, že se nám
v loňském roce
podařilo
přistoupit k výsadbě nových stromů. Jsou umístěné v alejích na
cestách do Svobodného, kde můžete nově potkat celkem 43 kusů sazenic stromů. Vidět tu můžete lípy malolisté, třešeň ptačí, duby zimní i letní, habr obecný,
javor klen nebo hrušeň obecnou.
Stromy se obci podařilo vysadit ve spolupráci
s Agenturou ochrany přírody, která dotací pokryla
takřka 100 % nákladů na výsadbu. Realizaci tuto výsadby provedla firma Silva ČK, s.r.o., celkové náklady
činily téměř 164.000,- Kč.
V další etapě budeme letos ještě osazovat břeh nad
křižovatkou ve směru k truhlárně DAKO. Mezi dalšími 25 stromy v této lokalitě budou nově růst javory,
duby a kleny.
Stromy nahradí a doplní původní nesourodou výsadbu. Jsou náhradou za zeleň, kterou jsme v jiných
místech byli nuceni z různých důvodů obětovat, nebo
kterou před třemi lety zničila větrná bouře.
Obec Libňatov na výsadbu čerpá prostředky z Ministerstva životního prostředí ze dvou programů - Výsadba stromů a Program péče o krajinu. Celkem jde
o více než 310.000 Kč, které budou na výsadbu a následnou péči investovány.
Projděte se spojnicemi Libňatova a Svobodného
a pokochejte se novou výsadbou, kterou podpořili
pronájmem pozemků i soukromí vlastníci libňatovských pozemků.

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ U TOMKOVY STUDNY
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REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ

Rok 2020 nakonec v Libňatově zůstal bez výraznější opravy komunikace, přesto hned ve třech případech
k obnově místních cest obec přistoupila. Ve všech případech šlo o výspravu poničených cest štěrkem a kamennou drtí tak, aby byla zajištěna stabilita povrchu.
Jako první bylo nutné udělat nejnutnější zpevnění
povrchu na Bavlňáku v místě za novostavbou čp. 246.
Zde během zimy došlo k velkému poškození těžkou
technikou a cesta se stala prakticky neprůjezdnou.
Proto došlo k vybudování podkladních štěrkových
vrstev, přičemž obec nechala vybudovat také zpevněnou otáčku na konci této cesty. Ta nově slouží pro otáčení vozidel údržby a popelářských vozů. Práce provedla firma Novák a Sehnal, které obec za dodávky
a odvedené služby zaplatila 63.000,- Kč.
Díky spolupráci s bratry Zelinkovými se obci dále
podařilo upravit dvě další komunikace, které se využívají převážně pro dopravu zemědělské a lesní tech-

niky. Zpevněna byla kaštanová alej, kde obec využila štěrkový materiál, který získala zdarma jako nepotřebný z České Skalice a který byl původně uložený u
pošty. Stejná povrchová úprava proběhla u cesty od
křížku k čp. 202. Tím došlo ke zpevnění povrchu, což
vytváří komfort zejména pro výše zmíněnou dopravu. Pro pěší je situace v současné době lehce nekomfortnější, v každém případě však očekáváme, že po zatažení povrchu budou moci být i pochůzky v těchto
místech náležitě oceněné. Náklad na opravu těchto
cest činil 50 tisíc korun.
Další důležitou informací je, že v dubnu či květnu
roku 2021 dojde k částečné opravě komunikace do
Svobodného v úseku Dubina až ke křížku u Svobodného. Zde má obec od podzimu vysoutěženého dodavatele prací a materiálu. Očekávejte proto, prosím,
dočasné uzavření této komunikace, které by mělo trvat zhruba 1 týden.

VYČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ A REKONSTRUKCE PARKOVACÍCH PLOCH

V souvislosti s údržbou komunikací byly na podzim
roku 2020 provedené také práce, které souvisí především s ochranou soukromého i veřejného majetku.
Díky spolupráci s bratry Zelinkovými se podařilo vyčistit příkopy v místech, kde již prakticky tyto odvodňovací prvky nefungovaly nebo kde byly nefunkční.
Rád bych upozornil, že jde o běžné udržovací práce,
které je v zájmu obce provádět pravidelně a které v naprosté většině případů obnovují původní stav.

Dále obec přistoupila k úpravě dvou parkovacích
ploch. První je veřejné odstavné parkoviště na dolním
konci obce. Podobně obec nechala upravit parkoviště
u truhlárny DAKO a sjezd na pozemky u koupaliště.
Obě místa byla upravena výškově a byl doplněn finální povrch. Rád bych upozornil, že tyto plochy slouží
k občasnému odstavení automobilů, nikoliv ke stálému parkování. Cena za tyto zmíněné práce činila téměř 120.000,- Kč.
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VYSOKORYCHLOSTNÍ BEZDRÁTOVÁ WIFI SÍŤ
Od poloviny roku je možné využívat na vybraných
místech v Libňatově vysokorychlostní internetovou
síť WiFi4EU. Síť můžete využívat zdarma na veřejných
místech v naší obci - na fotbalovém hřišti️, na obecním
úřadě, na tenisových kurtech, u hospody a v kulturním domě, u prodejny potravin a blízké autobusové
zastávky a chystané je také připojení v okolí dolní libňatovské zastávky. Na všech těchto místech se můžete
zdarma připojit k internetu.
Jde o zajímavou modernizaci naší obce. Přeji si, aby
především děti nevyužívaly internet jako hlavní náplň
volného času, ale jako benefit ke své činnosti. Především organizátorům společenských akcí může moderní internetová síť výrazně pomoci při pořádání soutěží či čehokoliv jiného, kdy například budou moci využít internetové přehrávače hudby apod.
Připojení je omezené, to už poznáte sami. Jde o moderní doplněk společenského života ve vesnici, ne
hlavní zdroj pro Vaše internetové brouzdání.

Projekt v Libňatově z 90 % pomohla financovat Evropská unie. Realizační firmou se po výběrovém řízení stala společnost Rtyně.net, která kompletní systém
v Libňatově nainstalovala. Celkové náklady činí zhruba 400 tisíc korun.
Věřím, že zdánlivá drobnost pomůže Libňatovákům
i návštěvníkům naší vesnice v komfortu při pohybu
na veřejných akcích nebo při jejich pořádání.

PROJEKT NA NOVOSTAVBU HASIČSKÉ ZBROJNICE
Ve druhé polovině roku 2020 rozhodlo zastupitelstvo obce, že si nechá vypracovat projektovou dokumentaci na stavbu nové hasičské zbrojnice. Ta by
v budoucnu mohla být umístěná v blízkosti mateřské
školy a fotbalového hřiště.
Cesta k jejímu budování je ale ještě velmi dlouhá.
Prvním krokem bylo zadání architektonické studie,
která proběhla v roce 2019. Tato studie se snažila reflektovat potřeby jak obce, tak hasičů. Byl vytvořen
základní koncept domu, včetně rozmístění jednotlivých místností. V letošním roce pak dojde k dopracování projektové dokumentace, přičemž by mělo dojít také k získání stavebního povolení na tuto stavbu.
Po dopracování projektu a zjištění investičních nákla-

dů bude úkolem obce najít případné financování pro
tento záměr.
Vítězem veřejné soutěže na projektanta se stal Oldřich Bělina z Červeného Kostelce. Dokumentace by
měla být hotová v druhé polovině letošního roku.

KVALITA VODY NA KOUPALIŠTI
Společně s provozovatelem obecního vodovodu
jsme od podzimu roku 2020 začali zkušebně upravovat kvalitu vody na libňatovském koupališti. Vodu
ošetřujeme chlornanem sodným, který by měl zajišťovat jak její dostatečnou kvalitu, tak by měl být zároveň šetrný k přírodě. Vzhledem k tomu, že se jedná
o průtokovou nádrž, je pro nás tento faktor také důležitou prioritou. Mějte však stále, prosím, na paměti, že
koupání v nádrži, která je vedena jako protipožární, je
i nadále pouze na vlastní nebezpečí!

Ošetření
vody
v koupališti zajišťoval v létě obecní zaměstnanec Stanislav
Krejzl na doporučení provozovatele vodovodu v Libňatově. Pokračovat bude
po vyčištění nádrže
i v roce 2021.
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Techničtí zaměstnanci obce
JAROSLAV PICH ml.

Podstatná zpráva pro zajištění údržby v Libňatově byla v roce 2020 ta, že se obci podařilo získat prostředky Evropské unie, které podporují zaměstnanost
lidí s hendikepem na trhu práce. Tuto dotaci obec obdržela díky možnostem Místní akční skupiny Království - Jestřebí hory, o.p.s., z jejíhož dotačního fondu
čerpáme prostředky.
Díky dotaci ve výši takřka 1 milion korun máme až
do konce roku 2022 zajištěné stálé pracovní místo.
To může obsadit zaměstnanec, který má kvůli svému
věku, postižení či jinému hendikepu problémy s hledáním práce. Na pozici technického pracovníka nastoupil do Libňatova nastoupit Stanislav Krejzl, který v předchozím období v Libňatově již působil při
spolupráci obce s Úřadem práce v Trutnově. Vídat ho
v obci budete moci také po celý rok 2021, na jehož
konci pan Krejzl pravděpodobně odejde do starobního důchodu. Výše zmíněná částka pokrývá z více než
90 % mzdu i technické pomůcky, které zaměstnanec k
činnosti potřebuje a z hlediska fungování obce se jedná o určitý klid a záruku toho, že se bude mít kdo starat o veřejná prostranství.
Druhým zaměstnancem obce je Dušan Rejchrt. Pan
Rejchrt už v naší obci v minulosti opakovaně působil.
Pracovní místo v obci pro tohoto zaměstnance opakovaně pomohl vytvořit Úřad práce v Trutnově, který na dlouhodobě nezaměstnaného uchazeče přispívá
také finančně. Jeho mzda je ze 3/4 pokryta prostředky, které stát čerpá z Evropské unie a které pomáhají lidem těžko zařaditelným do běžného pracovního
procesu s udržením zaměstnanecké morálky.

Oba zaměstnanci se v Libňatově starají především
o údržbu zeleně a dalších obecních ploch, o běžné
technické věci. V loňském roce například provedli oplocení vodojemu Svobodné, natřeli lavice, které
používají spolky při společenských akcích, roznášeli
letáky a volební lístky, a často pomáhali řešit také různé požadavky, které vycházely od Vás občanů. Dále
byli nápomocni také při demolici domu čp. 5 nebo při
rekonstrukci mateřské školy.
Práce Stanislava Krejzla i Dušana Rejchrta je obvykle poměrně fyzicky náročná, přičemž si jako starosta velmi cením odpovědného nasazení i kvality práce obou zaměstnanců. Případné občasné připomínky,
prosím, směřujte soukromě přímo na mě jako starostu, nikoliv na zaměstnance.
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OPRAVY A MODERNIZACE NA VODOVODU
jaroslav pich ml.
Dovolte mi Vás informovat, že zastupitelstvo obce
Libňatov na začátku prosince schválilo úpravu ceny
vodného. Od roku 2021 za každý odebraný 1 m3 zaplatíme 30 Kč, tato cena by měla podle dohody zastupitelů opět zůstat na delší období zafixovaná.
Vím, že dlouhodobě není nijak populární záležitostí fakt, že obec musí přistoupit ke zdražení ceny vodného. Tento krok však byli zastupitelé nuceni provést
hned z několika důvodů, které bych nyní rád v pár
slovech představil. Věřím, že objektivní důvody, které vedly k úpravě ceny, najdou mezi mnohými z Vás
pochopení.
BĚŽNÁ ÚDRŽBA A HAVÁRIE
Nejdůležitější pro všechny je, aby byla zajištěna bezproblémová dodávka vody do domácností, aby byla
voda kvalitní a zároveň aby byla zajištěna požární
bezpečnost obce. Toto se bohužel v budoucnu neobejde bez investic ve veřejném řadu. I z těchto důvodů jsme již v roce 2020 investovali nijak zásadní, při
ohlédnutí a v porovnání s předchozími roky, však poměrně velké peníze. Jedná se jak o vyvolané opravy
havárií na potrubích, ale i důležité modernizace specializovaných prvků potrubí, které slouží k obslužnosti dodávek vody.
Jsem velmi rád, že se nám po dlouhých letech podařilo dotáhnout záměr s oplocením vodojemu ve Svobodném. Klíčová vodovodní stavba pro tuto osadu
má nově zásadně více chráněné rozhodné území, kde
je voda akumulována. V minulosti obec řešila určité

Provoz vodovodu obci smluvně zajišťuje firma Vodohospodářské služby RT, s.r.o. z Horního Lánova. Zaměstnanci firmy se starají o servis zařízení na úpravu vody, o dočišťování vody, ale zajišťují také odborná vyjádření k plánovaným stavbám a další konzultační činnosti.

Protékající hydranty a nefunkční uzávěry pomáhal
na podzim roku 2020 opravit libňatovský spoluobčan
Martin Souček (na snímku). Společně s Jaroslavem
Pichem st. a Jaroslavem Tomešem jsou zcela nepostradatelnými osobami při opravách vodovodních havárií. Tímto bych chtěl veřejně všem třem chlapům poděkovat za spolupráci. Jarda Pich ml.
zásahy vandalů v tomto prostoru, přičemž mohlo dojít ke kontaminacím vody. Věřím, že nyní je tomuto
více zabráněno.
Vodovodní řad ve Svobodném všeobecně čeká
v budoucnu poměrně dost investic. V roce 2020 jsme
tu řešili dvě velké havárie, jejichž lokalizování trvalo
v prvním případě 2 týdny, ve druhém dokonce ještě o
jeden týden více. K lokalizaci úniků vody zde byly dokonce využity nejmodernější možné prostředky. Jako
nejzajímavější zmíním například užití vodovodní kamery. Ta nám pomáhala nalézt konkrétní místo, kde
docházelo k úniku velkého množství vody, která končila v podloží.
OPRAVA HYDRANTOVÝCH UZÁVĚRŮ
Síť hydrantů je v Libňatově součástí požárního
řádu. Hydranty v případě požáru mohou sloužit pro
potřeby hasičů, proto je nutné, aby také správně fungovaly. Děkuji tímto zástupcům SDH Libňatov, kteří na jaře roku 2020 provedli revizi všech těchto uzá-

Libňatovské noviny										

- 16 -

OPRAVY A MODERNIZACE NA VODOVODU
věrů, přičemž obec na jejich doporučení následně přistoupila k výměně
dvou uzávěrů. Bohužel se
však jednalo o velmi komplikované práce, a tak musel nakonec být odstavený
celý vodovodní řad v Libňatově. Dotčené hydranty však mají nyní moderní uzávěry a opět jsou plně
funkční.
Zároveň bych se tímto rád omluvil všem, kdo
zaznamenali v průběhu Klíčový vodojem pro osadu Svobodné byl v létě 2020 oplocený. Stavbu oplocení protěchto prací problémy se vedli techničtí zaměstnanci obce.
zavzdušněním trubek, přičemž nebyli dopředu informováni o těchto pracích.
Nikdo z nás, kdo o ceně vodného v Libňatově v poBohužel rozsah odstávky byl řešen až v průběhu sa- sledních letech rozhodují, nemá velkou radost, že se
motné opravy a tudíž nemohlo dojít ke včasnému va- cena musí navyšovat. Věřte však, že reálná cena vodrování před odstávkou. Pro příště jsme poučeni.
ného se při ohlédnutí k představeným, ale i k plánovaným investicím, pohybuje na ještě mnohem vyšVÝMĚNA VODOMĚRŮ
ších číslech. Faktem ale zůstává, že se jedná o základPo výměnách vodoměrů ve Svobodném obec po- ní službu pro občany, na níž obec v každém přípakračovala s jejich výměnou v centrálním Libňato- dě bude ztrátová. Cena 30 Kč/m3 je v současné době
vě. Zhruba polovina odběratelů má v současné době v určitém smyslu hraniční. Vnímám tuto hodnotu
nový či repasovaný vodoměr, který zajistí přesnější jako stále dostupnou, přičemž bychom se však měli
měření. Ve výměnách bude obec pokračovat i v roce vodu jako občané naučit využívat hospodárně. Není
2021, kdy by už měly být vyměněné vodoměry v dr- totiž důležité, abychom si pitnou vodou napouštěli
tivé většině domácností. Tím bude zajištěné přesné bazény, myli auta nebo zalévali zahrady a trávníky. Je
měření v domácnostech a tím budou zpřesněny také pak samozřejmě na zamyšlení každého z nás, zda se
vaše odběry vody.
mu vyplatí platit za takto vyčerpanou vodu.

Obrovské problémy s dodávkami vody obec řešila v roce 2020 ve Svobodném. Při dvou dlouhotrvajících lokalizacích úniků vody byli nápomocni Martin Souček, bratři Jiří, Jan a Adam Zelinkovi, Jarda Pich st. a také Zdeněk Šulc
a David Dřevecký z Havlovic. Za všechny svobodenské obyvatele i za obec jim patří velké poděkování za pomoc.
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Plánování staveb a oprav obecního majetku
JAROSLAV PICH ml.

Projekty, projekty, projekty. Dotace, dotace, dotace.
Pokud se vídáme na zasedání zastupitelstva nebo
soukromě, a narazíme na obecní záměry, asi ta slova ode mne slyšíte často, že? Upřímně, i já mám občas pocit, že se naše obec vydala směrem, který často můžeme vnímat jako nedosažitelný. Řešíme papíry
na velké a drahé věci, místo toho, abychom dělali konkrétní drobnosti.
A asi to tak opravdu je. Ale...
Realita je taková, že pro obec z hlediska plánování
a papírování platí stejná měřítka jako pro soukromé
osoby. Možná naopak dokonce leckdy složitější. Zatímco doma, když se totiž rozhodnete opravit dlažbu
na terase, vezmete kladívko, starou rozbijete, nakoupíte novou a pokud jste aspoň trochu zručnější než já,
hurá, je za pár dnů hotovo! S veřejnými záměry a investicemi to funguje náročněji. Na drtivou většinu vynaložených peněz je zapotřebí rozhodnutí kolektivního orgánu - tedy zastupitelstva. Vše podléhá zákonným požadavkům a vše se zdá časově velmi náročné,
pomalé a zdlouhavé. Vše musí být dopodrobna zaznamenané v účetnictví, vše musí odpovídat realitě.
A je to v pořádku, veřejné peníze se kontrolovat
musí. Ovšem zdržuje to, co si budeme povídat.
Protože důležitým faktorem je při realizaci čehokoli především funkčnost a kvalita, je třeba zpracovávat projektové dokumentace a investovat do předrealizační přípravy. Proto spolupracujeme s odborníky
a projektanty, kteří svému oboru rozumí tak, že připraví například precizní stavební podklady, aby byly

minimalizované dohady při samotné stavbě.
V prvních dvou letech, které má současné zastupitelstvo již za sebou, se vedení obce rozhodlo do projektových příprav investovat nemalé prostředky v řádu
statisíců korun. Řešíme spoustu inspirativních nápadů, které se díky projektům pomalými krůčky zhmotňují alespoň v představách.
Druhou fází je poté zajištění financování, což bude
současným úkolem u mnoha naplánovaných věcí.
Třetí fází je pak samotná realizace, přičemž u mnoha
z níže uvedených akcí je její spuštění skutečně v nedohlednu a závisí třeba i na úspěšnosti čerpání dotací.
A protože všechny záměry, které zastupitelstvo tlačí
před sebou, souvisí s vylepšením života ve vsi, případně se zajištěním bezpečnosti, mají původně nedosažitelné záměry nakonec smysl i v tom papírování.
Příklad totiž máme hned po ruce. Ani peníze vynaložené za projekt školky nebyly původně vnímány
jako malé, připravenost stavby a záměr však byly takové, že i díky podobnému názoru krajských a státních politiků a zaměstnanců, kterým jsme náš projekt
představili, stavba výrazně obecní rozpočet nezatížila.
A tím se vlastně kruh uzavírá. Zdánlivě nejasně a
neviditelně vynaložené peníze za projekty a papíry
v první fázi by měly v budoucnu přispívat ke kvalitě
prací a k tomu, že obec později peníze ušetří při realizaci, případně, že odborník navrhne kvalitativně takové řešení, které ač zprvu bude dražší, bude v závěru
kvalitnější a smysluplnější. A v tom vidím užitečnost
zdlouhavého procesu tvorby obecních záměrů.
A o čem píši konkrétně?

PLÁNOVANÉ AKCE OBCE LIBŇATOV
Na následujících řádcích bych Vám rád představil záměry, o nichž se oklikou zmiňuji výše. Jedná se
o akce, které vycházejí z nejrůznějších potřeb a nápadů jak zastupitelů, tak občanů, a kterým zastupitelstvo
dalo prvotní prioritu.
Po dvou letech plánování jsou mnohé z těchto záměrů již přichystané k realizaci. Obec nyní bude shánět finanční prostředky na realizace, protože u mnohých z věcí není možné stavby odstartovat bez toho,
abychom získali partnera, případně abychom našli
jiný zdroj financování. Pouhé běžné obecní zdroje peněz totiž na financování rozhodně nestačí.
I proto vnímejte, prosím, představené záměry pouze jako seznam toho nejdůležitějšího, co by se v obci
mohlo odehrávat. Skutečná realizace často může pro-

běhnout v řádu několika let, rozhodně všechny tyto
akce nevyřeší současné vedení obce v aktuálním
funkčním období, které končí v příštím roce. Naopak
je možné přistupovat k realizaci postupně tak, jak se
bude například dařit čerpat krajské, státní či evropské zdroje, které mohou mnohé z představených věcí
urychlit.
OPRAVY
KOMUNIKACÍ
V roce 2021 proběhne zcela jistě
oprava komunikace ve směru na Svobodné, a to v úse-
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ku od rodinného domu Zaňkových v Dubině po křížek na křižovatce na horizontu cesty. Obec má již vysoutěženého dodavatele stavby, která má být realizovaná s největší pravděpodobností v květnu. Cena
za dílo se pohybuje na úrovni 830.000,- Kč. Jedná se
o rekonstrukci nejponičenějšího úseku cesty, která
vede na Svobodné. Dlouhodobě zde dochází k výmolům na komunikaci a k tomu, že rozježděný štěrk, který vylézá pod vydroleným asfaltem, odlétává do okolních luk a polí. Zároveň se na vozovce tvoří výmoly,
které přináší starosti všem majitelům automobilů.
Co se týče oprav komunikací, tak zde se zastupitelstvo rozhodlo řešit i další tři úseky obecních cest, které vedou k novostavbám na Bavlňáku a nad obecním
úřadem. V plánu je již delší čas také kompletní rekonstrukce silnice v zastavěné části Svobodného. Opravy všech vyjmenovaných cest mají vyjít na zhruba
5 - 6 milionů korun, přičemž další vozovky budou potřebovat běžnou údržbu. I proto obec zažádala v loňském roce znovu o možnost dotační spoluúčasti Ministerstvo pro místní rozvoj.
HASIČSKÁ ZBROJNICE
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Další prostředky obec v roce 2021 jistě vynaloží za
zhotovení projektové dokumentace na novostavbu
hasičské zbrojnice u fotbalového hřiště. Součástí této
stavby by měl být také menší společenský sál, využitelný pro běžnou veřejnost
nebo prodejní
stánek s výdejovým okénkem.
Dodavatel
projektové dokumentace byl
na podzim roku
2020 již vysoutěžen a na projekci se pracuje. Vítězem se stal Oldřich Bělina z Červeného Kostelce, jehož práce budou stát zhruba 350.000,- Kč. Dokumentace, která vychází z předchozí architektonické
studie, včetně stavebního povolení by měly být hotové
v srpnu letošního roku.
Následně obec začne hledat finanční prostředky k
tomu, abychom mohli stavbu realizovat. Pro úplnost
jen uvedu, že tato stavba by měla nahradit současnou
boudu, která je vybudovaná u MŠ a kterou hasiči využívají, i někdejší slepičárnu. Tyto stavby by byly pravděpodobně odstraněny. Současná budova „hasičárny“
by poté měla sloužit jako zázemí na obecní techniku.

VODOVOD
O problematice obecních vodovodů píši na jiném
místě Libňatovských novin, zde představuji nejaktuálnější plány. Postupně by mělo dojít k rozšíření vodovodního řadu také v lokalitě Na Zada (Tříprdovská
ulice), kde v současné době nemají
všechny nemovitosti možnost připojení k vodovodnímu
řadu, který spravuje
obec. Obec chce dovést vodovod také
do lokality za prodejnou
potravin,
kde lidé také nemají možnost připojení (toto souvisí
s plánovanou rekonstrukcí silnice na Maršov u Úpice). Cílem obce je jednoznačně zajištění možných dodávek vody z obecního vodovodního řadu do všech
domácností, respektive zajištění možnosti pro připojení všem obyvatelům Libňatova.
Dále by mělo dojít k výměně poslední části železného vodovodního potrubí ve Svobodném. Cílem
obce je také započetí prací pro případné využití vody
z Tomkovy studny pro obecní vodovodní řad. Na klíčová místa v obci by pak měly být již v roce 2021 nainstalovány dálkově odečitatelné vodoměry, díky čemuž by mělo docházet k výrazně lepší kontrole možných úniků vody.
U všech vyjmenovaných akcí ještě nejsou známé
termíny realizace. Opravy vodovodního řadu obvykle souvisí s mnoha faktory, přičemž například překopy vozovek bude nutné naplánovat tak, aby co možná
nejméně omezily dopravu a život ve vesnici.
Plánované prvotní náklady na přeložky vodovodů,
prodloužení řadů nebo osazení moderních vodoměrů na klíčová místa se šplhají na částku 2,5 milionu
korun. Obec o spolufinancování technicky náročných
staveb požádala Královéhradecký kraj.
MOSTEK U BEJROVÝCH
Před realizací je také stavba, respektive rekonstrukce mostku u Bejrových. Jde o klíčovou dopravní stavbu, která je využívána při cestě do Svobodného, do
mateřské školy a k fotbalovému hřišti. O této stavbě
jste již byli v minulosti informováni. Novinkou je, že
stavbu bude provádět stejný dodavatel, který bude rekonstruovat hlavní silnici na Maršov u Úpice a kterého obec vybere zároveň s Královéhradeckým krajem.
Obec má požádáno o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Výsledky této žádosti budeme
znát zhruba na přelomu května a června. Následně
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KULTURNÍ DŮM
Jedním z dlouhodobých záměrů obce je také přestavba kulturního domu. K uvažování nad touto problematikou vedou zastupitelstvo hlavně dva důvody
- první je ten, že elektrické rozvody jsou již na hraně
životnosti a často si neumí poradit s moderními zařízeními, druhým důvodem je, že bychom rádi přešli na efektivnější zdroj vytápění. Současná akumulační kamna by v případě budoucí realizaREKONSTRUKCE NEBYTOVÝCH PROSTOR
ce zakázky měl naV BUDOVĚ OÚ NA BYTY
hradit moderní sysPo přesunu kadeřnictví velmi aktuálně ožila myš- tém s tepelným čerlenka na vybudování bytů v patře budovy obecního padlem. K tomuto
úřadu, které je v současné době téměř nevyužívané. bude třeba vybudoObec by díky tomuvat nové rozvody toto záměru měla dostat
pení.
k dispozici nájemní
Dále je již na čase
byty, které by následně
uvažovat také o úpravě omítek, které již také dožívají,
mohly využívat mladé
o úpravě dlažeb na chodbách a dalších drobnostech,
rodiny, ale případně i
které nejsou často poznat na první pohled, ale které
další zájemci o bydlení
komplikují zajišťování provozu budovy.
v Libňatově. K tomuto záměru by za budovou úřadu
Náklady na zmíněné práce jsou rozpočtem stanovaměla vzniknout nová parkovací plocha i skladovací né zhruba na 5 milionů korun. I v tomto případě se
zázemí a samostatný vchod.
obec snaží získat finančního partnera mezi ministerV současné době obec získává stavební povolení na stvy. Jednu žádost o dotaci už obdrželo ministerstvo
tuto akci, nechává si zpracovat dokumentaci a dopra- pro místní rozvoj, další by měla během února odejít
covat rozpočty. Termín realizace záměru je zatím ne- na ministerstvo financí.
jasný. Hlavním záměrem však zůstává rozšíření naVYBUDOVÁNÍ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ
bídky prostorů k bydlení v Libňatově.
U POŠTY
REKONSTRUKCE PARKOVIŠTĚ U OÚ
Posledním velkým záměrem je vybudování víceúčeDalší akcí, která souvisí s životem okolo budovy lového hřiště u pošty. Zde by obec do budoucna ráda
obecního úřadu, se týká parkovacích ploch před bu- realizovala projekt hřiště s venkovním posezením,
dovou. Tyto jsou dlouhodobě ve velmi nekomfortní které by mohlo být náhradou za nepříliš pohodlné
podobě a parkování jak před zpevněnou plochou pří- prostředí před budovou pohostinství a které by mělo
mo u budovy, tak podélné parkování podél silnice ne- být využívané především v letních měsících. Tento závyhovují a jsou nebezpečné jak pro osoby, tak pro za- měr má obec kompletně připravený, v loňském roce
parkované automobily.
došlo k aktualizaci rozpočtů a také k podání žádosti o
Do budoucna by před obecním úřadem mělo dojít dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. Termín výk posunutí betonové zdi směrem do zahrady, k rozší- stavby je zatím nejasný.
ření odstavných ploch před touto zdí a zároveň k vyDALŠÍ DROBNÉ INVESTICE
budování krátkého chodníku. Tím bychom chtěli zaV roce 2021 by mělo dojít k opravě historické sochy
jistit větší bezpečnost osob, které přichází na úřad.
Obec má již na tuto akci vypracovanou projektovou sv. Jana Nepomuckého. Sochy, která již dvě desetiledokumentaci. Nyní je však proces stavby pozastave- tí leží po znovuobjevení u obecního úřadu nevyužitá,
ný po dohodě s Královéhradeckým krajem, který plá- bychom rádi vrátili do Libňatova. Náklady na opravu
nuje opravu sousedního mostu. Tyto dvě akce by zno- se mají vyšplhat na 75.000,- Kč.
vu měly probíhat ve spolupráci, díky čemuž by mělo
Dále bychom chtěli také vybudovat altán na hřišti
dojít k úspoře finančních prostředků obou investorů. na dolním konci obce. Altán by měl být veřejně příOdhadované náklady ze strany obce se šplhají do výše stupný tak, aby v tomto místě bylo možné pořádat setkání veřejnosti.
1,7 milionu Kč.
podle domluvy s krajem se přistoupí k realizaci stavby, a to nejdříve ve druhé polovině letošního roku,
případně v roce nadcházejícím.
Předpokládané náklady, včetně veškerých vyvolaných nákladů (oprava potočních zdí, přeložka vodovodu, vybudování místní kanalizace apod.), dosahují
výše 7,5 milionu Kč. Zde je však očekávána podstatná
finanční úspora v případě, že se bude skutečně realizovat záměr v souběhu s opravou komunikací.
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Kraj připravuje rekonstrukci hlavní silnice
Jaroslav Pich ml.
Příprava rekonstrukce hlavní komunikace v Libňatově ve směru na Maršov u Úpice je v plném proudu.
V lednu 2021 proběhlo zatím poslední jednání v sídle
Královéhradeckého kraje s novým radním pro dopravu Václavem Řehořem, ředitelem společnosti Údržba
silnic KH kraje Jiřím Brandejsem a jeho náměstkem
Jiřím Koutníkem.
Všechny zainteresované strany potvrdily vůli odstartovat rekonstrukci 1. kilometru úseku od křižovatky po rodinný dům manželů Eflerových v Libňatově již v letošním roce 2021. Obec bude přímým účastníkem řízení, protože společně s opravou komunikace
budeme rekonstruovat klíčové mostní spojení k mateřské škole a fotbalovému hřišti.
Na definitivní potvrzení začátku stavby však stále
musíme čekat. V současné době se pracuje na získávání stavebního povolení, Královéhradecký kraj ve spolupráci s obcí Libňatov vypíší v únoru veřejnou soutěž
na dodavatele obou staveb.
Klíčové bude, v jaké kondici se bude nacházet ekonomika země a kolik prostředků bude moci kraj investovat. Definitivně by se o termínu realizace mělo
rozhodnout zhruba na přelomu května a června, kdy
by obec zároveň měla vědět výsledek žádosti o dotaci
na spolufinancování stavby mostu ze strany státu. Pokud se nepodaří zajistit financování rekonstrukce komunikace ze strany kraje v letošním roce, bude stavba
odsunutá na rok 2022.
Pro Vaši informaci uvedu prvotní čísla:
Rekonstrukce 1. kilometru komunikace, včetně dvou mostních objektů má stát Královéhradecký
kraj zhruba 20 milionů korun. Rekonstrukce mostu,
který je v majetku obce Libňatov, má vyjít na zhruba
6,5 milionů korun, přičemž součástí jsou nezbytné
úpravy vodovodního řadu v předpokládané hodnotě
dalšího 1 milionu korun.
Zároveň je jisté, že kraj v letošním roce bude investovat více než 20 milionů korun do rekonstrukce ko-

Libňatov v roce 2020 opakovaně navštívil tehdejší náměstek pro dopravu a současný hejtman Martin Červíček (vlevo), s nímž byla opakovaně vedená jednání
o neuspokojivém stavu silnice III. třídy ve směru na
Maršov u Úpice. Vstřícná jednání by měla vyvrcholit
odstartováním kompletní rekonstrukce silnice.
munikace v Úpici, kde dojde k opravě dlážděného
úseku pod městem. Zde bude doprava omezena v roce
2021 v každém případě a je třeba s tím také počítat.
Celkově se jedná o velmi podstatné peníze, které
by měly být v Libňatově i v celém okolí proinvestovány do dopravy. Važme si toho, protože jde o podstatný posun po dlouhém čekání. O opravě komunikace se zástupci krajského úřadu a Královéhradeckého
kraje postupně jednám již od roku 2015. Po planých
slibech, postupné přípravě a připomínkování tvorby
projektové dokumentace se dostáváme do finální fáze.
V dalších letech by měla rekonstrukce komunikace navíc pokračovat i přes Maršov u Úpice až ke křižovatce „U Beranů“, kde by mělo být proinvestováno
dalších až 60 milionů korun.
I proto je třeba začít počítat už nyní s určitým omezením, které stavba přinese. Je pravděpodobné, že
po určitý čas se budeme potýkat s tím, že se mohou
stát na nezbytně dlouhou dobu nepřístupné některé z
místních komunikací.
Aktuální informace vám budu přinášet
přes informační prostředky obce - webové stránky, stránky Facebook, mobilní aplikaci. Pravidelné informace se bude
možné dozvědět na veřejných zasedáních
zastupitelstva obce, případně je bude pochopitelně možné získat také na obecním
úřadě. Pokud vám cokoliv nebude jasné,
prosím, informujte se.
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Libňatovské odpady
JAROSLAV PICH ml.

Ať chceme nebo ne, odpadky musí a bude muset
řešit do budoucna každý z nás. Bohužel totiž patří
k životu úplně stejně, jako jídlo nebo spánek. Sice nás
otravují, ale i proto, aby nás neotravovaly, mohou se
stát naším „parťákem“.
Prioritami musí v současné době jednoznačně být
snížení produkce odpadů. Trend zabalování čehokoliv do igelitu nebo do papíru, tím spíš v době internetových nákupů, by měl být výhledově regulován.
K tomu je ovšem cesta velmi dlouhá, výrobu neovlivníme. Můžeme se ale zamyslet nad tím, co ovlivnit
jako koncoví odběratelé můžeme. Odpady bychom se
měli naučit důsledně třídit. Je důležité se zamýšlet nad
tím, kde má jaký druh odpadu místo. Zatímco popel
patří do klasické domovní popelnice, papíry, plasty,
tráva nebo sklo sem v žádném případě nepatří.
A je v zájmu všech, aby v současné době odpad už
uměli třídit takřka ve všech domácnostech. Do budoucna totiž na netřídění doplatí především ti, kdo
třídit nehodlají. Systém totiž počítá s nástupem technologií, které budou vážit popelnice jednotlivě. S přihlédnutím na zdroj vytápění lze ovšem i nyní přesto
zjistit pouhým nahlédnutím do popelnice, které domácnosti se třídění odpadů v podstatě nevěnují.
Chtěl bych upozornit, že jedním z největších problémů je i ukládání jakékoliv zeleně do popelnic na komunální odpad. Zeleň totiž patří na kompost a pokud
se ukládá do popelnic, zbytečně obec platí za její svozy a neúměrně navyšuje produkci odpadu.
Právě produkce odpadu totiž bude v nejbližších deseti letech základním kritériem toho, kolik budeme
jako občané za svozy odpadů platit. V Libňatově se za
poslední tři roky podařilo stáhnout produkci komu-

Klidně takto! Pokud se již odpad nevejde do popelnice, využijte jiné odpadové místo ve vesnici, případně ho
zajistěta tak, aby odpadky nelétaly po celé vesnici. Pracovníci svozové firmy si s tímto poradí.

DO KALENDÁŘE:
Svoz nebezpečného odpadu
17. dubna 2021
Svoz velkoobjemového odpadu
17. - 19. září 2021
Svoz elektroodpadu
19. - 20. června 2021
Svoz zeleného odpadu
V podzimních měsících dle počasí
nálního odpadu o 50 procent, v řeči čísel ze 100 tun
roce 2017 jsme v roce 2020 byli na 50 tunách! Je to neuvěřitelné číslo, za které bych chtěl pochválit ty z vás,
kdo se třídění skutečně důsledně věnujete a kdo učíte
třídit také vaše děti. Tohle číslo je velmi povzbuzující,
ale zároveň i zavazující.
Je totiž pouhým základem, abychom cenu za vývoz
odpadků mohli udrželi na současných 500 korunách
za trvale přihlášeného občana, respektive za chalupu.
Toto číslo znamená, že každý občan v Libňatově vloni průměrně vyprodukoval 139 kilogramů komunálního odpadu - tedy takového, který nelze vytřídit a
který ukládáme do domovních popelnic. Toto číslo je
přitom nutné už během pěti let stáhnout alespoň na
120 kilogramů, v opačném případě budou v souladu s
národní a evropskou politikou ceny za svozy domovního odpadu stoupat. A tomu se předpokládám všichni chceme vyhnout.
Abychom vás ke třídění motivovali, snaží se i obec
uskutečňovat projekty, které mají přispět ke snížení
produkce komunálních odpadů. Zakoupili jsme tašky na tříděný odpad, které máte zdarma k dispozici
na obecním úřadě, pro spolky jsme připravili kelímky z tvrzeného plastu, které se nevyhazují. Pokračovali jsme také například ve zvelebování míst s popelnicemi na tříděný odpad.
I takto utracené veřejné prostředky mají za úkol přispět k motivaci každého z nás k tomu, abychom se
nad odpadem zamýšleli. Cílem obce zůstává snížení,
v horším případě zachování letošní produkce komunálního odpadu. Ovšem upozorňuji, že případná likvidace odpadu v kamnech nebo v lese, by byla vzhledem ke snaze chránit životní prostředí návratem do
pravěku.
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KELÍMKY
Omezení produkce plastů na veřejných akcích bylo
v roce 2020 cílem zhotovení kelímků z tvrzeného plastu, které si obec nechala vyrobit. Budou sloužit pro
spolky, ale i soukromníky na veřejných akcích, které se na území Libňatova budou konat. Důležité je, že
tyto kelímky jsou zálohované a lze je tedy opakované používat. Zároveň mohou sloužit jako zajímavý suvenýr jak pro občany, tak pro návštěvníky naší obce.
Tyto předměty by měly v mnoha případech nahradit
klasické jednorázové nádoby, které po vypití piva, limonády nebo jiného nápoje obvykle lidé vyhazující
do odpadkového koše na komunální odpad, v lepším
případ na plast, a které se již dále nepoužívají.
Kelímky jste mohli poprvé vidět v létě při promítání letního kina, mnozí z vás je mohli zaregistrovat
také na tenisovém turnaji. Právě na společenských akcích lze přitom kelímky získat - při ponechání zálohy
je možné si kelímek pochopitelně odnést domů.

VYLEPŠENÍ STÁNÍ PRO KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

Také v roce 2020 přistoupila obec k osazení jednoho
přístřešku k místům, u nichž třídíme odpad. Tentokrát byl přístřešek osazený k zastávce na dolním konci obce, kde můžete třídit jak papír, plasty, tak i sklo.

Práce spočívající v přípravě zpevněného základu pod
přístřešek zajistili bratři Zelinkové. Přístřešek zhotovili osvědčení pracovníci okolo Otty Šourka z České
Skalice. Obec zaplatila celkem 96.000 Kč.

TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Od začátku roku 2021 si mohou libňatovské domácnosti vyzvednout na obecním úřadě sadu tašek na tříděný odpad, konkrétně na papír, plast a sklo. Tyto
sady tašek poskytujeme občanům zdarma, přičemž cílem této distribuce je podpora třídění odpadů a snížení produkce komunálního odpadu.
Tašky jsou vyrobeny z tvrzených materiálů, proto je
možné používat je opakovaně po vysypání vytříděného obsahu do velkoobjemových barevných popelnic,
které jsou umístěné na centrálních místech u prodejny, u kulturního domu, u zastávky na dolním konci

obci, na cestě do Tříprdovské ulice a ve
Svobodném. Tašky
jsou vhodné k umístění přímo do domácností, kde si lze
vyčlenit místo na odpadky, dají se mezi
sebou také suchými
zipy propojit.
Zastavte se pro ně :)
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Čertovská banda obcházela vesnici i v roce 2020.

Adam Zelinka společně s technickými zaměstnanci obce pomohl na podzim svést zelený odpad
ze zahrádek a pucláků.

Na 17 hodin se protáhl nejdelší výpadek proudu
v loňském roce. Na vině jsou většinou spadlé stromy
na vedení, tak jak se stalo například ve Svobodném.

Vlajka Tibetu byla vystavena na budově obecního úřadu už podruhé. Jejím smyslem je upozorňovat
na utlačování tibetského národa Čínou.

Cestujte s vlajkou Libňatova, zapůjčit si ji můžete na úřadě. Vloni se naše vlajka podívala do anglického Manchesteru, kde navštívila zápas anglické ligy, kam ji vyvezl starosta Jaroslav Pich. Balcarovi pak s vlajkou vyjeli
na východní Slovensko a zvěčnili se s našimi přáteli v obci Víťaz.
Libňatovské
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Tzv. svozová známka musí být od letošního února vylepená na všech popelnicích s komunálním odpadem.
Pokud ji ještě nemáte, informujte se na úřadě.

Členové integrovaného záchranného systému zachránili v létě život jednomu z libňatovských občanů. Lékařům, záchranářům i policistům patří velké DÍKY!

Velké poděkování patří mladým sběračům, kteří na jaře vyčistili naši obec od odpadků, ale i vám všem, kdo se
pravidelně staráte o prostředí, v němž žijete!

Bleskové a přívalové deště jsou často velkým nebezpečím. Pátek 14. srpna 2020 se naštěstí obešel bez vážnějších škod na majetku.

Všimli jste si už pikantního názvu zastávky autobusů u prodejny potravin? Je pravděpodobné, že v souvislosti s úpravami v dopravě, které plánuje Královéhradecký kraj, by mělo postupně dojít k přejmenování
a zpřesnění názvů autobusových zastávek.
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Sto nebo deset let existence T. J. Sokol Libňatov
KATEŘINA VALDOVÁ

V roce 2020 by Sokol v Libňatově oslavil 10 let od svého založení, respektive znovuobnovení činnosti, a 100 let od
založení tehdejší odbočky Sokola v obci.
Bohužel situace nedovolila nijak výrazně
oslavit ani jedno jubileum, a tak vám alespoň v novinách shrneme to, co se za posledních 10 let v sokolské jednotě událo.
Jednota se znovu obnovila v roce 2010, a to 2. května, a hned na konci června byla přijata do Župy Podkrkonošské-Jiráskovy. První akcí, kde se veřejnost
mohla se Sokolem potkat, byl červencový Sraz rodáků
obce Libňatova. A stejného roku už se pod hlavičkou
Sokola pořádala tenisové liga, tenisový turnaj i podzimní tréninky stolního tenisu a rozjelo se i cvičení
žen.
V roce 2011 přidal k akcím Sokol ještě Libňatovský bál a zároveň se členové Sokola začali připravovat
na Všesokolský let, který následoval v roce 2012 a jehož součástí byly i doprovodné aktivity, např. Sokolská štafeta. Sportovní akce se rozšířily o jarní turnaj ve
stolním tenise a cvičení dětí. Při tomto cvičení děti s
dospěláky zahájili premiérový nácvik sletové skladby
„Ať žijí duchové“.
XV. Všesokolský slet s podtitulem „150 let v pohybu – byli jsme a budem!“ byl v roce 2012 vrcholem sokolské sezony. Předcházely mu okrskové, župní a krajské slety. Na velký slet do Prahy vyjelo celkem 24 dětí
společně s 15členným doprovodem. V Praze strávili
celý týden a kromě cvičení v hlavním programu celou
výpravu čekal i bohatý doprovodný program – výlety, exkurze atd.

V roce 2010 byl obnoven libňatovská organizace
T. J. Sokol. Výroční oslavy bohužel znemožnila virová
pandemie uspořádat.

Rok 2013 byl pak odpočinkový, Sokol
opět zaštítil jarní turnaj ve stolním tenise, tenisovou ligu, tenisový turnaj, cvičení žen, cvičení s dětmi a konal se i další Libňatovský bál. Sokol také čekalo premiérové pořádání Dětského dne, který
se konal na hřišti u mateřské školky. Na
podzim Sokol definitivně uzavřel Všesokolský slet, a to Sokolskými dozvuky – zájemci strávili víkend v Horním Maršově v ekologickém středisku SEVER a byl pro ně přichystaný výlet na Černou
horu, promítání filmu a fotek ze Sletu a společné posezení. Tyto víkendové pobyty se staly velmi populárními, a proto se každý rok opakují. Další 3 roky probíhaly v podobném duchu, jen Libňatovský bál se v roce
2013 konal naposledy.
V roce 2017 začala příprava v rámci cvičení s dětmi na Všesokolský slet, který se konal v prvním červencovém týdnu roku 2018. Malí cvičenci každou cvičební hodinu věnovali nácviku skladby „Děti, to je
věc“ na hudbu Jaroslava Uhlíře a slova Zdeňka Svěráka. Byla určená pro mladší žákyně a žáky, kteří ji
odcvičili s míči a žíněnkami. Skladba pro děti ale nebyla jedinou, kde vystoupili členové (v našem případě spíš členky) T. J. Sokol – část členek totiž nacvičila
s úpickou jednotou skladbu pro ženy s názvem „Siluety“. Týdenní pobyt na XVI. Všesokolské sletě se opět
vydařil a všechny děti i dospělí byli z akce nadšení.
Rok 2019 vrátil chod jednoty do tradičních kolejí –
konaly se sportovní akce, jednota se účastnila se pochodu Václavice – Havlovice a uspořádala podzimní
výlet; tentokrát do Orlických hor.
Rok 2020 tak po deseti letech vybízel k bilancování:
Sokol organizuje tréninky stolního tenisu, jarní turnaj ve stolním tenisu, tenisovou ligu a tenisový turnaj, sedm let pak cvičení dětí a šest let cvičení žen. Od
roku 2012 je jednota partnerem MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. a aktivně se zapojuje do dění v regionu. Sokol uspořádal dva dětské dny, pět víkendových
výletů pro své členy, několik jednodenních výletů po
kraji, představil se na Srazu rodáků a Dni obce a prezentoval nejen sebe, ale i obec, na nespočtu menších
sletů a na dvou Všesokolských sletech v Praze.
Velmi zásadní pro udržení sokolského ducha v jednotě jsou výroční členské schůze a tzv. vánoční besídky, které významně tmelí celou jednotu. O jednotě je
pravidelně informováno v Libňatovských novinách
a na webových stránkách obce Libňatov.
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Jediné, co se nám stále nedaří, je sesbírat více historických materiálů k libňatovskému Sokolu. Proto bychom vás všechny opět chtěli poprosit, pokud máte
doma materiály, které se vztahují k historii Sokola
(a to nejen libňatovského), kontaktujte T. J. Sokol a
poskytněte nám je, i kdyby jen k ofocení nebo opsání.
Jednota také navázala úspěšnou spolupráci s vedením obce a také s ostatními spolky, navzájem si vypomáhají a navštěvují své akce. V roce 2020 se členo-

vé zapojili do tvorby publikace o Obci Libňatov a spolupracují s autory knihy při tvorbě kapitol o libňatovské jednotě.
Chtěli bychom také touto cestou poděkovat obci
Libňatov za finanční a materiální podporu. Zároveň
velké díky patří všem členům i nečlenům Sokola, kteří
se zapojují do organizace a realizace akcí. Moc si Vaší
podpory vážíme!

Cvičení s dětmi v Sokole v roce 2020
iva pichová
O cvičení nejmladších dětí s rodiči byla v obci poptávka od doby, kdy se původní parta malých sokolíků
začala více orientovat na stolní tenis. I pro malé děti je
však pohyb nejpřirozenější aktivitou, což potvrdil zájem nadšených malých capartů, které rodiče na setkávání při pohybových aktivitách vždy v pondělí odpoledne přiváděli.
Rozcvička s říkadly, překážkové dráhy, cvičení na
lavičkách, hry s míči a další činnosti, rozvíjející obratnost, samostatnost, celkovou koordinaci. Závěrečná relaxace na žíněnkách s malým posilněním se stala
i za tak krátkou dobu rituálem malých cvičenců ve
věku od jednoho do šesti let.
Od 3. února jsme se v libňatovském kulturním domě
stihli na cvičení sejít šestkrát, pak nás bohužel nevítaný kovidový host v naší činnosti zastavil. Nezbývá
než si přát, abychom se mohli při sportování zase brzy
setkávat.

Nové stoly jsou už připraveny na sezónu
JAN BALCAR

Stolní tenis má v Libňatově velkou tradici a jsme
rádi, že před dvěma roky začaly tréninky i pro děti.
Od listopadu do dubna vždy ve čtvrtek se pravidelně
scházelo cca 10 dětí, převážně kluků, na sále v kulturním domě. Vždy bylo nutné nanosit a smontovat stoly. K tomu bylo potřeba, aby se vždy sešli minimálně
dva silní dospěláci. Proto jsme v loňském roce zahájili obměnu stolů a koupili dva nové mobilní. Nejen, že
se příprava výrazně zjednodušila, ale i výkony na nových stolech se zlepšily.
Proto jsme v letošním roce požádali o dotaci na podporu Mládežnického stolního tenisu Královéhradecký
kraj. Získali jsme 20 000 Kč a zakoupili dva nové mobilní stoly a dvě nové síťky. V tuto chvíli bude možné bez problémů hrát na čtyřech mobilních stolech a

mladí sokolíci budou moct hrát naplno po celý trénink. Děkujeme Královéhradeckému kraji za podporu. Tréninky dětí na krátko probíhaly listopadu, ale
během krátké chvíle zase skončily.
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Velikonoční turnaj ve stolním tenise
JIŘÍ KLEMENT

Tradiční Velikonoční turnaj ve stolním tenise pod
záštitou T. J. Sokol Libňatov musel být kvůli všem známým vládním opatřením odložen, přesto se jej však
podařilo uspořádat a proběhl v sobotu 16. 5. 2020.
Samotnému turnaji jako vždy předcházely pravidelné čtvrteční tréninky, i ty však byly v této sezóně významně omezeny.
Obec Libňatov dlouhodobě podporuje činnost
místních spolků a díky tomu byly pořízeny dva nové
stoly na tenis. Je s nimi nejenom lepší manipulace při
přípravě, neboť jsou opatřeny kolečky, ale je na nich
i mnohem lepší viditelnost. Hráči tak dostali do nového ročníku předvánoční dárek.
Sezóna 2019/2020 začala pro stolní tenisty v listopadu 2019 na sále místního kulturního domu. Složení
mužských účastníků se příliš nezměnilo, více či méně
pravidelně docházelo přibližně 12 hráčů. Důležité je,
že pod hlavičkou T. J. Sokol Libňatov nachází zálibu
ve stolním tenisu i čím dál více dorostu ve věkovém
rozmezí 8-15 let, za což je třeba poděkovat především
Pavlíně Bejrové a Tomáši Endlichovi, kteří se jim pravidelně věnují.
Pro motivaci mužů byla opět vedena podrobná statistika vzájemných utkání a tady je z ní pár údajů. Nejúspěšnějším hráčem dle počtu poměru vítězství a proher byl Tomáš Endlich, který nasbíral pouze 6 proher.
Hráčem s nejvyšším počtem odehraných zápasů v trénincích byl Jiří Klement. Statistika v trénincích je jedna věc, ale na turnaji vždy rozhoduje momentální fyzické a především psychické rozpoložení a forma, se
kterou se favorité nemusí vždy potkat.
Sobotního klání se zúčastnilo 14 účastníků. Aktéři
dvouher byli nalosováni do dvou skupin, ve kterých
se odehrály vzájemné souboje. Podle umístění ve skupinách došlo k nasazení jednotlivých hráčů do vyřazovacích zápasů, do tzv. pavouka, a tady teprve nastal
opravdový boj o všechno. A nebyla nouze o překva-

pivé výsledky. V zápasech o postup do finále se utkali
přespolní Míra Tyc se Standou Frieblem a v rodinném
souboji pak Endlichovi Tomáš a Dominik. Oba zápasy skončily těsnými výhrami 3:2 pro Míru a Tomáše.
Ve vyrovnaném finále zvítězil Tomáš Endlich po setech 3:1, druhé místo obsadil Míra Tyc a třetí trochu
překvapivě skončil výborně
hrající Dominik Endlich.
Po skončení soutěže jednotlivců bylo nalosováno
6 párů pro čtyřhru. Ty odehrály vzájemné zápasy v jedné skupině, které rozhodly
o celkovém pořadí. Na první místo vystoupali bez ztráty zápasu Pepa Pich se Standou Frieblem, který si tak spravil náladu po prohrách
ve dvouhře. Stříbrné umístění vybojovali Jarda Pich
ml. s Mírou Tycem a třetí místo brali Tomáš a Dominik Endlichovi.
Sportovní den se nesl v příjemné náladě a tak se protáhl do večerních hodin, neboť bylo co probírat a nejsilnější jedinci poctivě dodržovali pitný režim v místním pohostinství. Děkujeme všem soutěžícím za účast
a těšíme se, že příští turnaj se opět sejdeme v hojném
počtu a v tradičním termínu.
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Tenisová liga 2020
JIŘÍ KLEMENT

V roce 2020 se uskutečnil již jedenáctý ročník Libňatovské tenisové ligy pořádané T. J. Sokol Libňatov.
Do soutěže se přihlásilo 11 žen a 16 mužů. Celkový
počet účastníků tak vzrostl o závratných 10.
Soutěž mužů byla rovnoměrně rozdělena do 1. a 2.
ligy s počtem sedmi zápasů na hráče. U žen však významně narostl předpokládaný počet utkání, které
bylo třeba odehrát, na deset. Ženy se přesto této výzvy nezalekly, úvahy o rozdělení na dvě soutěže odmítly a své zápasy odehrály v jedné skupině. O pořadí rozhodovalo množství získaných bodů ze vzájemných zápasů.
V 1. lize mužů si nejlépe vedl obhájce prvenství
Luboš David, který vyhrál všechny odehrané zápasy. Opět ukázal svou sílu, neboť vyrovnané
zápasy s některými protihráči dokázal urvat
pro sebe. Druhé
místo si vybojoval Tomáš Endlich, který se tak
po roční přestávce vrátil na
stupně pro vítěze. Na třetím
místě se umístil Tomáš Vašata.
Druhou ligu mužů vyhrál nadějný mladý chlapec
a zároveň nováček v soutěži Ondřej Vašata, který tak
v příští sezóně bude prohánět chlapy v první lize. Druhý skončil Jaroslav Pich st. a třetí Jan Balcar.
Soutěž žen získala díky výraznému navýšení účastnic nový rozměr, přestože dvě hráčky se kvůli zdravotním potížím musely odhlásit. Souboj o putovní po-

hár žen ovládl nováček v soutěži Klára Kábrtová, která první místo získala vítězstvími ve všech zápasech
a set ztratila pouze s obhájkyní vítězství z minulého
ročníku Petrou Endlichovou. Ta skončila druhá. Třetí místo pro sebe vybojovala Šárka Teichmanová, rovněž nováček ligy.
Na závěr trocha statistiky. V první lize mužů i lize
žen bylo odehráno 82 % zápasů. Naproti tomu v druhé lize mužů bylo odehráno pouze 43 % zápasů, na
čemž je potřeba zapracovat.
Na závěr sezóny se vždy koná tradiční vyhlášení
vítězů spojené s losováním o vítěze tenisové rakety
pro jednoho z účastníků. Kvůli covidovým opatřením jsme
o tuto část zatím přišli, ale snad si vše vynahradíme v novém
roce.
Děkujeme
všem,
kteří se účastní brigád
na tenisovém kurtu
a všem, kteří podporují a mají svůj podíl
na rozvoji tenisu v Libňatově. Poděkování patří zejména obci
Libňatov, díky které byl v roce 2020 tenisový kurt rozšířen, oplocen a vybaven novou infrastrukturou, zejména osvětlením. V příštím roce se budeme opět těšit na hojnou účast při akcích pořádaných na antukovém hřišti.
Na závěr bych chtěl vyzvat všechny příznivce tenisu i začátečníky, aby neváhali a přihlásili se do dalšího
ročníku tenisové ligy. Jde o pohyb ve volném prostoru
na čerstvém vzduchu a tady si na nás žádný vir nepřijde. Tenisu nazdar!
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Tenisový turnaj ve čtyřhře
JIŘÍ KLEMENT
V sobotu 8. srpna 2020
se konal již dvanáctý tenisový turnaj čtyřher žen a
mužů pořádaný T. J. Sokol
Libňatov. Bohužel ne vždy
se prázdninový termín podaří vyladit, tak aby vyhovoval všem. Letos se tak
třeba nemohl zúčastnit jeden z hlavních pořadatelů a obnovitel tradice tenisových turnajů v Libňatově Honza Kadaník. Kupodivu dal přednost dovolené s rodinou. Účast však byla
v tomto ročníku velice slušná – 18 mužů a 8 žen.
Náhodné rozlosování dvojic bylo provedeno tradičně den před turnajem, aby byl zajištěn hladký průběh samotného klání.
Složení jednotlivých
párů bylo zveřejněno až přímo na kurtu.
Za ty roky se sešla již
spousta různorodých
dvojic a ne vždy uspěly páry, které byly považovány za favority.
O to je to zajímavější,
než kdyby spolu hrály
sehrané dvojice. Systém turnaje byl jednoduchý. Ženy odehrály zápasy způsobem každá dvojice s každou v jedné skupině. Muži byli rozděleni do
tří skupin, ze kterých následně do finálové fáze postoupil vždy nejlepší pár. Boj o umístění se pak odehrál v rámci této tabulky.
Hrálo se na dva sety do 4 gamů s případným tie-breakem. V plánu bylo odehrát 18 zápasů. Zápasy plynu-

le navazovaly, přesto však hráči při posledním mači
ocenili nově zbudované umělé osvětlení, které bylo
poprvé letos možno využít.
A jaké byly konečné výsledky v soutěži žen? První
místo vybojovaly bez ztráty setu Jitka Teichmanová
s Petrou Endlichovou, druhé Klára Kábrtová s Pavlínou Bejrovou a bronz
braly Iva Pichová s
Věrkou Klementovou.
Mezi muži si nejlépe vedli Standa Friebel, kterého výtečně
na síti doplňoval Martin Pich. Standa Friebel tak potvrdil svou
univerzálnost, neboť
zvítězil i v turnaji ve čtyřhrách stolního tenisu v květnu. Druzí skončili Tomáš Vašata s Jardou Pichem st.
A na místě třetím Jarda Pich ml. s Jiřím Klementem,
kterým ve finálové skupině po dobrém začátku úplně
odešla forma.
Společná zábava vesele pokračovala za doprovodu
hudby do pozdních nočních hodin a někteří jedinci by vydrželi snad do rána. Kvalitní občerstvení po
celou akci zajišťovala Milena Gabrielová. Poděkování patří všem zúčastněným – tenistům za
předvedené
výkony
i divákům, kteří přišli podpořit snahu hráčů. Poděkování patří především obci
Libňatov, která tenisové aktivity podporuje.
Tenisu nazdar!
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Rok u zahrádkářů
VĚRA KADANÍKOVÁ

Rok 2020 jsme mezi zahrádkáři začali výroční
členskou schůzí. Od tradičního plesu jsme již pro
malou účast upustili, místo toho jsme ale podobně jako ostatní organizace
v obci rádi pomáhali s pořádáním masopustu s průvodem, který se do Libňatova vrátil po dlouhé době.
To byl začátek roku a ještě nikdo z nás nevěděl, co
bude následovat a jaká omezení nás všechny čekají.
V dalším průběhu roku se nemohly konat akce, které
byly na naplánované. Ať už to byl zájezd jarní, ale i ten
podzimní a předvánoční.
V červnu jsme vyrazili alespoň výlet na kolách do
Kuksu. Tady jsme si prohlédli bylinkovou zahradu
a dále jsme pokračovali na Chvalkovické divadlení,
které se ten den konalo.
Blížil se podzim a nás čekala akce, kterou jsme měli v plánu, což byla výstava květin, ovoce a zeleniny. Výstavu jsme uspořádali ve dvou dnech, a to 19.
a 20. září. Svými plody nám přispěli nejen zahrádkáři, ale také
ostatní, komu se podařilo v létě
vypěstovat na zahradách něco zjímavého. Za dva dny se přišlo podívat něco okolo 120 zájemců, kteří měli možnost načerpat inspiraci a odpočinout si. O výzdobu jsme po-

žádali místní mateřskou školu a děti nám svými obrázky se sluníčky rozjasnily celý sál. V podobné akci
bychom chtěli pokračovat i v dalších letech, pokud
bude zájem.
V říjnu se opět otevřely dveře moštárny. Kdo sklidil
ovoce, mohl přijít moštovat. Bylo ho vloni sice málo,
ale přece jen se někdo našel, kdo si mohl vychutnávat
čerstvý most.
Posezení před Vánoci bylo bohužel znovu zakázané
kvůli nepříznivé zdravotnické situaci v České republice, a tak se na něj budeme těšit zase někdy příště.
Mimořádná opatření trvají, jsme pořád netrpěliví,
naštvaní a nervózní, chceme zpátky svůj život jako
před pandemií, a aby se náš spolkový život vrátil do
zajetých kolejí. Těšíme se, až se budeme opět setkávat.
Věříme, že přibude i nějaký nový člen a rozšíří naší
členskou základnu. Buďme proto optimističtí a čekejme na jaro, co nového nám přinese. Těšme se ze svých
zahrádek a výpěstků na nich a doufejme, že se zase setkáme na nějaké naší akci v letošním roce.
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Sbor dobrovolných hasičů Libňatov
MICHAL SOUČEK

Již pravidelně jsme rok začali inventurou v hasičské
zbrojnici a v kůlně u hřiště, kde zkontrolujeme náš
a majetek svěřený obcí. V neděli 5. ledna těsně před
18. hodinou se členům výjezdové jednotky rozezvonily mobilní telefony a čekal nás první letošní poplach.
U hasičárny jsme však zjistili, že byl naštěstí planý.
Během ledna jsme naplánovali také zabezpečení výroční valné hromady a plesu, přičemž jsme navštívili
výročku také sousedů v Havlovicích.
V sobotu 11. ledna proběhl úklid v kolně na hřišti
a zkontrolovali jsme přívěsné vozíky s čerpadly PS8.
Naložili jsme a odvezli šrot, stará pletiva od tenisového kurtu, a i v obou našich skladech se nějaké to kilo
železa našlo.
Výroční valnou hromadu zahájil 17. ledna tradičně starosta sboru Zdeněk Vít. Tento rok byla schůze
volební a tak jsme si
zvolili víceméně staronový výbor. Ve výboru skončila Renata Zelinková, nově je
jeho členkou naopak
Veronika Borůvková a novým velitelem
sboru se stal Michal
Souček. Pavla Borůvku jsme dále navrhli
na starostu okrsku č. 3 Úpicko-Rtyňského, Aleše Hejnu pak na starostu okresu a Pavla a Veroniku Borůvkovi na členy Okresní rady mládeže.
Hasičský ples, který je již posledním plesem v Libňatově, se konal 25. ledna. K poslechu a tanci hrála skupina Sirius. Téměř zaplněný sál se dobře bavil
a k této spokojenosti přispěla i naše bohatá tombola.
Během února jsme se proškolili ve zdravovědě, bezpečnosti práce, požární ochraně v obcích, zopakovali jsme si u pana Mazala řidičské zkoušky a také jsme
vyčistili propustky v obci a chemické WC. Poslední

sobota měsíce února byla ve znamení libňatovského masopustu. Pomáhali jsme jak s přípravou, tak
i s úklidem akce. Někteří členové se zapojili i do samotné akce, kde byli pomocnou rukou řezníkovi. Na
výroční valné hromadě okrsku se stal Pavel Borůvka
novým starostou a Zdeněk Vít jeho zástupcem.
Březen jsme zahájili posledním školením, a to na
téma „vyšetřování příčin požáru“, které se konalo
opět ve Rtyni. Z tohoto školení jsme se přesunuli na
výjezdní schůzi do divadla v Červeném Kostelci. Opět
jsme pro libňatovskou veřejnost uspořádali také školení řidičů pro veřejnost, vedené Františkem Mazalem.
Bohužel poté již vzhledem k hygienické situaci nebylo možné pořádat setkávání občanů. Z toho důvodu nám odpadla starost s náhradním prostorem pro
pálení čarodějnic, který by bylo potřeba najít vzhledem k čerstvě provedeným terénním pracem u pošty a velkému množství bahna v tradičním prostoru.
Od května jsme pak postupně brigádně zajišťovali čištění koupaliště, sběr šrotu a opravu plachty na
slepičárně. Na konci května ještě stačili Michal Souček a Roman Antoš provést kontrolu všech hydrantů v obci, tradiční okrsková soutěž v Maršově se letos
ale nekonala.
Červen byl pro nás náročným měsícem. Jelikož naše
kasa byla dost vyčerpaná po spolufinancování opravy
závodní stříkačky, vzali jsme nabídku krajského sdružení na stavbu a demontáž táborové základny v Bílých Poličanech. Tábor jsme postavili během dvou víkendů a na každou z brigád nám Aneta Zelinková připravila výborný oběd formou řízků a sekané. Soutěž
O pohár starosty obce Libňatova jsme byli taktéž nuceni zrušit z důvodu přetrvávající hygienické situace.
První prázdninovou akcí tak byla až členská schůze v polovině srpna. 19. srpna jsme vyzkoušeli akceschopnost naší výjezdové jednotky, kdy bylo zapotřebí vyčištění kanálů a některých cest po přívalo-

Libňatovské noviny										

- 32 -

DO KALENDÁŘE:
Pokud to situace dovolí, rádi bychom Vás pozvali
na společenské akce, které se Sbor dobrovolných
hasičů chystá v roce 2021 uspořádat.
Březen
Školení řidičů pro veřejnost

podobě zásahové čtyřkolky. Dalším výročím bylo 145
Pátek 30. dubna
let sboru ve Vlčkovicích, kteří oslavili své výročí noPříprava a pořádání pálení čarodějnic
vou hasičárnou. Zde jsme byli s naší stařičkou Tatrou 805, což se nakonec ukázalo jako prozíravé. Po
Neděle 27. června
rozsáhlém dešti, který z parkovací louky udělal jedSoutěž O pohár starosty obce Libňatova
no velké bahniště, jsme pomáhali s vytažením zapadlých automobilů.
Sobota 11. září
20. ročník Libňatovského poháru ZPV musel být
Libňatovský pohár
také zrušen, a to kvůli kolizi termínu s odloženým
okresním shromáždění, jehož se účastnilo několik našich členů sboru, a také
vém dešti. Tato akce se vyhlásila přes svolávací zaří- mnoho rozhodčích a vezení jako poplach jednotce. 23. srpna se konala asi je- doucích mládeže z cediná letní kulturní akce v naší obci, a to letní kino, na lého našeho okresu. Na
kterém jsme zajišťovali občerstvení. Byli jsme rádi, že tomto shromáždění jsme
i přes nepřízeň počasí dorazilo mnoho diváků a po- obdrželi
poděkování
mohli nám tak částečně vylepšit stav naší pokladny. hejtmana za pomoc při
29. srpna měl svatbu náš člen Radim Kejzlar s Len- boji s covidem. Zároveň
kou Nývltovou.
zde zvolili Pavla Borůvku členem výkonného výboru
Září jsme zahájili oslavou 135 let založení sboru okresu a rady mládeže a Veroniku Borůvkovou členv Havlovicích, kde byl představen jejich přírůstek v kou rady mládeže. Aleš Hejna bohužel v hlasování na
starostu OSH neuspěl a novým okresním starostou se
stal Miloslav Bárta z SDH Dolní Dvůr.
V říjnu jsme odváželi tento rok již
potřetí železný šrot, tentokrát od zdemolované nemovitosti č.p. 5, jehož
byla cca 1 tuna. O měsíc později jsme
pak pomohli obcí s pořezáním a přemístěním vánočního stromu. V prosinci nakonec proběhlo školení pilařů
formou testu, který připravili na stanici HZS v Trutnově, ten samý den
proběhla pravidelná výborová schůze.
Jelikož stále přetrvávají hygienická omezení, tak je nejisté pořádání
výročních valných hromad a dalších
kulturních akcí minimálně během
celé zimy.
Závěrem bychom rádi poděkovali za podporu obci Libňatov a všem
sponzorům. Poděkování samozřejmě
patří také všem členům, kteří se podílejí na chodu sboru.
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Nedohraná sezona fotbalistů Barchovanu
JAROSLAV PICH ML.

Divná sezona v divném roce. Poprvé v historii zůstala soutěž Havlovické ligy nedohraná. Na vině je
známá nemoc, která ochromila dění v celé republice
a nejinak také sport.
Letošní ročník tradiční soutěže v malé kopané byl
přitom velmi vyrovnaný. Jak si můžete všimnout v tabulce, mezi nejlepší čtveřicí jsou v podstatě jen minimální rozdíly ve výsledcích. Barchovan dosáhl na velmi cenné vítězství především v České Skalici, odkud
jsme si odvezli po delší době jedno vítězství a remízu, což jsou body, které nám v tabulce obvykle chybí.
Naopak se Libňatovákům absolutně nedařilo se Studnicí, když z vyhecovaných čtyř utkání
urvali pouhý jeden
bod za domácí remízu.
Zajímavostí je, že
v soutěži začalo padat velké množství
branek. Nebývalo
zvykem, že bychom
několikrát za sezonu
absolvovali brankové hody s výsledky
9:2, 8:7, 11:2 nebo
dokonce také 6:9.
Tabulka po nekompletních 14 kolech není uzavřená. Dohrávat by se mělo o letošním jaře. V průběžném podaří Libňatov drží 4. místo s minimální bodovou ztrátou na medailové příčky.
Uvidíme, jak se podaří lidstvu zbavit nepříjemné
epidemie a jak stát bude uvolňovat podmínky nejen
pro sportování.

TABULKA HAVLOVICKÉ LIGY 2020 - průběžná
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Umístění

HSM Trutnov
Ležák Č. Skalice
Studnice
Libňatov

Z

16
14
14
16
Doubravice
16
Žernov
14
Lavina Č.Kostelec 6

V

9
8
8
8
4
1
1

R

2
4
4
3
1
3
1

P

5
2
2
5
11
10
4

skóre body

68:48

59:31
56:41
84:65
45:68
31:63
14:41

29
28
28
27
13
6
4

Jsem rád, že se tým i v letošním roce mohl stále
opřít o výkony zkušených Libňatováků Gabriela Zvary nebo Libora Hanuše. Nejstarší obranná dvojice
v soutěži se součtem věku nad 100 let se dokázala s
chutí poprat i s mladíky, stejně jako Tomáš Endlich,
který stále válí jako útočník.
Nejvíce branek v dosavadním průběhu soutěže nasázel za Libňatov Petr Luštinec, který se trefil 21x.
Druhým nejlepším střelcem v našem dresu byl v roce
2020 s patnácti góly holandský útočník Emiel Buitendijk z Maršova u Úpice. O další tři branky méně má
Ondřej Zvara.
Kromě dlouhodobé soutěže stihl Libňatov odehrát také dva turnaje. Ligový turnaj se tradičně konal
v Havlovicích. Barchovanu se zde tradičně velmi dobře dařilo. Základní skupina skončila suverénním vítězstvím našeho oddílu, když jsme postupně přehráli Doubravice (5:1), Žernov (6:0) a také Českou Skalici (1:0). Díky tomu jsme se probojovali do vyřazovací části, kde jsme po vítězství 4:1 zdolali v semifinále
také soupeře ze Studnice. Až finálové utkání bylo nad
síly hráčů ve žlutočerných dresech, Ležák Česká Skalice nám oplatil porážku ze základní skupiny. Po výsledku 1:1 byl totiž šťastnější v penaltovém rozuzlení.
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Libňatováci na Českém poháru v malé kopané
Druhým turnaj, kterého se Libňatov zúčastnil,
se konal v Kolíně. Zde se
jednalo o vrcholnou republikovou akci, na kterou se nominovaly pouze nejúspěšnější kolektivy z regionálních lig, které se v České republice
hrají. V konkurenci hráčů
a týmů z největších a nejfotbalovějších měst republiky se však tým ze suverénně nejmenší obce na
turnaji rozhodně neztratil. Ba naopak! Libňatovu
se podařilo proniknout až do vyřazovacích bojů.
Ale pěkně postupně.
O tom, že náš kolektiv nečeká žádná práce a procházka růžovou zahradou jsme se přesvědčili hned po
losu. V prvním utkání turnaje jsme se totiž střetli s obhájcem titulu, kterým byl oddíl TJ Spoje Praha. Proti
týmu, který využívá například hráčů Vyšehradu, kteří nastupují ve druhé nejvyšší české fotbalové soutěži, jsme byli totálními outsidery. Po velmi dobrém výkonu však Libňatov držel dlouhou dobu bezbrankový
stav, nakonec však odešel z utkání poražen po výsledku 0:1. Kolektivní výkon však dával předzvěst zajímavému turnaji na nejvyšší republikové úrovni.
To se potvrdilo ve zbylých
zápasech základní skupiny.
V důležitém druhém utkání jsme se utkali s týmem z
dalšího fotbalového města,
a to Plzně. Bojovné utkání
rozhodla naše posila z Havlovic, když jediný gól zápasu vstřelil Roman Čáp mladší. Vítězství nám dávalo velké šance na postup, přičemž
jsme v závěrečném duelu
skupiny museli porazit domácí Kolín. To se nám díky
skvělému kolektivnímu výkonu a brance Davida Rudolfa také podařilo. Po dalším těsném vítězství 1:0 jsme postoupili do vyřazovacích bojů se sice hubenou statistkou v kolonce vstřelených branek, ale za to s nejlepší obranou v turnaji.
Až v osmifinále s pouť Libňatova turnajem nako-

nec zastavila. Do cesty se našemu týmu postavil oddíl
Jablíčka Chomutov. Technicky velmi dobře založený
tým po celou dobu vzájemného utkání na hřišti jasně
dominoval a po vítězství postoupil přes Libňatov a nakonec se probojoval až do finále celého turnaje. Jediný gól našeho týmu vstřelil Jan Pich, celý den trpělivě
vyčkávající na svou šanci. Libňatovskou branku vstřelil ze svého jediného dotyku s míčem v Kolíně brankáři, který byl nakonec vyhlášený jako nejlepší na celém
poháru. Díky tomu se nakonec stal nejefektivnějším
zakončovatelem na turnaji Českého poháru :-)
Barchovan Libňatov nakonec po velmi dobrých výkonech obsadil dělená 9. - 16. místa. Mnoho protihráčů přitom o Libňatovu, regionu Úpicka, ale často
i o trutnovském okrese slyšela úplně poprvé. Díky parádním výsledkům jsme tak odjížděli z Kolína s překvapivým respektem. Šampiony turnaje se nakonec
stali hráči z Brna.
Výsledky Libňatováků:
Základní skupina:
TJ Spoje Praha - Libňatov 1:0
Libňatov - Šlehačky Plzeň 1:0 (branka Čáp)
Libňatov - FC Real Kolín 1:0 (branka Rudolf)
Osmifinále:
Jablíčka Chomutov - Libňatov 6:1 (branka Jan Pich)
Sestava Libňatova na turnaji: Libor Čepelka, Jan
Pich, Petr Luštinec, Leoš Winter, Roman Čáp, Ivo
Teichman, Emiel Buitendijk, Libor Hanuš, Martin
Lacko, Ondřej Zvara, Martin Pich, Lukáš Vlček, David Rudolf a Milan Hanzlík. Nehrající trenéři: Josef
Vlček, Jaroslav Pich, Marek Pokorný.
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Český červený kříž v Libňatově
HELENA MÁDROVÁ, ZDEŇKA MLČÁKOVÁ

Milí spoluobčané,
rok nám uběhl jako voda. Nebyl pro nás a naše pořádání akcí moc příznivý, kvůli nemoci covid-19 a nouzovým stavům, které jsme si museli prožít a stále prožíváme. Členky představenstva ČČK Libňatov se sešly
v lednu, naplánovaly termíny valné hromady, dětského karnevalu a ostatní akce na rok 2020.
Loňský rok jsme tradičně zahájili valnou hromadou,
na které jsme zhodnotili práci v roce 2019 a přednesli plány na nové období. Sešlo se 19 členů místní skupiny Českého červeného kříže a hosté z ostatních spolků. Po valné hromadě jsme si mohli poslechnout přednášky výživové poradkyně M. K. Maixnerové a strongmana Radka Rosy. Přednášky se zúčastnili
nejen naši členové, ale i místní veřejnost.
Pro naše nejmenší jsme 8. března uspořádali dětský
karneval plný soutěží a tanečků, ke kterým nám zahrál pan Kábrt z Malých Svatoňovic. Děti byly za své
krásné masky a dovednosti při soutěžích odměněny.
Každá zúčastněná maska si pochutnala na zákusku
a pitíčku, a na závěr si odnesla malý dáreček z tomboly a balónek. Rodičům
a prarodičům děkujeme
za přípravu krásných masek a za pomoc při soutěžích těm nejmenším.
Další naplánované akce
- Jarní výstava, Přednáška
Policie ČR, Den pro rodinu, 1. pomoc v Mateřské škole, Sousedské posezení,
Výlet, Adventní výstavu a Mikulášskou besídku nebylo možné kvůli covid-19, nouzovým stavům a jiným

omezením bohužel uskutečnit. Náš spolek však chtěl
v této nelehké době pomoci, a tak jsme se rozhodli zakoupit materiál na výrobu roušek, které šily zaměstnankyně mateřské školy Libňatov.
Český den proti rakovině, tzv. Květinový den, který se vždy koná v květnu, byl v minulém roce přesunut na 30. září. Měli jsme možnost zakoupit si žlutou
kytičku se zelenou stužkou a přispět tak částkou minimálně 20 Kč. Tématem této loňské sbírky bylo nádorové onemocnění ledvin a močového měchýře, možnosti prevence, zlepšení kvality života onkologických
pacientů, přístrojové vybavení onkologických pracovišť. Na sbírkovém účtu se podařilo shromáždit více
než 13,8 milionu korun! Naše členky přispěly nasbíranou částkou 4.412,- Kč. Pokud budete mít chuť přispět v dalším, tentokrát jubilejním 25. ročníku, tak se
opět můžete obrátit na naše členky. Tento rok by to
sbírka měla probíhat 12. května 2021.
Na dlabání dýní jsme se opět nemohli sejít všichni dohromady. František Chobotský ale přišel s nápadem, že bychom dýně dopravili k dětem, aby o tuto
zábavu nebyly ochuzeny. Myslíme si, že nápad to byl
vynikající a podle fotek, které nám rodiče poslali, si to
jak děti, tak i rodiče moc užili. Všechny výtvory byly
nádherné – jak usměvavé, tak strašidelné. Sofinka Jirásková přidala i krásné podzimničky.
Doufáme, že jste si všichni užili adventní čas a vánoční svátky ve zdraví. V novém roce, který sice nezačal příznivě, přejeme všem pevné zdraví a duševní
pohodu.
Krásný nový rok 2021!
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Dýňování podomácku
Letošní setkání rodičů a dětí při vyřezávání dýní bylo netradiční. Ne jen, že chyběla dýňová polévka, perníčky-smajlíci, ale chybělo i posezení a pobavení nad vyřezáváním. Ale o to víc jsme byly překvapeny, jak se děti
a rodiče ujali „domácího úkolu“ a přivítali rozvážku do domu. Zhostili se toho opravdu dobře a jak vypovídají fotografie, které nám rodiče poslali, bylo letošní tvoření moc hezké a vtipné. Děkujeme dětem a rodičům za
spolupráci a budeme se těšit, že příští „dýňování“ už proběhne tradičně.
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Na slovíčko: Yannick Maravaud
Neobyčejný životní příběh nabízí Yannick Maravaud, který se svou rodinou v Libňatově žije. Přečtěte si vyprávění bývalého francouzského vojáka, jehož rodinu mnozí v Libňatově vídají, tak, jak ho zachytil redaktor deníku MF Dnes Tomáš Plecháč.
TOMÁŠ PLECHÁČ, MF DNES
Irák, Středoafrická republika, Nová Kaledonie a několik mírových misí na Balkáně. Během osmnáctileté
kariéry u francouzské armády toho dnes osmačtyřicetiletý Yannick Maravaud pocházející z departmentu
Haute-Vienne zažil hodně.
V posádce tanku se na Blízkém východě účastnil
operace Pouštní bouře, opakovaně se vracel do rozpadající se Jugoslávie, v Pobřeží slonoviny byl v době
brutálního občanského konfliktu. Teď už 13 let žije
v České republice, v současnosti s přítelkyní a dvěma
dětmi v Libňatově na Trutnovsku.

Tankový útok v poušti

Do francouzské armády vstoupil v roce 1989, tehdy
mu bylo 18 let a právě dokončil tříleté studium elektrikáře.
„Škola mě moc nebavila a už jsem nechtěl dál studovat. Ještě než mi bylo 18 let, podepsal jsem smlouvu
v armádě. Moc jsem nevěděl, co mě čeká,“ vzpomíná
Yannick Maravaud.
První měsíce strávil na základně nedaleko Paříže
a hlavně ve výcvikovém středisku v Mourmelonu u
Remeše. Odtud zkraje roku 1991 zamířil na první zahraniční misi – rovnou do války v Perském zálivu.
Coby člen posádky tanku se přímo zúčastnil operace Pouštní bouře.
Po několika týdnech čekání na základně v Saudské
Arábii se přesunul do iráckého distriktu Al-Salman
a 24. února se zapojil do obkličovacího manévru spojenců, jehož cílem bylo vyhnat okupanty z obsazené-

ho Kuvajtu. V tanku měl za úkol nabíjení děla.
„Bylo to velice rychlé, vojáci Iráku nekladli žádný
odpor, nebyli připravení a chybělo jim pořádné vybavení. Sice měli tanky, ale ani na nás nestříleli. Za dva
dny bylo po všem. Vůbec jsem neměl představu, kdo
proti nám stojí. Nemůžu říct, jestli jsem měl strach
nebo ne. Prostě to byla moje práce a bylo mou povinností ji udělat dobře,“ vypráví klidným hlasem Yannick Maravaud. Na Blízkém východě strávil čtyři měsíce.

Chemické útoky na základny

Mnohem větší hrozbou podle něj byly chemické
útoky na základny. „Ty mě opravdu stresovaly. Když
došlo k poplachu, museli jsme všeho nechat, vzít si
protichemický oblek a schovat se do tanku,“ popisuje.
V paměti mu také utkvělo, že vyfasovali slabé spacáky a při nocování v poušti se třásli zimou. V lednu 1992 se přesunul do Středoafrické republiky (SAR)
a na podzim stejného roku poprvé do rozpadající se
Jugoslávie, jeho působištěm se na šest měsíců stalo
Chorvatsko.
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Jako člen kontingentu mezinárodních mírových sil
se pod hlavičkou NATO a OSN na Balkán v 90. letech
vrátil ještě několikrát. V roce 1994 také několik měsíců hlídal vojenskou základnu v Nové Kaledonii, francouzském tichomořském departementu.

vzpomíná voják na misi v bývalé francouzské kolonii
SAR, která se řadí mezi nejchudší země světa.
Na otázku, jak na něj působila chudoba, kterou v Africe každý den pozoroval, odpovídá překvapivě. „Je to
jiný systém, nekoukám se na ně jako na nějaké chudáky. Mají jinou životní úroveň a mnohdy se o sebe doPod palbou Srbů
kážou postarat lépe než lidé v západní Evropě.“
Asi nejtěžší chvíle zažil v roce 1995 v Sarajevu. Na jiAfrika byla jeho poslední velkou misí, do Afghánishozápadě města v pohoří Ingman, kde se v roce 1984 tánu už jet odmítl a v roce 2007 odešel s nárokem na
konaly zimní olympijské hry, jeho jednotka čelila vojenskou rentu do výslužby. Po 18 letech.
ofenzivě nepřítele.
„Nikdy by mě nenapadlo, že v armádě vydržím tak
„Srbové byly přímo proti nám a ostřelovali naše po- dlouho. Myslel jsem, že to bude na čtyři pět let. Byla to
zice. My jsme ale měli rozkaz nestřílet. Několik fran- pestrá práce, žádná rutina. Hodně jsem cestoval a pocouzských vojáků se dostalo do zajetí, tři týdny jsme znal mezi vojáky spoustu kamarádů,“ hodnotí Franbyli na jednom místě a snažili se osvobodit naše par- couz.
ťáky z obklíčení,“ líčí muž, který si v roce 1993 po vojenské přehlídce na Elysejských polích potřásl rukou
Nyní vychovává děti v Česku
s tehdejším pařížským starostou Jacquesem ChiraPo odchodu z armády se Yannick přestěhoval do
cem, pozdějším prezidentem Francie.
České republiky, s přítelkyní Soňou, kterou poznal
Hned třikrát byl Yannick Maravaud na misi v Koso- v Paříži. Nejprve žili v Kralupech nad Vltavou, nyní
vu. Do rozvrácené země jel s přesvědčením, že budou napůl mezi Bechyní a Libňatovem.
pomáhat kosovským Albáncům, realita však byla jiná.
Před lety ve vesnici s 370 obyvateli koupili starou
„Ukázalo se, že pomoc spíš potřebují Srbové. V Mi- roubenku a vychovávají tu dvě malé děti. Na český
trovici na severu Kosova, kde jsme působili, byly čty- venkov si dlouho zvykat nemusel. Pochází ze středoři srbské osady prakticky odříznuté od světa. Jen dva- západu Francie a vyrůstal na vesnici.
krát denně tam jezdil vlak, který jsme v době skliz„Hledali jsme chalupu v broumovském výběžku. Lině úrody hlídali, aby nedocházelo ke konfliktům. Bylo bňatov se nám zalíbil kopcovitým terénem i jako křitam velké napětí, obě strany si šly po krku.“
žovatka výletních tras,“ vysvětluje. Jeho velkým koníčkem je totiž turistika. Z roubenky vyráží s rodinou
na Hrádeček, Kuks, do Malých Svatoňovic nebo RatiObčanská válka na Pobřeží Slonoviny
V roce 2004 se vrátil do Afriky, tentokrát do Po- bořic.
„Mám hodně rád také starou Prahu, České středobřeží slonoviny, kde dva roky předtím vypukla první občanská válka mezi vládním silami a povstalecký- hoří, Hrabalovo Kersko a jižní Čechy,“ dodává muž,
mi frakcemi. Stejně jako v SAR, kde byl v letech 1992 který uniformu vyměnil za „práci“ otce v domácnosti.
a 1996, prováděl kontroly a hlídal svěřené území. Přes- Většinu času tráví se svými dětmi, mimo jiné dbá na
tože v Bangui, hlavním městě Středoafrické republiky, to, aby se naučily francouzsky.
zažil státní převrat a Pobřeží
slonoviny procházelo těžkým
obdobím, patřily africké mise
mezi ty klidnější.
„Někteří lidé byli rádi, že
tam jsme, jiní nás naopak nemohli vystát. Při kontrolách
na venkově jsme místním pomáhali, dobrovolně jim nabízeli zdravotní péči a přijali
nás velice dobře. Ve městě naopak byla napjatá atmosféra,
do některých čtvrtí jsme měli
zakázaný vstup, vyloženě tam
francouzské vojáky nesnášeli a házeli po nich kamení,“
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Masopustní průvod prošel Libňatovem
JAROSLAV PICH ml.

Symbolicky na sobotu 29. února 2020, na den
„navíc v přestupném roce“
naplánovali
činovníci
libňatovských spolků návrat masopustního veselí do vesnice. K veselici
se podařilo přizvat sousedy z Maršova u Úpice, přičemž se lidé mohli zúčastnit masopustních průvodů z obou vesnic s cílem
u kulturního domu v Libňatově. Tady už na labužníky čekalo zabíjačkové
maso, které připravili manželé Mirek a Mirka Vaňkovi z Horního Žďáru. V kulturním domě pak doprovodný program zajistila kapela Duo Hofič.
Chtěl bych tímto poděkovat všem organizátorům,

kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zajištění
hladkého průběhu veselice, ale i na přípravě a úklidu
po akci. Poděkování patří všem, kdo zapůjčil vlastní
materiál, ale i těm, kdo svou účastí a vynalézavostí přispěl k pohodovému sobotnímu dni.
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MŠ Libňatov aneb Hlavně nesmí býti smutno
IVA PICHOVÁ

Už od podzimu jsme
všichni ve školce tušili,
že tento rok nebude úplně obyčejný. Zastupitelé
se totiž na svém zasedání
po dlouhých letech odkladů usnesli zainvestovat do
dlouho plánované rekonstrukce podkroví budovy
a tím vybudovat nové zázemí, tolik potřebné k zajištění hygienických podmínek pro provoz. Na lednové schůzce byli rodiče informováni o této rozsáhlé akci a tudíž i celoprázdninovém uzavření
provozu. Od ledna se vyklízela půda, aby byla připravená k zahájení stavebních prací. Vše, krok po kroku podle plánu, při zachování běžného provozu a především s ohledem na bezpečnost dětí. To jsme ještě
netušili, že bude všechno trochu jinak.

a děti si ani nevšimnou, že najednou samy plavou. Leden i únor jsme si vesele odplavali, zbývaly ještě poslední tři lekce, když do Česka přišel neznámý virus,
který najednou zastavil život nejen v bazénu, ale všude kolem. V naší školce se ale nezastavil. Už jsme dál
První nečekaný zádrhel roku nastal, když jsme se neplavali, ale provoz zůstal bez omezení. Ovšem jen
chystali odjet na oblíbený lyžařský výcvik do Janských do té doby, než počet docházejících dětí klesl na šest,
Lázních. Kvůli nedostatku sněhu se musel málem od- a tak jsme i my museli školku od 17. března uzavřít.
ložit, ale Krakonoš se nakonec přeci jen umoudřil Původně zamýšlený týden se, na doporučení minisa těsně před odjezdem trochu sněhu poslal. Lyžovat se terstva školství, protáhl na týdnů deset.
děti naučily, přestože byl kurz o jeden den kratší. A to
Pracovnice mateřské školy se ale zastavit nemusely,
byl teprve začátek roku.
a navíc se nikomu nechtělo jen nečinně přihlížet, a tak
Zimní měsíce každoročně věnujeme sportování. jsme zřídily ve třídě provizorní šicí dílnu a vrhly se do
Kromě lyžování se většina dětí těší na plavecký kurz. šití roušek, které jsme následně rozvážely nebo rozesíPříjemné teplo, voda, přitom se užije spousta legrace laly potřebným do nemocnic, domovů seniorů i sou-
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DO KALENDÁŘE:
Zápis nových dětí do mateřské školy
pro školní rok 2021 – 2022
je plánován na
3. a 4. května.
Zatím jsme informace k zápisům od ministerstva školství nedostali, tudíž nevíme, zda budou
s ohledem na pandemii probíhat prezenční formou nebo pouze dálkově.
Aktuální informace najdete
na ww.mslibnatov.webnode.cz.
kromým zájemcům. Děkujeme všem, kdo jste nás zá- ší, oddělené šatny i sociálky jsou komfortnější pro resobovali látkami a dalšími šicími potřebami.
spektování soukromí dětí. A především jsou v souladu s hygienickými požadavky na provoz předškolníNeplánované uzavření nabízelo možnost využít ne- ho zařízení.
přítomnosti dětí k údržbě a opravám v budově. Malíři vymalovali původní místnosti, došlo k výměně zaPo prázdninách pokračuje běžný provoz mateřské
temnění ve třídách, po rychlém jednání zřizovatele se školy, se stejným personálem, sportováním, výlety za
zhotovitelem se začátkem dubna začalo s rekonstrukcí poznáním, zkoumáním přírody, divadélky, hudební
podkroví plánovanou na léto, školka se částečně pro- pohádkou a tradiční oslavou Vánoc.
měnila na staveniště. Vše klapalo podle našich plánů
Díky ohleduplným rodičům máme stále školku pla my se po kolotoči stěhování, bourání, úklidů, těšili, nou zdravých dětí, radujeme se z jejich malých pokroaž konečně přivítáme v novém také naše děti. Všichni ků, kterými nás každý den odměňují. Těší nás zájem
jsme se dočkali v pondělí 25. května. Do konce školní- a spolupráce rodičů, vážíme si podpory zřizovatele,
ho roku jsme společně oslavili Den dětí, podnikli vý- okolních obcí i dalších štědrých sponzorů, kteří nám
let do ZOO ve Dvoře Králové, předškoláci vyrazili na pomáhají finančně i materiálně. Je nám tu spolu kráskolech na hřiště do Havlovic. Na konci června jsme se ně, užíváme si každý společný den, radujeme se z marozloučili se čtrnácti budoucími prvňáčky, abychom ličkostí a těšíme se, že si spolu ve zdraví všichni užijev září na jejich místa přivítali jejich mladší kolegy.
me i celý tento rok.
Milí čtenáři, zkuste to stejně jako my ve školce. BuďRekonstrukce nových
prostorů pokračovala po
celé prázdniny, ale díky
náskoku z jarních měsíců se školka otevřela
o dva týdny dříve, než
bylo původně plánováno.
A v září novou třídu, s přilehlou šatnou a sociálním
zařízením zabydlely děti.
V mnohém se tak v režimu školky ulevilo. Ubylo
zatěžujícího hluku, komplikovaného střídání dětí
v nevelkých místnostech,
třídy se vzájemně neruLibňatovské noviny										
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te zdraví, veselí, šťastní a
mějte se rádi.
A ať je nám všem letos
co nejvíce veselo…
PS: V lednu přeci jen
došlo k malé změně v pedagogickém personálu.
Paní učitelka Monika Pajerová se stala podruhé
maminkou, malé Nikolce
se koncem ledna narodil bráška Filípek. Všichni jsou
zdraví a šťastní. Ve třídě Dubínků ji nahradila místní
rodačka Věra Klementová.
HRAJEME SI, TVOŘÍME A DĚLÁME LUMPÁRNY
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Senioři na olympiádě v Havlovicích
PETR ZÁLIŠ

V Havlovicích se ve čtvrtek 3. září 2020 uskutečnil 12. ročník Olympiády pro starší a dříve narozené. Oblíbenou sportovně – společenskou akci uspořádaly Místní akční skupina (MAS) Království – Jestřebí hory, o.p.s. a Tělovýchovná jednota Sokol
Havlovice. Dvě stovky
účastníků z území MAS
změřily síly v tradičních
i nevšedních disciplínách, olympijské boje zpestřil doprovodný program.
Za ideálního počasí vše odstartovaly proslovy starostů zúčastněných obcí a česká hymna v podání ředitelky Základní umělecké školy A. M. Buxton v Úpici Evy Matouškové. Soutěžilo se tradičně ve skoku dalekém, minigolfu nebo v hodu paličkou a válečkem na
cíl. Nejstarší účastnice se narodily na počátku třicátých let minulého století! „Mám velkou radost, že se
to povedlo, také počasí nám přálo. Účast byla slušná,

atmosféra skvělá. Věřím, že i takto se dá bojovat proti koronaviru,“ hodnotil Jan Balcar, ředitel spolupořádající MAS, který akci moderoval.
Během Olympiády pro starší a dříve narozené probíhalo v dějišti akce i pozorování Slunce, které zajistili úpičtí hvězdáři. Zájemci si také mohli vyzkoušet jízdu na elektrokolech, která byla k zapůjčení ve stánku
společnosti Barta.bike. Originální kulturní vložku obstaraly Boubelky z Mezilečí.
Účastníci narození do roku 1955 si kromě sportování našli čas i na posezení a popovídání. Spousta z nich
si domů odnášela také ceny od sponzorů. Drobné občerstvení měli olympionici zdarma. Se zajištěním akce
pomohli žáci z Havlovic a také úpičtí gymnazisté.
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Publikace o obci Libňatov
JAROSLAV PICH ml.

Už v roce 2019 se zastupitelstvo obce rozhodlo, že si
obec nechá vypracovat publikaci o historickém vývoji vesnice. Na knize pracují zaměstnanci trutnovského archivu pod vedením vedoucího archivu Romana
Reila. Podle předběžných zpráv by měla být dokončená v letošním roce, kdy by měla jít také do tisku.
Kniha bude uceleným souborem informací týkajících se života v Libňatově. Přečíst si budeme moci o
osídlování Libňatova, o panovnících a panstvích, pod
které naše obec náležela, ale i o moderním vývoji ve
20. století. Mnohé z řádků budou věnované například vývoji školství v naší obci, stavbě a opravám silnic nebo populačnímu vývoji. Kniha bude reflektovat
život ve vesnici v dobách rakouských, prvorepublikových, válečných, poválečných i porevolučních.
Kniha vychází z historických pramenů, které jsou
o obci uloženy ve státních archivech, ale i například

v archivech ve Vídni, a proto by měla být uceleným
obrazem o místě, v němž žijeme. Zároveň kniha bude
zaznamenávat také život ve spolkových sdruženích,
která v současné době ještě fungují, nebo v těch, která již zanikla. Bude také využívat cenné materiály od
těch z Vás, kdo jste je obci poskytli. Pokud však někdo
přece jen doma má cenný materiál, historické fotografie nebo předměty k nafocení, neváhejte se mi, prosím, ozvat. Při tvorbě knihy jde o co nejlepší zachycení historického vývoje naší obce.
Termín vydání unikátní publikace v současné době
ještě není známý, zcela jistě vás o něm budu informovat. Pokud to hygienická situace dovolí, uspořádáme také křest této knihy a následně bude k dispozici
k prodeji. Věřím, že se připravovaná kniha stane cenným předmětem ve vašich knihovnách, ale také i třeba vzácným darem pro své blízké nebo známé, kteří
máte vztah k obci Libňatov.

Na Žaltmanu stojí nová rozhledna
Jeden z nejvyhledávanějších turistických cílů v našem regionu - rozhledna Žaltman, má novou podobu. Na stavbě nové konstrukce, která nahradila nevyhovující původní rozhlednu, se dílem podílela i obec
Libňatov, když věnovala symbolickou částku
10.000,- Kč, dále se podílela také prostřednictvím
Svazku obcí Jestřebí hory, kterým je členem. Kdo se
bude pozorně dívat, při výstupu by měl narazit na pamětní cedulku se jménem obce Libňatov.
Nová rozhledna na vrchu Žaltman nad Malými Svatoňovicemi a Radvanicemi byla slavnostně pro veřejnost otevřena 24. září 2020, a to na den přesně 53 let
od zahájení provozu původní rozhledny.
Celková výška nové rozhledny je 25 metrů. Abyste se dostali na vrchol rozhledny, musíte zdolat
122 schodů. Nejvyšší výhledová plošina je ve výšce
23,5 metrů. Kdo se do této výšky neodváží, ochuzen
nebude, další tři nižší výhledové plošiny také vybízejí
k jedinečným rozhledům. Výhled stojí za to, za hezkého počasí můžete z rozhledny vidět Krkonoše, Rýchory, Vraní hory, Adršpašsko-teplické skály, Soví a Javoří hory, Broumovské stěny, Úpicko, Hronovsko, Orlické hory, Kralický Sněžník, Zvičinu, Kumburk, Trosky,
přehradu Rozkoš atd. Celoroční vstup na rozhlednu je
zdarma a bez otevírací doby.
vice. Slavnostní otevření pro veřejnost proběhlo dne
Původní rozhledna Žaltman byla postavena v letech 24. září 1967. Ocelová rozhledna byla vždy volně pří1966 - 1967 svépomocí členy TJ Baník Malé Svatoňo- stupná a měl ji ve správě KČT Malé Svatoňovice.
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Historické spisy
HODNOCENÍ ČINNOSTI MÍSTNÍHO NÁRODNÍHO VÝBORU ZA OBDOBÍ 1971 - 1976

Snímky ze stavby prodejny v 70. letech.
Vážení občané!
Výsledky, kterých jsme dosáhli při plnění závěrů
historického XIV. sjezdu KSČ v rozvoji hospodářství,
životní a kulturní úrovně i v ostatních oblastech, jsou
nejvýraznější od vzniku socialistického Československa. Významný podíl na docílených úspěších mají Národní fronta a národní výbory.
Také v Libňatově, díky dobré spolupráci všech složek s národním výborem a díky pomoci většiny občanů, bylo vykonáno mnoho pro zvelebení naší obce, na
úseku kultury a v ostatních oblastech našeho života.
Velká většina našich občanů chápe potřeby naší
obce, účastní se při realizaci plánovaných akcí, je zapojena ve společenských organizacích a pomáhá aktivně v práci národního výboru. Tito občané jsou významnou posilou pro práci národního výboru, jsou
kladným činitelem při rozvíjení života v naší obci.
Všem těmto občanům upřímně děkujeme za jejich
aktivitu a pomoc při řízení a budování obce a vytváření lepšího bohatšího společenského života a životního prostředí!
XV. sjezdem Komunistické strany Československa
jsme zahájili další etapu výstavby socialistické společnosti, jejímž stěžejním cílem je blaho pracujícího
člověka a jeho šťastný život v míru. Smyslem politiky strany a její mnohostranné činnosti je péče o blaho a štěstí občanů této země, všestranný rozvoj člověka a jeho morálních kvalit. O to se musíme všichni snažit a to musí být našim cílem. K hodnotám, kte-

ré tvoří socialistický životní způsob, patří člověk, který má zájem o veřejně prospěšnou činnost a uvědomuje si svoji odpovědnost ke kolektivu, ve kterém žije
i k celé společnosti.
V nadcházejícím volebním období nás nečekají
malé úkoly a k jejich naplnění bude proto třeba pomoci každého našeho občana. Nový národní výbor se
bude ve své práci řídit volebním programem, se kterým budou naši občané seznámeni na veřejné schůzi
14. října t.r. Volební program bude schválen na 1. plenárním zasedání nového národního výboru. Očekáváme, že novému národnímu výboru se dostane při
plnění náročných úkolů maximální podpory ze strany našich občanů.
V Libňatově, dne 1. října 1976.
Jaroslav Teichman, předseda MNV
Činnost národního výboru a jeho komisí je pro každého, kdo v něm ještě nepracoval, málo známá a z
toho také plyne mnohdy nepochopení, proč to nebo
ono nejde ihned zařídit tak, jak bychom si přáli a jak
by to také bylo potřeba. Velmi výstižně to ukazuje televizní seriál „Muž na radnici“, který v současné době
na I. programu probíhá. Proto bych Vás chtěl aspoň
stručně seznámit s činností i našeho národního výboru a jeho komisí za poslední volební období.
Rada MNV ve složení: Teichman Jaroslav (předseda MNV), Josef Havel (místopředseda), Miloslav Šimek (tajemník), Lubomír Nývlt a Zdeněk Bergr (čle-
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nové rady).
V uplynulém volebním období, t.j. od prosince roku
1971, celkem 108 schůzí, t.j. v průměru 1,8 schůzí měsíčně. Těchto schůzí se mimo členů rady zúčastňovali často předsedové komisí a i zástupci organizací
(složek NF) a do těchto schůzí docházela velmi často i naše instruktorka ONV s. Faifrová (16x). Byly na
nich projednávány vedle běžných případů hlavně akce
Z a všechny ostatní akce volebního programu, ať to
bylo zajišťování stavebního materiálu a jeho dovozu
nebo zajišťování pracovníků. Byly na nich zajišťovány
a hodnoceny zasedání MNV a veřejné schůze, které
byly organizovány většinou společně s VO KSČ. Zasedání MNV (schůze pléna MNV) se za celé období
konalo 30, t.j. za každé dva měsíce jednou a veřejných
schůzí bylo konáno 11. Zatímco zasedání MNV se
konalo vždy v zasedací síni MNV s průměrnou účastí 35 poslanců a občanů, veřejné schůze se odbývaly
v sále místního pohostinství s účastí 60 až 100 občanů. Veřejné schůze, v ojedinělých případech i zasedání MNV, když se konala při příležitostí významných
výročí a oslav, byly v programu obohaceny hudební
produkcí mladých harmonikářů (nyní produkci Melodií) a kulturních vložek žáků místní ZDŠ. Zasedání MNV a veřejných schůzí se zúčastňovali zástupci ONV (13x), KNV (4x) a OV KSČ (3x). Většina za-

sedání se zabývala v programu současnými problémy
budování naší obce a hodnocením činnosti jednotlivých komisí. Byla ale i taková zaasedání, která se zabývala pouze jedním problémem, jako třeba s „Hovory s mládeží“, k oslavě 30. výročí osvobození sovětskou armádou. Podobně i několik schůzí rady se zaměřilo pouze na jeden problém jako třeba mimořádné svolání rady k oslavě 80. výročí založení MJ ČSPO,
K oslavě mezinárodního roku žen, k oslavě Abrahamovin našeho předsedy a v poslední době k projednání závěrů XV. sjezdu KSČ.
Členové rady MNV se velmi často zúčastňovali různých aktivů, školení a zajišťování různých akcí mimo
obec. Nelze opomenout i účast rady MNV na slavnostním odhalení pomníku „rebela“ a památníku nevol bouří k dvoustému jejich výročí.
Pomocnou rukou k projednávání a k zajišťování
úzce specielních problémů národnímu výboru jsou
jeho komise. Při našem MNV pracuje pět komisí:
školská a kulturní, sociální, stavební, komise veřejného pořádku a komise finanční. Každá komise je složena z členů MNV a z aktivistů a jejím předsedou je
vždy člen národního výboru.
V Libňatově dne 1. října 1976.
Sestavil Josef Havel

KONTAKTY NA OÚ
www.libnatov.cz
www.facebook.com/obeclibnatov
Pevná linka
Stanislava Šévlová, účetní
Otevírací doby

Pohostinství

Jaroslav Pich, starosta
Michal Souček, místostarosta

720 562 139
732 633 022

Pošta

Obchod

7 - 12,
13 - 17

7.30 - 8.15,
14 - 15.30

7 - 17

Úterý

7 - 12

7.30 - 8.30

7 - 17

Středa

7 - 12,
13 - 17

18 - 23

7.30 - 8.15,
14 - 15.30

7 - 17

13 - 17, pánské

Čtvrtek

7 - 12

18 - 23

7.30 - 8.15,
14 - 15.30

7 - 17

sudý týd.: 8 - 14
lichý: 12.30 - 19

Pátek

7 - 12

18 - 23

7.30 - 8.15,
14 - 15.30

7 - 17

Pondělí

Obecní úřad

499 781 585		
720 342 609		

Sobota

18 - 23

7 - 17

Neděle

18 - 23

7 - 12

Kadeřnictví
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Odpadový kalendář 2021
Termíny svozů komunálních odpadů v Libňatově v roce 2021:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý

12. ledna
26. ledna
9. února
23. února
9. března
23. března
6. dubna
27. dubna (poprvé 1x3 týdny)
18. května
8. června
29. června

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý

20. července
10. srpna
31. srpna
21. září
12. října
2. listopadu (odtud opět 1 x 14 dnů)
16. listopadu
30. listopadu
14. prosince
28. prosince

Kdy jsou vyvážené nádoby s tříděným odpadem:
Papír			
Plast			
Sklo			

1x za týden ve čtvrtek nebo v pátek
sváží: Transport Trutnov
1x za týden vždy ve středu				
Technické služby Úpice
dle potřeby						
Technické služby Úpice

Kovový odpad (plechovky)		
Kovový odpad (velký)		
Kuchyňský olej			
Bio odpad (kontejner u MŠ)		
Nebezpečný odpad			
Velkoobjemový odpad		
Elektroodpad			
Zelený odpad ze zahrádek		
Textil					

dle potřeby				
1x ročně				
dle potřeby				
dle potřeby				
1x ročně (na jaře)			
1x ročně (na podzim)			
1x ročně (v létě)			
1x ročně (na podzim)			
1x měsíčně				

Transport Trutnov
SDH Libňatov
Černohlávek Oil
ZD Havlovice
Transport Trutnov
Transport Trutnov
Transport Trutnov
Jiří Zelinka
TextilEco a.s., Diakonie Broumov

Kde jsou umístěny nádoby na tříděný odpad:
Cesta na Zada		
Dolní zastávka		
Prodejna			
Školka			
Kulturní dům		
Svobodné			

sklo, papír, plast
sklo, papír, plast
sklo, papír, plast, textil
plast
sklo, papír, plast, rostlinné oleje, drobné kovy
sklo, papír, plast, drobné kovy

