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Vítání občánků
JAROSLAV PICH ml.
Děti narozené v letech 2020 i v první polovině roku
2021 byli slavnostně uvedené mezi občany Libňatova.
Místostarosta Michal Souček a starosta Jaroslav Pich
postupně přivítali Marka Zvaru, Karla Hofmana, Michaelu Krtičkovou, Egona Picha, Annu Pinkavovou,
Martina Morávka i Damiana Kejzlara.
Milé děti, milí rodiče, přeji Vám, ať ve zdraví vyrůstáte do krásy, ať vás život baví a ať přináší mnoho lásky a úsměvů! Přeji si za všechny, ať Vás život moc těší.
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Úvodní slovo starosty obce
Vážení a milí spoluobčané,
letos na podzim to budou už čtyři roky od doby, kdy jsem od Vás dostal možnost pracovat pro naši obec. Musím se přiznat, že mám obrovské štěstí.
Víte proč?
Za prvé. Dostal jsem skvělou partu zastupitelů, v níž si můžeme říct všichni své
a zároveň se snažíme tahat za jeden provaz. Mám pocit, že z toho vznikají skvělé projekty, které se nám daří realizovat. Pevně věřím, že si toho tu a tam všímáte. Jsem rád, že i přímo
od Vás přichází iniciativní podněty, které se snažíme budovat. Ukazuje se, jak je přínosné nebrblat
před rodinou a kamarády, ale podělit se o nápady a připomínky tam, kde z nich nezbude jen marné
tlachání. I díky iniciativě zastupitelů a veřejnosti se v roce 2021 do obce investovalo rekordní množství finančních prostředků. Celkový rozpočet jsme téměř čtyřikrát navýšili, rozpočet týkající se přímých prostředků vložených do nových věcí či oprav jsme navýšili zhruba sedmkrát oproti běžnému standardu. Přistupuji k tomu s obrovskou pokorou, zároveň jde o výsledky, které mě ohromně
těší. Společně se snažíme ve vesnici nabízet nové možnosti pro děti i dospělé, obnovujeme stávající
majetek, ale snažíme se myslet i na drobná a méně viditelná, za to mnohdy účelná, vylepšení v obci.
Za druhé. Velmi šťastný jsem z toho, kolika lidem na obci jako takové stále záleží. Je neuvěřitelné, kolik volného času mnozí z Vás obětují pro druhé a pro prostředí, ve kterém společně žijeme. S
pokorou ke všem z Vás, koho se tato slova týkají, bych rád vyzdvihl Jaromíra Kadaníka, který je při
ruce nejen s bagrem vždy, kdy je potřeba. Jeho elán a humor jsou skvělými léky na občasné náročné
starosti, které vznikají. Velice si cením také bratry Petra a Jana Balcarovi, kteří nám velmi často vyplňují kulturní program, těší mě stálý zájem mého táty Jaroslava, Martina Součka nebo Josefa Jindry o stav vodovodu v obci. Radost mám z toho, že emeritní starosta Jaroslav Tomeš mi vždy podá
pomocnou ruku, stejně tak se mohu opřít o aktivní členy sboru dobrovolných hasičů, ale i o ostatních spolků, kteří pro Vás vytváří kupu zajímavých společenských akcí. Je mnoho z Vás, koho jsem
nevyjmenoval a přesto by si to zasloužili. Lidí, kteří svéhlavě věci komplikují, je totiž v Libňatově
skutečně pramálo. A myslím si skromně, že o to zhruba vlastně jde - jednou potřebuji něco já, jindy
někdo jiný. Pokud si dokážeme ve vesnici s necelými čtyřmi sty obyvateli vyhovět a hledat kompromisy, je to radost a základ spokojeného života ve společnosti.
Rok 2022 bude náročný. Možná nejnáročnější v moderních dějinách Libňatova. Životy více než
poloviny obyvatelstva totiž ztíží náročná rekonstrukce vozovky hlavní silnice. Po sedmiletém volání se mi podařilo přesvědčit Královéhradecký kraj o nutnosti opravy. Věřte, že společně se stavbou
obecního mostu bude do dopravní infrastruktury vloženo zhruba 50 milionů korun. Mnohé z nás
čekají útrapy, nebudou jezdit autobusy, ztížená bude doprava, proto Vás prosím, abyste sledovali internetové stránky obce, kam budeme pravidelně přidávat novinky a připravovat Vás na aktuální situace. Bude to chtít hodně trpělivosti i ohleduplnosti, výsledkem by však měla být zbrusu nová silnice, kterou si všichni z nás přejeme. V dalších letech by se přitom mělo pokračovat i navazujícími
úseky přes Maršov u Úpice až do Hajnice.
Milí spoluobčané, jako Váš soused si nejvíce ze všeho přeji, abyste zůstali zdraví a aby se naše životy vrátily do kolejí, v níž jsme nepotřebovali roušky a jiná omezení. Užívejte si své životy, myslete
na své blízké i vzdálené a najděte si čas na své děti a rodiče.
Přeji úspěšný rok 2022 Vám i Obci Libňatov.				
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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Čeká nás rekonstrukce hlavní silnice a mostů
Jaroslav Pich
Vážení občané,
letošní Libňatovské noviny započnu jinak. Nikoliv
přehledem uskutečněných akcí, ale oznámením jedné zásadní plánované. Libňatov totiž čeká kompletní rekonstrukce vozovky silnice III. třídy ve směru na
Maršov u Úpice.
V letošním roce proběhne celková rekonstrukce vozovky hlavní silnice, kterou provede Královéhradecký
kraj. Cesta bude zcela uzavřena, uzavřena bude kvůli souběžným pracím na mostě u Bejrových také cesta k mateřské škole, a to ze všech směrů z Libňatova
(z hlavní silnice i z uličky okolo Rejdákových, kde po
většinu času - ne však po celý čas - projdou alespoň
chodci).
V lednu odstartovaly k této problematice úvodní
koordinační schůzky. Po nich je jasné, že nás už v přípravné fázi čeká ještě mnoho práce. Jak jsem Vás v minulosti již několikrát veřejně i individuálně informoval, bude se jednat o zcela zásadní zásah do našich životů. Bude omezen přístup k jednotlivým nemovitostem, celkově bude omezena doprava, obslužnost, služby veřejné dopravy, omezeny budou velmi pravděpodobně i například složky integrovaného záchranného systému, pošta, služby zásilkových společností atd.
Omezen bude kompletní pohyb po obci.
Oficiální objížďky budou pravděpodobně trasovány
přes Radeč u Úpice. Největší zásah celá akce ale bude
mít na životy těch z nás, kdo v dotčeném území bydlíme, případně podnikáme. Bude to znamenat velký nápor na naši trpělivost, bude zapotřebí součinnost nás
všech, ale i pochopení.
Stavba bude rozdělena na dvě nejpodstatnější etapy.
Ty se budou střetávat u pohostinství, kde bude na polovinu rozdělen vjezd na Bavlňák. Obě etapy souvisí s
přestavbami mostů přímo na silnici.
Jako první bude už během první poloviny března odstraněn a následně opětovně vybudován most
u pošty. Proto bude část silnice od hospody směrem
k Maršovu uzavřena jako první a dotkne se zejména
občanů, kteří bydlí v této části. Domluva se zhotovitelskou firmou je aktuálně taková, že pokud to bude jen
trochu možné, bude průjezd stavbou povolený. Toto
lze ovšem vnímat pouze jako benefit, stavba bude uzavřená dopravními značkami a tudíž zde oficiálně provoz nebude možný. Pro chodce bude na vhodném
místě zřízena provizorní dřevěná lávka.
Druhá etapa bude souviset s pracemi na mostu u
Klementových a Stejskalových. Po dokončení prv-

ní etapy se stavbaři přesunou do úseku od křižovatky
u prodejny po hospodu, kde bude probíhat situace
podobně jako předtím „nahoře“.
Občany ve všech dotčených nemovitostech se budu
snažit kontaktovat během přelomu února a března.
Prosím Vás o to, pokud máte individuální požadavky, přijďte se domluvit v předem smluveném termínu na obecní úřad, případně mi volejte (nejdříve však
ve druhé polovině února). Budeme se snažit jednat se
soukromníky o případných možnostech parkování,
které by bylo zajištěné pro dny, kdy nebude do stavby vjezd v žádném případě možný. Tato období, doufejme, že pouze v řádu dnů, bohužel zcela jistě nastanou. Zároveň budeme hledat takové možnosti, které
by nám dopravu co nejvíce usnadnily.
Je ale třeba počítat s tím, že v určité fázi stavby se
mnozí z nás motorizovaně ke své nemovitosti nedostaneme. Problematický bude pohyb s kočárky, i bez
nich. Taková je bohužel realita.
Konec prací je plánován na přelom září a října, kdy
by mohla být komunikace (včetně všech tří mostů)
uvedena do zkušebního provozu. Pamatujte, prosím,
že výsledkem bude nová hlavní silnice, po které už
léta voláme. To je důležité.
Věřím, že ač nás v roce 2022 čekají velká omezení,
dokážeme se s nimi popasovat s grácií.
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Plánované akce obce v roce 2022
JAROSLAV PICH

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ

Rekonstrukce silnice, o níž píši na protější straně,
STAVEBNÍ PRÁCE
bude zcela jistě nejpodstatnější částí roku 2022. Obec
souběžně s touto stavbou za celkem 11 milionů koMost u Bejrových			
11.000.000 Kč		
z toho dotace:		
6.800.000 Kč
run kompletně přebuduje most u rodiny Bejrových. 		
Oprava chodby v budově OÚ:
200.000 Kč
Na mostě by se mělo pracovat zhruba od dubna do
Dešťové kanalizace u komunikace
830.000 Kč
října, kdy by měl být průběžně uváděn do provozu.
Až čas ukáže, jaké komplikace chybějící most přinese.
Autobusová zastávka - hospoda
400.000 Kč
Asfalt - parkoviště KD
čekáme na vyčíslení
Finančně se dále budeme podílet na vybudování nových kanalizačních úseků, které budou od hlavní silKulturní dům - rekonstrukce
2.500.000 Kč
Cesta ke křížku			
60.000 Kč
nice odvádět dešťovou vodu. Čeká nás také vybudování výstupní zastávky u hospody ve směru na Maršov
INVESTICE DO VODOHOSPODÁŘSTVÍ
nebo úprava parkovací plochy u kulturního domu.
1. Vybudování obslužné šachty ve Svobodném
Doprava tedy bude v hlavní roli. Obec ale i přesto
nezapomíná na další věci, které nás čekají.
2. Oprava vstup do vodojemů ve Svobodném
3. Prodloužení vodovodního řadu k prodejně
Velkou akci, kterou je třeba dokončit, je celková
oprava kulturního domu. Zde už od podzimu pracu4. Osazení obslužných prvků na vodovodu
			
Celkem cca 1.000.000 Kč
jeme na kompletní výměně elektroinstalace a topení,
			
z toho dotace: 370.000 Kč
a s tím spojenými dalšími úpravami. Už nyní mohu
naznačit, že kulturní dům bude zbrusu nový - jak viOSTATNÍ
zuálně, tak funkčně. Jistě bude mnoho času posoudit,
Publikace Libňatov 		
300.000 Kč
jak se úpravy uvnitř povedou, pevně věřím, že i když
Územní plán - Aktualizace		
150.000 Kč
se mnohým z vás netrefíme do noty, nakonec bude
Program rozvoje obce - Aktualizace 25.000 Kč
náš „kulturák“ skvělou stavbou, která nám nabídne
Prodejna - Projekt na zateplení
50.000 Kč
nové možnosti. Znáte to - co člověk, to názor na deMoštárna - Výměna okna		
20.000 Kč
signové prvky. Uvidíme :)
Zeď křižovatka - Obnova		
15.000 Kč
Už nyní, kdy se k Vám dostávají Libňatovské noviny,
Infopanel u prodejny - Aktualizace
15.000 Kč
je dokončena úprava chodby na obecním úřadě, čímž
Žebřík koupaliště - Oprava		
20.000 Kč
je po dobudování bytových jednotek hotova kompletní úprava vnitřních prostorů bývalé školy.
Velkým tématem zůstanou i v roce 2022 investice do
vodohospodářství. Záměrem obce bude vybudování
nového řadu, který vodu z obecního vodovodu dovede k prodejně potravin a dále se budou moci napojit
i okolní domy. Poslední velká stavba nás čeká ve Svobodném, kde u vodojemu dojde k vybudování obslužné šachty, která v současné době zcela chybí.
Za zmínku jistě stojí i výměna okna u moštárny, kterou bychom přes léto chtěli využívat k výdeji drobného občerstvení na novém sportovišti. Čeká nás vydání
historické publikace o Libňatově, která by měla spatřit
světlo světa během druhé poloviny roku.
U nového altánu na spodním konci obce chceme
provést úpravu ohniště, na „koupališti“ bychom zase
chtěli obnovit uražené schody. Na podzim po dobudování silnice by pak přišla na řadu obnova betonové
zdi, kterou chceme opět nechat posprejovat novými a
unikátními obecními motivy.
Libňatovské noviny										
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Změny stavu obyvatelstva v roce 2021
Počet obyvatel v Libňatově k 1. lednu 2022: 374
Narození
Anna Pinkavová			
Damian Kejzlar			
Martin Morávek			
Milan Jiránek			
Helena Franzová			
Tereza Madarászová			

Libňatov 90
Libňatov 76
Libňatov 31
Libňatov 66
Libňatov 113
Libňatov 196

Odstěhovaní
Jakub Grega				
Jan Jirásek				
Tadeáš Jirásek			
Lucie Jirásková ml.			
Lucie Jirásková st.			
Sofie Jirásková			
Jakub Hoza				
Miloš Gabriel			

Libňatov 115
Libňatov 193
Libňatov 193
Libňatov 193
Libňatov 193
Libňatov 193
Libňatov 118
Libňatov 155

Zemřelí
Jaroslava Eflerová			
Ladislav Mádr			
Vladislav Efler			
Miroslav Dostál			

Libňatov 64
Libňatov 34
Libňatov 63
Libňatov 10

Přistěhovaní
Petr Slezák				
Lenka Kejzlarová			
Šimon Novák			
Tomáš Kostolný			
Simona Kostolný			
Lukáš Kuba				
Denisa Hovorková			
Gabriela Švecová			
Dominik Hovorka			
Eva Černá				
Eva Králíková			

Libňatov če. 13
Libňatov 76
Libňatov 246
Libňatov 101
Libňatov 101
Libňatov 101
Libňatov 49
Libňatov 49
Libňatov 49
Libňatov 190
Libňatov 190

Nejstarší občanka oslavila narozeniny
Osobního blahopřání od starosty obce Jaroslava Picha a předsedkyně sociální komise Marie Kuldové se v roce 2021 dočkala nejstarší spoluobčanka
Libňatova Lenka Winšová. Libňatovská seniorka, která pochází ze Dvora Králové nad Labem, se těší stálému zdraví, dobré náladě. Na malé oslavě s dcerou Alenou a vnukem Josefem si na životní jubileum s hosty
přiťukla bylinným likérem.
Hodně zdraví, paní Lenko. 			
(jp)

Důležité informace
POPLATKY 2022

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 22. února 2022
Úterý 29. března 2022
Úterý 17. května 2022
Úterý 28. června 2022
Úterý 6. září 2022
Říjen - Závěrečné zasedání
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Výsledky voleb
do Poslanecké sněmovny
V LIBŇATOVĚ
Voliči v seznamu: 			
Vydané obálky:			
Volební účast:			
Platné hlasy:				

305
238
78,03 %
237

Pořadí dle počtu obdržených hlasů:
1. Ano 2011				
69
Spolu				
69
3. Piráti a Starostové			
27
4. SPD				
25
5. Přísaha Roberta Šlachty		
13
6. KSČM				
12
7. ČSSD				
9
8. Volný blok			
6
9. Strana zelených			
2
Trik. - Svob. - Soukr.		
2
11. Aliance pro budoucnost		
1
Hnutí Prameny			
1
Urza.cz				
1

29,11 %
29,11 %
11,39 %
10,54 %
5,48 %
5,06 %
3,79 %
2,53 %
0,84 %
0,84 %
0,42 %
0,42 %
0,42 %

CELOSTÁTNÍ VÝSLEDKY
Voliči v seznamu: 			
Vydané obálky:			
Volební účast:			
Platné hlasy:				

8 275 752
5 414 637
65,43 %
99,32 %

Pořadí dle počtu obdržených hlasů:
1. Spolu			
1 493 905
2. Ano 2011			
1 458 140
3. Piráti a Starostové		
839 776
4. SPD			
513 910
5. Přísaha Roberta Šlachty 251 562
6. ČSSD			
250 397
7. KSČM 			
193 817
8. Trik. - Svob. - Soukr.
148 463
9. Volný blok		
71 587		

27,79 %
27,12 %
15,62 %
9,56 %
4,68 %
4,65 %
3,60 %
2,76 %
1,33 %

Pozn.: V seznamu jsou uvedeny strany, které získaly
alespoň 1 % hlasů.

Volby do zastupitelstva Obce Libňatov
JAROSLAV PICH

Vážení občané,
na podzim letošního roku 2022 skončí čtyřleté
funkční období současného zastupitelstva obce. Ač se
to nemusí zdát, čas uplynul velmi rychle. Chtěl bych
již nyní tímto poděkovat všem členům zastupitelstva
obce, členům obecních výborů a komisí, a také všem
ostatním z Vás, kdo jste nám byli nápomocní.
Nicméně se nyní otevírá nová možnost před všemi Libňatováky. Ti z Vás, kdo mají zájem na tom, aby
vesnice začala fungovat podle jeho vlastních představ,

kdo se nebojí říci vlastní názor na aktuální věci, nebo
kdo má představu o tom, jak by zastupitelstvo mohlo
vylepšit životy všech sousedů, může se zapojit do veřejného dění.
Volby do zastupitelstva obce se uskuteční na podzim. Už během léta bude nutné podat přihlášku do
voleb. Pokud se jen trochu cítíte na to, že byste chtěli
pomoci rozvoji obce, neváhejte a kandidujte. Kandidaturu může v Libňatově podat každý, kdo zde má trvalé bydliště. Ve volbách pak voliči zvolí devět zastupitelů, kteří vyberou nové vedení obce.
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Událo se v roce 2021
JAROSLAV PICH

Když jsem Vám, milí čtenáři, psal v minulém vydání
Libňatovských novin o tom, co všechno na obci plánujeme, nikdy by mě nenapadlo, že rychlost a spád tohoto plánování nabere tak pekelné obrátky. Nicméně
stalo se. Dovolím si tvrdit, že obec Libňatov má za sebou nejvýznamnější rok, alespoň co se investic týče,
ve své historii. Objem proinvestovaných prostředků
daleko přesahuje běžný rozpočet obce. Díky dotacím,
které jsme obdrželi, jsme si mohli dovolit zrealizovat
mnoho z toho, na co bychom jinak šetřili dlouhé roky.
Postavili jsme víceúčelové hřiště u pošty, přestavěli jsme nevyužívané prostory úřadu na dvě bytové jed-

notky, kam se už během letošního roku přestěhují nájemníci, odstartovali jsme nejvýznamnější přestavbu kulturního domu od přístavby jeviště, zrekonstruovali jsme celkem 4 místní komunikace, odstartovali jsme dlouho plánovanou přestavbu mostku u Bejrových, jejíž nejvýznamnější část proběhne v roce letošním. Pokračovali jsme i v modernizaci vodovodního řadu.
Věřím, že jsme ale mysleli na drobnosti. Libňatov se
proměnil, na mnoha místech stále ještě proměňuje.
Skromně věřím, že to vnímáte i Vy.
Začtěte se do novin a vychutnávejte si, co se v Libňatově v roce 2021 událo.

MODERNIZACE KOMUNIKACÍ
Na více než na 2 kilometrech obecních cest máme
od roku 2021 zbrusu nový asfalt. Velmi významná investice se dotýká každého z občanů, každého z návštěvníků a každého, kdo Libňatovem projíždí. Nejvíce pochopitelně těch, kdo v daném území bydlí.
Obec vloni kompletně opravila povrch silnice do
Svobodného v celkovém rozsahu více než 1,5 kilometru. Na několika místech došlo k odstranění kořenů,
které narušovaly povrch, jinde k dosypání výmolů a
výtluků, zhotoveny jsou nové krajnice, osadili jsme
nové retardéry v místní části Svobodné a především
položili nový asfalt.
Dlouho plánovaná oprava, původně rozdělená na
3 etapy, nakonec proběhla v celém rozsahu díky štědré dotační podpoře Ministerstva pro místní rozvoj. Už
na jaře zhotovila firma M-Silnice a.s. povrch v prvním
vytipovaném úseku. Obec vytipovala nejponičenější
část cesty v úseku od novostavby manželů Zaňkových
po křížek u Svobodného. Další dva úseky, které prošly
skrze celou zastavěnou oblast až po katastrální hrani-

ci s městem Úpice, poté zhotovili Jiří Zelinka s bratry
Janem a Adamem.
Dalšími zmodernizovanými úseky jsou dvě cesty na
Bavlňáku. Jde o koncové cesty k novým rodinným domům, na nichž asfaltový povrch dosud zcela chyběl.
Stejná situace je u poslední opravené komunikace,
která vede k novostavbě nad bývalým zemědělským
„skladovákem“. Také tyto komunikace opravili Jiří Zelinka se svými bratry.
Celkové náklady se ve dvou vypsaných veřejných
zakázkách vyšplhaly na hodnotu 5.960.743 Kč. Z této
částky zaplatilo Ministerstvo pro místní rozvoj celkem
4.519.439 Kč. Chtěl bych tímto znovu poděkovat jak
zhotovitelům, tak občanům za trpělivost při rekonstrukcích vozovky. Věřím, že zhruba týdenní čekání
na možnost průjezdu k vlastnímu domu „za to stálo“.
Jsem rád, že těch, kdo značky nerespektovali a nutně potřebovali ihned jezdit po novém asfaltovém povrchu, bylo skutečně málo. Bohužel ale i takoví lidé se
našli. Štěstím je, že nedošlo k majetkovému problému.

Na Bavlňáku v lokalitě k domu starosty se připravily nejprve štěrkové podklady. Následně se pokládal asfalt.
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Už na jaře zhotovila firma M-Silnice a.s. opravu asfaltového povrchu v úseku Dubina - křížek u Svobodného.

Na Bavlňáku dlouhodobě nevyhovoval stav komunikace od Wopelkovy chalupy nahoru. I zde je nový asfalt.

Přístupová cesta do místní části Svobodné je zbrusu nová. Asfalt byl položen až ke katastrální hranici s Úpicí.

Novým povrchem i štěrkovými podklady se pyšní i cesta k novostavbě manželů Zelinkových.
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BYTOVÉ JEDNOTKY V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU
O záměru na přestavbu málo využívaných prostorů
v 1. patře budovy obecního úřadu se mluvilo již delší dobu. Poté, co bylo v roce 2021 přestěhované kadeřnictví do původního bytu na úřadě, začal tento záměr
nabírat na obrátkách. Prostory původního kadeřnictví
totiž zely prázdnotou a knihovna se netěšila v podstatě
žádné návštěvnosti, s výjimkou tří seniorek, které však
měly celou knihovnu beztak přečtenou.
Obec proto už od roku 2020 pracovala na tvorbě
projektové dokumentace, která skrze stavební povolení dovedla záměr ke zdárné realizaci. Původně zvažovaný úvěr na tuto stavbu nakonec obec zřizovat vůbec nemusela. Díky úspěšné dotační žádosti v programech Ministerstva financí České republiky jsme stavbu pořídili za velmi výhodných podmínek.
Z nevyužívaných prostorů jsou tak nyní dva byty o
takřka shodné velikosti 70 m2. Na jaře se do nich nastěhují první nájemci, kteří budou mít čest užívat zcela nové moderní prostory. Záměrem obce je poskytovat zázemí především rodinám s dětmi, které mají zájem o dlouhodobý nájem.
Prostory bývalé školy jsou tak v 1. patře kompletně renovované. Došlo k úpravě podlah, zdí, k vybudování sádrokartonových příček a stropů, k vybudování
zbrusu nových koupelen se sprchovými kouty, k osazení nové kuchyně dodané subdodávkou z libňatovské truhlárny Dako. Vybudovaný je zcela nový vchod
do budovy, který bude sloužit výlučně nájemníkům.
Zároveň s výstavbou bytů proběhla také náročná
přístavba za budovou úřadu. V ní jsou zhotovené dvě
sklepní kóje pro potřeby nájemníků, k dispozici je také
zastřešená terasa či jinak využitelné zázemí. Na střeše
přístavby navíc vznikla 2 - 3 parkovací stání, která budou k dispozici výlučně pro nájemníky.
Dále byla zkapacitněna čistírna odpadních vod u
budovy tak, aby odpovídala moderním požadavkům.

Osadili jsme nádrž na dešťovou vodu. Opravené jsou
také půdní prostory v budově úřadu, kde došlo k výměně a obnově zateplení, k vybudování pochůzných
roštů, na střeše pak libňatovský klempíř Zdeněk Vít
osadil důležitý prvek odvětrávání.
Náročná stavba probíhala na úřadu od letních
prázdnin. V jejím průběhu se objevila celá řada problémů, které bylo třeba vyřešit. Velmi omezený byl v
určitém ohledu chod obecního úřadu, ale i provozovny kadeřnictví, manikúry a pedikúry, přičemž bylo
třeba mít trpělivost zejména se stavebním nepořádkem a hlukem. Chtěl bych poděkovat jak nájemnicím
nového salonu krásy, tak zaměstnancům úřadu za trpělivost, které bylo často mnoho zapotřebí.
Dokončovací a reklamační práce probíhaly ještě na začátku roku
2022. Po oteplení CO BUDE S KNIHOVNOU?
pak dojde k závěV současné době není
rečným terénním knihovna v provozu. V poúpravám a dalším sledních letech ji i tak navštěpracím, které poni- vovalo velmi málo občanů.
čil mráz a nevlídné V budoucnu bychom chtěli
počasí. Během jar- založit knihovnu novou, přiních měsíců dojde čemž také prostory pro ní butaké ke kolaudaci deme vybírat nové. V každém
nových prostorů, případě se počítá s tím, že se
po nichž již budou knihovna do Libňatova vrátí
připravené k nastě- a bude aktuální.
hování.
Počkejme si ale, prosím.
Celou
stavbu
zhotovila firma Ingplan s.r.o. z Velké Jesenice. Celkové náklady na stavbu činí 4.885.226 Kč. Ministerstvo
financí České republiky do obce z této částky poslalo
celkem 4.451.074 Kč.

Libňatovské noviny										

- 10 -

Libňatovské noviny										

- 11 -

KULTURNÍ DŮM PROCHÁZÍ REKONSTRUKCÍ
Oprava kulturního domu
je další z významných akcí,
která odstartovala v roce
2021. Její dokončení se
čeká v letošním roce a občané, návštěvníci i pořadatelé se mohou těšit na významnou změnu.
Základním cílem obce
byla změna vytápění. Stávající akumulační kamna
nahradí pro další období
výkonná tepelná čerpadla v
režimu vzduch - voda. Tato
čerpadla budou za pomoci moderních technologií
vytápět kompletní budovu
kulturního domu. Vytápění bude možné řídit na dálku přes počítač nebo mobilní telefon, což nahradí poměrně nekomfortní obsluhu akumulačních kamen.
V řádu let bychom se měli dočkat také návratu investice, která by se měla projevit jak v úspoře odebrané
elektrické energie, tak v úspoře finanční.
Druhým základním cílem rekonstrukce byla kompletní výměna elektroinstalace. Mnozí z pořadatelů ví,
že bylo často složité pořádat se stávajícími elektrickými rozvody, které byly zcela původní, náročnější produkci. Vedení obce se rozhodlo, že vymění kompletní kabelové rozvody a zejména sál kulturního domu
se pokusí připravit do moderní podoby. Ta by měla
nabídnout nejen komfort při pořádání společenských
akcí, ale zároveň být atraktivní pro návštěvníky kulturního domu.
Jistě bude na každém z nás, abychom posoudili, zda

se nám proměna kulturního domu povedla. Bude to
otázkou citu, vkusu a bude to velmi individuální. Vedení obce se rozhodlo jít moderní cestou, neozkoušenou v okolí a vytvořit moderní sál nabízející mnohé
možnosti. Až čas ukáže, zda to bylo rozhodnutí správné.
V souběhu s výměnou elektroinstalace a topení se
totiž pochopitelně nabídla celková rekonstrukce interiérů. Veškeré místnosti kulturního domu tak byly
zbaveny vrchních omítek, nataženy jsou umítky a
nové štuky na stěnách i stropech. Ve většině místností dojde k výměně podlahové krytiny, na sále a jevišti
k jejímu přebroušení.
Nové možnosti nabídne klubovna seniorů i zasedací
místnost, dosud využívaná pouze pro účely vítání občánků apod. Tato místnost by nově mohla být využívaná například jako malý kulturní sál a mohli by ji využívat zájemci, kteří předpokládají komornější atmosféru a nižší počet návštěvníků, kteří by se ve velkém
sále tzv. „ztratili“.
Všechny místnosti bude zdobit zcela nové osvětlení, nejvýraznější pochopitelně bude na sále kulturního domu. Zde jsme zvolili cestu LED podsvícení stromu a jediného dominantního lustru.
Stavební práce provádí firma Josefa Picha z Batňovic, která uspěla ve veřejné zakázce. Cena za rekonstrukci kulturního domu se zřejmě překročí cenu
6.000.000 Kč, přičemž zhruba 4.000.000 Kč z této
částky obci poskytne Ministerstvo pro místní rozvoj
České republiky.
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DĚTSKÉ A SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ U POŠTY
Velice si cením toho, že zastupitelstvo obce
odsouhlasilo stavbu víceúčelového hřiště u
pošty. Tuto akci jsem vymyslel jako místostarosta ještě v předchozím volebním období.
Tehdy jsme se současným emeritním starostou Jaroslavem Tomešem chtěli oživit místo
u pošty tím, že bychom zde vybudovali zázemí, které by mohlo dostupné všem bez rozdílu
věku v kterékoliv roční období.
U pošty i díky
dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj vzniklo místo, které by obec mohla a měla
i nadále rozvíjet. Už první měsíce po vybudování ukázaly, že zájem rodičů s dětmi o herní prvky,
zájem dospívající mládeže z Libňatova, ale i zájem dědečků a babiček, kteří na hřiště vodí svá vnoučata, oživí Libňatov po nové stránce. V současné době jsou asi
největšími atraktivitami lezecký kámen, strom s ptačími hnízdy nebo do země
zabudovaná trampolína.
U pošty díky spolupráci s firmou B plus P s.r.o.
z Červeného Kostelce
vzniklo moderní zázemí
s atraktivními herními a
sportovními prvky. Hřiště je otevřené a volně přístupné pro všechny, kteří se rozhodnou Libňatov navšívit.
Do budoucna počítáme s umístěním obslužného

stánku s občerstvením, od léta bychom chtěli ve spolupráci s provozovatelkou pohostinství v Libňatově
vyzkoušet koncept letního výčepu. Samotné hřiště se
pak může neustále dočkávat nových vylepšení.
Užívejte si naše nové hřiště. Chovejte se k němu poctivě, neničte ho a pokud se už něco na hřiště stane,
nahlaste závadu starostovi, ať můžeme zajistit náhradu. Celkové náklady na tuto stavbu jsou cca 2,2 milionu korun, stát na libňatovský záměr přispěl z této
částky celkem 1,3 milionu korun.
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MOST U BEJROVÝCH
Stavba mostu se v roce 2022 stane největší investicí
v dějinách Libňatova. Veřejná zakázka již fakticky odstartovala na podzim loňského roku, kdy byly odstraněny keře a další zeleň. Hlavní část stavby však přijde
na řadu až letos.
Veřejná zakázka na zhotovitele přinesla řadu problémů. Protože obec koordinovala veškeré aktivity
s Královéhradeckým krajem, který se chystá opravovat hlavní komunikaci III. třídy procházející Libňatovem, museli jsme čekat na dokončení jeho projektové dokumentace. To bohužel způsobilo výrazné rozpočtové změny, které se promítly především v ceně. Z
původně uvažovaných 7 milionů korun je při současných cenách nakonec milionů 11. Tato astronomická cena zahrnuje nejen demolici současného mostu a
stavbu mostu nového, ale zároveň stavbu regulačních
potočních zdí, pokládku nového asfaltu, vybudování
dešťové kanalizace, ale i třeba kompenzační a vyvolané náklady na úpravu soukromých pozemků, které se
stavbou souvisí.

Obec byla také v tomto případě podpořena Ministerstvem pro místní rozvoj. Ten z této sumy uhradí
5 milionů korun, dalších 1,8 milionu korun poskytne
Libňatovu Královéhradecký kraj a zbylé náklady obec
bude hradit z úvěru, který zřídila.
Občany bohužel bude čekat velké omezení v dopravě. V podstatě se nebude možné dostat ze strany od
potoka, po níž vede krajská komunikace, na stranu,
kde stojí mateřská škola a fotbalové hřiště.
Je třeba k omezením přistupovat s veškerou vážností a respektovat dopravní značení, která budou instalována. Věřím, že vše bude probíhat ve stanovených
termínech a v očekávaném harmonogramu. Stavba by
měla odstartovat zhruba v dubnu, skončí v podzimních měsících.

MOST DO TŘÍPRDOVSKÉ ULICE
Obec se v roce 2021 věnovala také dalšímu mostu, po němž vede frekventovaná doprava. Most v tzv.
Tříprdovské ulici prošel po letech důkladnou kontrolou odborníka, který stanovil dílčí nezbytná opatření. Z tohoto důvodu byla vyřezána zeleň v okolí stavby, došlo také k osazení sádrových terčů na mostní
stavbu, díky nimž bude v jarních měsících stanovený další postup.
Do budoucna bude v každém případě nutné počítat s tím, že bude třeba most
zrekonstruovat - ať už částečně nebo celkově. V současné době je jeho stávající stav vyhovující s omezením, přičemž jsou zde i
nadále osazeny dopravní
značky.
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NA DOLNÍM KONCI OBCE VYROSTL NOVÝ ALTÁN
V podstatě jediný obecní prostor v dolní části Libňatova, tedy místo tzv. „na potoce“, oživil během loňského jara nový altán. Na jeho realizaci se podílela polská firma Miroslawa Walicy z Polského Těšína, která
dodala finální stavbu. Ke stavbě betonového základu
přispěli dobrovolnou prací členové SDH Libňatov, finální betonový povrch pak zhotovili bratři Zelinkové.
Všem vyjmenovaným patří obrovské poděkování za
nadšení a práci, kterou odvedli. Těšíme se, že nový altán bude během let dělat radost všem, kdo si sem najdou cestu. Je přístupný zcela bez omezení. Během letošního roku by obec chtěla v tomto místě ještě upravit ohniště. Náklady byly cca 130 tisíc korun.
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SOCHA SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO
Socha svatého Jana Nepomuckého se dne 28. října 2021 vrátila zpět
do veřejného prostranství v Libňatově. Stalo se tak přesně po 100 letech od jejího poškození, kdy jí byla
uražena hlava a následně byla uložena do země před budovou tehdejší školy, protože nepůsobila mravně
na děti. Socha přitom původně stála na mostě u kovárny, přičemž zhotovena byla už v roce 1869. Už tehdy
se podíleli lidé veřejnou sbírkou na
jejím pořízení, přičemž později přispěli také na její první restaurování.
Také v roce 2021 byla pro návrat sochy do Libňatova vypsána veřejná
sbírky, přičemž na transparentním účtu Obce Libňatov se sešlo bezmála 50 tisíc korun. Dalších cca 50 tisíc
korun poskytlo obci dotací Ministerstvo zemědělství,
čímž byla takřka pokryta druhá polovina nákladů na
restaurování vzácného libňatovského díla.

Chtěl bych tímto poděkovat
všem občanům a příznivcům, kteří
přispěli na návrat sochy do Libňatova vlastními finančními prostředky.
Restaurování sochy zajistil Otomar
Malý z Hajnice, dílo je nově umístěné u vodního zdroje Tomkova studna v blízkosti Lípy svobody, která sem byla vysazena v roce 2018 u
příležitosti 100. výročí založení československého státu.
Slavnostní odhalení sochy obec
provedla s drobným kulturním programem, které zajistila místní mateřská škola a místní děti a mládež.
Vystoupili Dominik Mádr, Hugo Novák a Jiří Klement, dále pak Natálie Tomková, Marek Kadaník a
bratři Jan Balcar a Petr Balcar. Posledně jmenovaný
na závěr zazpíval také původní československou státní hymnu.
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HISTORIK O PROBLEMATICE NIČENÍ NEPOMUCKÉHO SOCH
K dokreslení problematiky historického poškozování soch svatého Jana Nepomuckého přispěl textem do
našich novin historik profesor Jiří Mikulec. Přibližuje,
že Nepomuckého sochy to v historii neměly na území
našeho státu nikdy příliš jednoduché.
Poničení libňatovské sochy totiž zdaleka nebylo jediným historickým případem, přečtěte si článek o jiném krajském případu.
Nepomucenská aféra v Černožicích roku 1717
Aféry a skandály zdaleka nejsou „výsadou“ dnešní
doby. Před třemi stoletími otřáslo poklidným životem
vesničanů v Černožicích u Jaroměře úřední vyšetřování, které zapříčinila nezvedená mládež. V časech
rekatolizace tam došlo k hanobení sochy Jana Nepomuckého, budoucího katolického světce, jehož blahoslavení a svatořečení se již připravovalo.
Podle barokní legendy zahynul Jan Nepomucký,
úředník pražského arcibiskupství, v roce 1383 jako
oběť hněvu krále Václava IV., jemuž odmítl prozradit
obsah zpovědi jeho manželky. Dnes je dobře známo,
že ve skutečnosti zemřel v roce 1393 během výslechu
na mučidlech při konfliktu krále s arcibiskupem Janem z Jenštejna. Na historickém základě však legendy nestavěly a Nepomuk se stal v 18. století oblíbeným světcem jako „prvomučedník zpovědního tajemství“. Jeho kult se rychle šířil po celé katolické Evropě
a s misionáři pronikl i do zámoří. Ještě před kanonizací v roce 1729 mu ctitelé stavěli sochy. Nejstarší dodnes stojí na Karlově mostě v Praze, ta se stala předobrazem všech ostatních.
Jedna taková socha vznikla na počátku 18. století i
v Černožicích, a protože se nalézáme v kraji, kde stále přežívalo tajné nekatolictví (které se kultům svatých
s oblibou vysmívalo), některé obyvatele dráždila. Obhroublým způsobem se u ní bavila hlavně mládež a
bylo jen otázkou času, kdy to někdo nahlásí úřadům.
Tím někým se stal hradecký měšťan a krejčí Jan Karhánek, který dne 25. října 1717 nakoupil v Jaroměři
kůže a po poledni se vracel domů přes Černožice. Povšiml si tam party vesnických chlapců, kteří dotčenou
sochu právě hanobili. Jako dobrého katolíka ho to pohoršilo a celou věc udal.
V archivu hradecké biskupské konzistoře se dochovaly protokoly z výsledů téměř dvaceti chlapeckých delikventů. Hoši ve věku od 6 do 19 let se u sochy předháněli, kdo pro ni vymyslí větší urážku. Potírali ji blátem a výkaly, urazili jí ruku s krucifixem, házeli na ni kamení a shnilou zeleninu, jeden mládenec
sochu zbičoval, další po ní stříleli z bezových boucha-

ček. V úřední latině protokolů se objevují četné české
věty zachycující výroky a nadávky, které při tom zaznívaly. Takže například víme, že jeden z chlapců připevnil soše do ruky kytici z kopřiv a vrbových proutků se slovy „Janku, tu máš kytku, abys měl k čemu vonět.“ Druhý jí potřel tvář blátem se slovy „teď budeš
jako vraná kobyla, Janku“, další pak předstíral, že si na
sochu sedne jako na koně a křičel „Janku, pojedem‘ z
boudy, já mám vostruhy!“ Socha byla krmena „tvarůžky“ z bahna, dloubána do úst se slovy „Janku, já ti
udělám větší hubu.“ Je také zachycena věta, kterou jeden z chlapců pronesl, když píchal sochu do očí: „Janku, neumíš hledět, hledíš jako ďábel, já ti oči vyloupám, abys mohl lépe vidět.“ Jiný sochu „holil“ a při
tom říkal „Janku, jsi hrubě špinavý, musím tě vostrouhat“. U sochy také zpívali potupnou písničku:
„Svatý Jene Nepomucký,
pojedem‘ do hor na cucky.
Když jich nasbíráme,
krom Božího dárečku
je tobě do prdele nastrkáme.“
V době, kdy se náš příběh odehrává, bylo hanobení katolických symbolů znakem kacířství, a tedy zločinem proti státu. Odsuzovalo se za to k velkým pokutám, do žaláře, na nucené práce. Černožický případ
však dopadl pro mládence dobře, byl vyhodnocen
jako klukovina. Někteří hoši dostali výprask od zámeckého vrátného a byli propuštěni, nejstarší si krátce poseděli ve vězení, naopak ty nejmenší komise pustila hned s tím, že z toho ještě nemají rozum. Celá aféra zvýšila rekatolizační aktivity na smiřickém panství.
Misionáři tam mimo jiné rozdali přes 200 knížeček o
sv. Janu Nepomuckém, mnoho jeho obrázků a růženců. Zda to pomohlo zlepšit vztah obyvatelstva ke svatému Janu Nepomuckému, říct opravdu nelze.
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VODOVOD V TŘÍPRDOVSKÉ ULICI
jaroslav pich
Jedním z velkým projektů obce bylo v loňském roce
také prodloužení vodovodního řadu do lokality „Na
Zada“, jinak řečeno do Tříprdovské ulice. Záměr,
proti kterému se v minulosti postavili samotní obyvatelé, byl v roce 2021 naopak za jejich plné podpory uskutečněn.
Koordinačně velmi náročná akce, povolená stavebním povolení, byla excelentně provedena díky skvělé spolupráci Jiřího, Jana a Adama Zelinkových a firmy Akva-Mont Malé Svatoňovice, z níž se na realizaci podíleli jak majitel Jaroslav Souček, tak především
Martin Souček a Lukáš Borůvka. Obecní vodu budou
moci majitelé rodinných domů i rekreačních nemovitostí čerpat zhruba od jara letošního roku, kdy dojde k dopojení domovních přípojek. Původní rozvody vody z Tomkovy studny zůstávají nadále funkční,
přičemž při zachování odběrů z obou vodních zdrojů
nebude umožněné souběžné čerpání obou vod, stejně
jako na jiných místech obce. Trubní vedení musí být
důsledně odděleno.
Poděkování patří také všem občanům a majitelům
nemovitostí v této lokalitě, za trpělivost v průběhu
stavby. Náklady na stavbu jsou 600 tisíc korun. Akci
pomohl spolufinancovat Královéhradecký kraj, který
tuto stavbu pomohl dotací financovat z 50 % z Programu rozvoje venkova.
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VÝMĚNA VODOVODNÍHO ŘADU SVOBODNÉ
Další významnou vodohospodářskou stavbou
v roce 2021 byla přeložka posledního kusu původního železného potrubí na nové plastové v místní části
Svobodné. Dožité původní trubky nahradily moderní
komponenty, které přispějí ke zvýšení kvality vody i
jejích dodávek do Svobodného.
Výkopové práce realizovali bratři Zelinkové, technickou infrastrukturu zhotovili pracovníci firmy
Akva-Mont Malé Svatoňovice Martin Souček a Lu-

káš Borůvka. Také v tomto případě patří poděkování všem, kdo se podílel na realizaci, ale také všem
z obyvatelů, kteří se museli chvilkově obejít bez dodávek pitné vody.
Práce byly provedeny v říjnu 2021. Celkové náklady
za přeložku 220 metrů dlouhého úseku byly 200 tisíc
korun. Akci pomohl spolufinancovat Královéhradecký kraj, který tuto stavbu pomohl dotací financovat
z 50 % z Programu rozvoje venkova.

TELEMETRICKÉ JEDNOTKY VE VODOJEMECH
K velmi důležité investici se obec odhodlala na jaře
roku 2021. Byly pořízené první dvě telemetrické jednotky, které ve vodojemech v Libňatově i Svobodném hlídají hladiny vody, mapují spotřebu a dodávají data do počítače starosty i provozovatele vodovodu.
Následně se díky tomuto systému dají mapovat ztráty na řadu, hlídá se běžná denní spotřeba. Díky modernímu systému například během první poloviny
roku došlo k zamezení veškerých úniků ve vodovodním řadu ve Svobodném, zmapována byla ale i další
místa, kde vodovodní řad nefungoval tak, jak má. Ná-

kup telemetrických
jednotek vyšel obec
na 130.000 Kč. Také
s touto investicí obci
vypomohl Královéhradecký kraj, který
pomohl uhradit polovinu nákladů. S instalací dalších jednotek obec počítá
i v budoucnu.
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DALŠÍ ZÁLEŽITOSTÍ TÝKAJÍCÍ SE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Napít se, umýt si ruce, vyprat v pračce, vykoupat se
po náročném dni nebo si napustit bazén k rekreaci. Za
běžnými věcmi, které každý z nás považuje za naprostou samozřejmost, stojí celá řada drobnějších i náročnějších úkonů v celé vodovodní síti naší obce. Čas od
času se každého z občanů dotkne, čas od času někdo
musí skousnout omezení dodávky vody.
Záležitostí, které obec podnikla k tomu, abyste Vy
všichni, kdo odebíráte vodu z obecního vodovodu,
měli nezávadnou pitnou vodu ve svých domácnostech, je mnoho. Kromě těch, které jsou zmíněné na
předchozích stranách, si dovolím popsat některé z
dalších věcí, které se týkají každého z odběratelů.
1. Domácí uzávěry vody
Každá nemovitost má domácí uzávěr. Jeho umístění by mělo být majitelům každé nemovitosti známé. Je to důležitý uzávěr nejen pro majitele a obyvatele, ale například i pro hasiče a pro zjišťování úniků
vody. Pokud někdo z občanů neví, kde domácí uzávěr
má, prosím, kontaktujte starostu obce, aby mohl být dohledán. Domovní uzávěr
je vlastnictvím obce, dle smlouvy o dodávce vody je
nicméně povinností každého vlastníka nemovitosti
náležitě o tento uzávěr dbát.
Nejednou jsme v roce 2020 museli řešit problémy
s těmito „hrnky“. I z kraje roku letošní jsme objevili jeden z vážných problémů na síti. Proto velmi prosím všechny z občanů i chalupářů, aby tuto záležitost
v žádném případě nepodceňovali.

3. Výměny vodoměrů
V roce 2021 skončily plošné výměny vodoměrů. Po
třech letech se tak podařilo vyměnit měřiče v takřka
všech domácnostech. Nyní
zbývají pouze jednotlivé domácnosti. Tyto měřiče jsou
umístěné v nemovitostech
odběratelů, případně v domovních šachtách.
Vyměněný je od roku 2021 také hlavní vodoměr,
který je umístěný ve vodojemu Bavlňák. Tento klíčový
vodoměr je nyní možné napojit na telemetrický systém (popsáno na předchozí straně) a dokáže přenášet
data do počítače starosty.

4. Porucha na čerpací hadici
Po dlouhých letech se podařilo ve vodovodním řadu
Svobodné zcela eliminovat úniky. Po sérií havárií
v blízkosti čerpací šachty u vodní nádrže mezi domy
Tomkových a Klementových jsme přistoupili k razantnímu kroku, kdy část této hadice byla zcela vyměněna. Díky shodě náhod ale došlo k lokalizování masivního úniku vody v jedné
z nevyužívaných odboček
k rodinnému domu. Neodborná práce stála obec tisíce korun ročně za vodu, která byla čerpána do Svobodného a následně samovolně
utíkala do blízkého potoka.
Prosím, mějte na paměti, že pokud zaregistrujete
vodu v místě, kde dříve ne2. Chlorátor pro Svobodné
byla nebo kde nemá co děJednou z nejdůležitějších součástí vodovodního lat, okamžitě se domluvte na
řadu ve Svobodném je tzv. chlorátor. Ten průběžným obecním úřadě na tom, aby
ošetřováním čerpané vody mohla být provedena náprado vodojemu ve Svobodném va. Upozorňuji, že i protékazajišťuje kvalitu pitné vody, jící záchod může mít na svěkterá je dlouhodobě sledo- domí desítky odebraných
vána. Umístěný je v čerpa- kubíků vody ročně, což se
cí šachtě u vodní nádrže u projevuje v platbách za odTomkových. Chlor ve vodě běr vodného.
likviduje mikroorganismy i
Pokud někde dochází
bakterie, které jsou pro lid- k nezvyklému podmáčení
ské tělo nevhodné.
trávníků, případně pokud
V loňském roce vinou pře- někde dochází k nenadálépětí v síti musel být tento přístroj vyměněn. Škoda ve mu vyvěrání vody či pokud
výši přesahující 20.000 Kč byla z velké části uhrazena jste si všimli něčeho nezvykz plnění pojistného.
lého, neváhejte a ozvěte se.
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5. Detektor kovů
Kvůli snadnější lokalizaci při poruchách obec v loňském roce zakoupila detektor kovů. Ten se již několikrát náležitě osvědčil při situacích, kdy nebyl k nalezení domovní uzávěr, nebo
kdy bylo třeba přesněji určit
vedení vodovodního řadu.
Pokud by někdo z vás měl
zájem o propůjčení tohoto přístroje, může se domluvit se starostou na případném zapůjčení.
6. Porucha na síti Kábrtova studna
Jedním z historických vodovodních řadů je také vedení z tzv. Kábrtovy studny, která je umístěna nad
budovou pošty. Historicky tento vodní zdroj užívali (někteří stále užívají) odběratelé na různých místech obce. V lokalitě nad obecním úřadem došlo vloni
k masivnímu úniku, který se projevil vytékání vody na
hlavní silnici v blízkosti obecního úřadu. Díky spolupráci s Jiřím Kubasou došlo k definitivnímu odstavení
této vodovodní větve, která byla za poškozenou částí
již nevyužívaná. V současné době voda z tzv. Kábrtovy studny již do dolní části Libňatova nedoteče.
Chtěl bych vyzvat občany, kteří vodu z vodovodního
zdroje Kábrtova studna užívají, aby kontaktovali starostu obce. O těchto odběratelích není velký přehled a
protože si tento řad odběratelé provozují sami, je třeba učinit některé nutné kroky k tomu, aby případná
unikající voda neohrožovala majetek ostatních obyvatelů.
Dále bude nutné v nejbližší době vyřešit přetékající
vodu z prameniště, která průběžně poškozuje obecní
majetek, proto bude zapotřebí domluvit se na případné spolupráci.

7. Projektová dokumentace k využití vody
z pramenu u Tomkových
Vydatný pramen, který vyvěrá u hlavní silnice mezi
Tomkovými a Klementovými, který je využíván pro
zásobování vodovodu v místní části Svobodné, plní
protipožární nádrž, a zároveň byl historicky obcí provozovaný i pro značnou část Libňatova, by se mohl
v budoucnu opět využívat pro běžnou spotřebu. Alespoň takový je tedy záměr obce.
K tomuto cíli je v současné době velmi daleko, nicméně v loňském roce odstartovaly debaty o tvorbě dokumentace, na jejímž vývoji by se měla podílet Eva
Gebrtová, jako zástupce provozovatele vodovodní sítě
v Libňatově ze společnosti Vodohospodářské služby
RT z Horního Lánova, a také Ivo Antonov z Královédvorských městských vodovodů a kanalizací, který
by měl být zhotovitelem dokumentace.
Cílem je, abychom dokázali využívat vodu ve velké části vesnice. K tomu bude potřeba postavit nový
obslužný objekt, osadit nová čerpadla a vyřešit další
technické náležitosti, které s využíváním pramene budou souviset. 					
(jp)

Kromě věcí, které se týkají vodovodního řadu, jsme v roce 2021 řešili například také pád regulační zdi potoka naproti prodejně potravin. Lesy České republiky, které jsou správcem potoka, učinily pouze nezbytné práce, aby popadané kamení neomezovalo průtok potoka. O dalším postupu se bude teprve jednat.
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PROJEKT NA NOVOSTAVBU HASIČSKÉ ZBROJNICE
V roce 2021 skončila příprava projektové dokumentace na stavbu hasičské zbrojnice. Tvorba náročné dokumentace, včetně stavebního povolení, vyšla obec
na zhruba 350 tisíc Kč, přičemž zakázku zrealizoval
Ing. Oldřich Bělina z Červeného Kostelce. V současné době má obec povolenou stavbu, přičemž v případě rozhodnutí zastupitelstva obce může okamžitě přistoupit k realizaci.
Předkládané náklady na stavbu se však vyšplhaly
až do výše cca 18 milionů Kč, z čehož je patrné, že
obec musí před začátkem stavby získat velmi významného partnera, který by jí pomohl s finančním zajištěním této investice. V současné době tudíž čekáme
na vypsání vhodného dotačního titulu ze strany státu, případně Evropské unie, odkud bychom chtěli prostředky čerpat. V silách obce není v současné době to,
abychom akci zrealizovali z vlastních finančních pro-

středků, protože očekávané náklady mnohonásobě
převyšují možnosti Obce Libňatov. Tvorba projektové
dokumentace je nicméně velmi významným krokem,
který je nezbytný k začátku realizace. 		
(jp)

OBEC ZPEVNILA KOMUNIKACI U NOVOSTAVBY NA SPODNÍM KONCI
Kromě oprav komunikací, které byly popsány na
předchozích stránkách, se obec věnovala také základní úpravě cesty okolo bývalého domu čp. 46 v dolní části obce, ne jehož místě v současné době začíná
vznikat nový rodinný dům manželů Matěnových. Na
jejich žádost jsme zpevnili původní travnatý povrch
komunikace, která k budoucímu domu vede. Bratři Zelinkové zde zhotovili štěrkový povrch. Ten by
měl stavebníkům a budoucím občanům, ale i stávajícím občanům, zajistit pohodlnější dopravu materiálu
na stavbu a celkově příznivější prostor pro fungování.
Náklady na stavbu byly cca 50 tisíc Kč.
(jp)

VÝSADBA ALEJE PRODEJNA - DAKO
Po necelých čtyřech letech od větrné kalamity
v Libňatově, kterou si pamatujeme jako tzv. derecho,
byla obnovena alej stromů v břehu nad silnicí ve směru na Hořičky.
Novou alej tvoří celkem 25 stromů, které doplnily
původní nesourodou výsadbu. Najdete tu javory, duby
nebo lípy, u nichž jsou instalovány závlahové trubice
pro lepší zadržování vody. Výsadbu podpořilo finančně Ministerstvo životního prostředí. Obec z jeho státního fondu životního prostředí čerpala dotaci ve výši
více než 130 tisíc korun, což tvoří 100 % veškerých
nákladů. Realizaci provedla firma Jiřího Semeráka
Silva ČK, s.r.o. 					
(jp)
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Proč třídit odpad? Ušetříme!
JAROSLAV PICH

Odpady jsou důležitou součástí hospodaření každé
obce. Stát už od loňského roku změnil pravidla týkající se maximálního možného množství vyvezených
odpadů na trvale přihlášenou osobu, přičemž pokud obce toto množství překročí, budou platit náležité „penále“. To je velmi limitující, na čemž je vidět,
že jde o velmi důležitou součást našich životů, které se
nás pochopitelně přímo dotýkají.
Co se týče komunálního odpadu, dovolím si po
třech letech ve funkci starosty konstatovat, že jsme
jako Libňatováci velmi disciplinovaní. Samozřejmě,
najdou se rodiny, které nemají zájem třídit odpad, do
budoucna však i ony samy poznají, že důraz na vyčlenění vytříditelných složek z popelnic nemine ani je.
Naprostou tragédií v popelnicích je zeleň, stavební suť
nebo jednoduše vytříditelné PET lahve, až na výjimky zde nemá co dělat ani ostatní plast a další komodity, které jde snadno umístit do barevných kontejnerů.
V roce 2021 se nám v Libňatově opět podařilo srazit množství komunálu. Už nešlo o nijak skokový růst
jako v předešlých dvou letech, nicméně celkový výsledek okolo 45 tun (+ 5 tun objemného odpadu) je vynikající. Statistiku množství pod 135 kg na jednoho
občana nám bez přehánění okolní vesnice mohou doslova závidět. Je to velmi dobrá cesta k tomu, abychom
mohli poplatek za odpady delší dobu udržet v současné výši 500 Kč na občana, respektive pro nemovitost
pro rekreaci.
Je to ale na odpovědnosti každého z nás. Každý si
musí vyhodnotit, jak poctivě odpady třídí. Toho, kdo
s touto problematikou nakládá poctivě, chválím, toho,
kdo má rezervy, vyzývám k zamyšlení.

DO KALENDÁŘE:
Svoz nebezpečného odpadu
23. dubna 2022
Svoz velkoobjemového odpadu
16. - 18. září 2022
Svoz elektroodpadu
18. - 19. června 2022
Svoz zeleného odpadu
V podzimních měsících dle počasí

A proč vlastně má smysl odpad třídit?
Když už nás nezajímá příroda, životní prostředí je
pro nás sprosté slovo, nebo si raději chceme utahovat z věcí z televize, kterým kolikrát ani nerozumíme,
jednoduchou a jasnou motivací mohou být prostě peníze. Zatímco za domovní popelnici si každý z Vás
platí onu „pětistovku“, svoz tříděného odpadu máme
všichni „zdarma“. Obec doplácí drobný peníz za svozy
barevných popelnic, které nám organizují Transport
Trutnov (papír a kov) nebo Technické služby Úpice
(sklo a plast), nicméně společnost EKO-KOM nám
na základě odevzdaného množství značnou část prostředků vrací zpět do rozpočtu.
Tedy čím víc tříděného odpadu uložíme, tím víc peněz obdržíme zpět do rozpočtu. A že nejde o drobné, dokládá výkaz za rok 2021, kdy jsme na obalové
vratce od EKO-KOMu obdrželi rekordních cca 90 tisíc korun.
Celou libňatovskou obec, stejně jako lidi v ostatních
obcích a městech, v příštím čtyřech letech čeká velká debata o možné úpravě odpadních systému. V Libňatově při současném množství nemusíme teoreticky zvyšovat ceny až do roku 2027, nicméně je důležité, abychom byli i dál důslední. Zcela nové debaty
se otevírají nad dalšími možnostmi ukládání tříděných obalů, čeká nás například i debata s majiteli, kteří topí palivy, které zanechávají velké množství popela
a ukládají ho do popelnic na komunální odpad.
Jediné, čeho si můžeme být jisti, je to, že lidé, kteří
odpad třídit nebudou, což je zcela prokazatelné podNěkdy stačí malé zamyšlení. Chválím, kdo třídí i ko- le jeho odevzdaného množství, budou na svou lenost
vový odpad, na který máme šedou popelnici u hospody. postupně doplácet.
Kov v plastových nebo látkových obalech sem ale jednoA tomu se chceme všichni vyhnout.
duše nepatří. Jiný člověk za Vás tuto práci musí udělat.
Proto Vás znovu prosím - třiďte odpad, má to smysl.
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Spolková setkávání
lenka nováková
Již více než tři roky se v Libňatově v místním pohostinství spolu se mnou a starostou pravidelně scházejí členové místních spolků. Důvod je prostý. Chceme, aby to v Libňatově žilo. A myslím, že se nám to, i
přes nepřízeň v posledních dvou letech, daří. Na tato
setkání jsou rovněž zvaní všichni ti, kteří se na společenském životě v Libňatově chtějí podílet.
Schůzky slouží k tomu, aby se jednotlivé spolky seznámily s plány ze strany obce, aby se spolky navzájem informovaly o plánovaných akcích a v neposlední řadě abychom se při pořádání nějaké kulturní akce
společně inspirovali a vzájemně podporovali. Scházíme se zhruba jednou za čtvrt roku. V případě, že se
v Libňatově pořádá akce většího rázu, například Masopust v roce 2020, jsou schůzky četnější. Zrovna při
pořádání Masopustu bylo nasazení všech zúčastněných maximální. Byla radost sledovat, jak se všichni
zapojili. A jen díky nim bylo všechno - od makových
koblih po prase. Pevně doufám, že si v Libňatově brzy
takovou nebo podobnou akci zase připravíme.
Co se účasti týče, řekla bych, že na každé schůzce
je více než hojná. Pravidelně dochází členové všech
místních spolků - Sboru dobrovolných hasičů, Českého zahrádkářského svazu, Českého červeného kříže a
Tělovýchovné jednoty Sokol. Vedle spolků se na kul-

turním děním velkou měrou
podílí i Mateřská škola Libňatov. Zázemí na schůzkách
a pomoc s občerstvením na
akcích nám poskytuje místní hospodská. Zároveň jsem
ráda, že se do kulturního života v obci zapojují i další spoluobčané, kteří sice nejsou členy spolků, ale jednoduše chtějí. Jak se říká, bez
Vás všech by to nešlo. Děkujeme!
Myslím, že se jako obec nemáme za co stydět. Máme
hospodu, kam si večer můžeme zajít posedět, brzy
zase budeme mít k dispozici kulturní dům, ve kterém
se společně sejdeme na výstavě, přednášce nebo plesu,
máme fotbalové hřiště se zázemím, kde se hraje fotbal a kde to v létě minimálně jednou za měsíc žije, ať
už na hasičské soutěži, dětském dnu nebo letním kině,
máme dvě krásná dětská hřiště, máme mateřskou školu, do které pro její pověst rády chodí nejenom místní
děti, máme tenisové kurty, knihobudku i požární nádrž, která může sloužit v zimě jako kluziště, v létě zase
nenáročným k osvěžení.
Hlavně ale máme chuť, zápal a nadšení dělat si život
v Libňatově krásnější. V tom prosím nepolevujme, ať
je tady stále radost žít.

Publikace o obci Libňatov
JAROSLAV PICH

V letošním roce by měla být definitivně dokončena publikace o naší vesnici, kterou připravují autoři
z trutnovského archivu. Pro potřeby jejího vydání budeme pořizovat také nové fotografie z Libňatova.
Po vzoru dřívějších snímků necháme pro zájemce
vyhotovit také fotografie obyvatelů a rodin u jednotlivých rodinných domů - podobně, jak se nechávali fotografovat lidé v minulosti (například jako na přiložené fotografii paní Mileny Knaiflové). Některé z těchto fotek se poté stanou součástí knihy, ostatní budou
digitální přílohou knížky a pochopitelně si je budete moci také pořídit do svých archivů. Může jít o fotografie tematické, ale i běžné - to už je na Vaší iniciativě.
Pokud by někdo z Vás měl o tuto fotografii zájem,
ozvěte se mi na číslo 720 56 21 39 nebo na e-mail starosta@libnatov.cz. Snímky bude pořizovat trutnovský
fotograf Miloš Šálek, pravděpodobný termín je zhru-

ba v dubnu letošního roku.
Pro jistotu ještě zopakuji výzvu - pokud by měl někdo doma staré historické fotografie, neváhejte a poskytněte je obci, prosím. Můžete přispět k vytvoření
celkového obrazu naší vesnice v historickém vývoji.
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Techničtí zaměstnanci obce
JAROSLAV PICH

Vloni pokračoval už druhým rokem projekt, v rámci kterého Obec Libňatov vytváří pracovní místo pro
osobu znevýhodněnou na trhu práce. Díky spolupráci s Místní akční skupinou Království - Jestřebí hory,
státem a Evropskou unií je v Libňatově zřízeno místo
pro technického zaměstnance, který se stará o běžnou
údržbu obce, včetně zeleně.
Tímto zaměstnancem byl až do druhé poloviny loňského roku Stanislav Krejzl, který však nastoupil do
starobního důchodu. Na jeho místo byl už v prosinci
proto přijatý Dušan Rejchrt, který už v Libňatově také

opakovaně pracoval.
Díky dotačním penězům má obec stoprocentní příspěvek na mzdu zaměstnance, částečně jsou z dotace
hrazeny také opravy strojů, případně nákup ochranných a jiných nezbytných pomůcek. Program Zaměstnanost bude v Libňatově pokračovat až do konce
roku 2022, kdy skončí. Poté bude obec muset vyřešit
další zajištění údržby zeleně a jiných prací buď stálým
zaměstnaneckým místem, případně alternativně opět
podobným dotačním programem nebo spoluprací s
Úřadem práce v Trutnově, s kterým jsme v Libňatově
v minulosti již spolupracovali.

Ve školce mají nové herní prvky
Na dětské hřiště ke školce letos přibyly další dva
atraktivní prvky. Jedná se o nové a v Čechách zatím ne
příliš rozšířené hudební nástroje, které jsou charakteristické jemným kovovým zvukem. Tyto nástroje pro
venkovní použití byly vyvinuty ve Švýcarsku a postupně jejich popularita roste. Proto věřím, že i v Libňatově budou dělat radost nejen dětem.
Už vloni na podzim přitom do školní zahrady, která je otevřená i široké veřejnosti, přibyly herní prvky
- míčové prohazovadlo, panelové aktivity nebo válečkové hry. Cílem jejich pořízení je, aby se děti na hřišti
v Libňatově bavily a měly radost z každé návštěvy. Tak
snad tomu tak bude. 				
(jp)
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Křížovky k pob
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bavení a zábavě
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Ve zdravém těle zdravý duch, už 160 let
KATEŘINA VALDOVÁ

V roce 2021 i v roce 2022 si Sokol připomíná významná výročí. V roce 2021 jsme
si 8. října připomněli Památný den sokolstva – jednalo se o uplynutí 80 let ode
dne, kdy bylo v roce 1941 během „Akce
Sokol“ pozatýkáno, uvězněno či popraveno 1 500 sokolských funkcionářů. Ještě
během té noci pak podepsal Reinhard Heydrich úřední výměr o rozpuštění České obce sokolské, jejíž organizační aparát sloužil v odbojovém hnutí – nejvýznamnějším skutkem sokolského odboje se stala spolupráce při atentátu na výše zmiňovaného protektora.
Pietní den je zakončovaný tradiční sokolskou vzpomínkovou akcí – večerem sokolských světel, kde se
jako vzpomínka na umučené Sokoly vypouští na vodní hladiny tisíce osvětlených malých lodiček.
V roce 2022 nás pak čekají veselejší oslavy, a to výročí 160 let od založení Sokola. Okolnosti vzniku Sokola jsou spjaty s uvolněním poměrů v Habsburské
monarchii – v té době byly zakládány různé tělocvičné ústavy a mezi ně patřil také český ústav Malype-

trův, kde byl jedním ze cvičenců Miroslav Tyrš. Právě do Malypetrova ústavu
v Panské ulici byla svolána ustavující valná hromada na 16. února 1862, což je datum dnes považované za založení Sokola, druhého nejstaršího spolku na území
dnešní České republiky. Dostavilo se na
ni 75 členů. Starostou byl zvolen Jindřich
Fügner, místostarostou, později náčelníkem, Miroslav
Tyrš. Hlavním heslem, které razil Miroslav Tyrš, bylo
„Tužme se!“, Josef Barák navrhl pozdrav „Nazdar!“, Jindřich Fügner tykání a oslovování „Bratře“ a Josef Mánes
namaloval první prapor a skicu prvních krojů.
Župa Podkrkonošská-Jiráskova si významný den připomněla slavnostním rozvinutím nového župního praporu v sokolovně ve Dvoře
Králové nad Labem. Libňatovští sokolové si tato výročí komorně připomínají v rámci vlastních aktivit.

Den Země trochu netradičně
JAN BALCAR

Rezavá řídítka, katalyzátor, maják z auta, pneumatiky, kyblíky, použité hygienické potřeby… i tohle
všechno jsme našli 24. dubna 2021 při úklidu obce.
Vzhledem ke zdravotnické situaci nebylo možné
připravit obvyklou oslavu
Dne Země. To ale neznamená, že bychom rezignovali. Naopak, u mateřské školky jsme se rozdělili do
pěti skupin. Vybaveni igelitovými pytli, rukavicemi a
taškami, jsme vyrazili na procházku směr: Barchoviny
– po Panské cestě na dolní konec obce, na Tři prdy a
ke kurtům; Svobodné – nad Tylův palouček a na Maršovskou cestu. To, co jsme nemohli unést, jsme dali do
pytlů a zůstalo u silnice. Hodně odpadu jsme vytřídili
do plastu, papíru, skla a železa. V pondělí zaměstnanci
obce se starostou Jaroslavem Pichem svezli odpad na
jedno místo, odkud ho odvezla svozová firma.
Navečer jsme se potkali u ohniště na dolním konci, kde jsme akci vyhodnotili, sdíleli si zážitky a opekli

buřty. S dětmi jsme se shodli, že nejlepší je odpad nevytvářet – znamená to ušetřit energii, suroviny i naši
kapsu. Zkrátka nejlepší odpad je ten, který nikdy nevznikne. „Jsem ráda, že třídění a sběr odpadků, ukazuje, že ekologické nakládání s odpady patří u našich
občanů už k samozřejmostem,“ řekla Iva Vašatová,
koordinátorka akce. Svátečního odpoledne se účastnilo 11 dětí a 20 dospělých z řad T. J. Sokol Libňatov
a rodinných příslušníků. Velký dík patří Studentskému parlamentu MAS Království – Jestřebí hory o.p.s.
za finanční podporu a Obci Libňatov za spolupráci při
likvidaci odpadu.
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Dětský olympijský den
PAVLÍNA BEJROVÁ

Dětský den už tradičně patří mezi společenské akce,
které pro děti i jejich rodiče pořádá některý ze spolků v Libňatově. V roce 2021 se tohoto úkolu zhostil
T. J. Sokol Libňatov ve
spolupráci s SDH Libňatov.
Děti z Libňatova a
okolí si na olympioniky zahrály 21. června
2021. Mezi sportovními úkoly je cestou čekala i vědomostní část
o lidském těle. Pěnové
puzzle „kostra“ všem
dívkám a chlapcům
hravou formou ukázalo, z jakých kostí se
skládá lidské tělo. Celkem děti absolvovaly 4 sportovní a 2 vědomostní úkoly. Od nového altánu na dolním
konci Libňatova, přes cesty v katastru obce se dostaly
na hřiště k mateřské škole.
Vyzkoušely si hod na koš
jako basketbalisté, složily zvířecí puzzle i kostru – pak tu
svou rozhýbaly u střelby na
branku florbalovou hokejkou,
absolvovaly slalom s ping–
pongovým míčkem a nakonec
se musely trefit fotbalovým míčem do branky. Za každý splněný úkol získaly razítko do kartičky, kterou obdržely na startu. V cíli čekala na soutěžící čokoládová medaile, pamětní medaile, sladkosti, ovoce a poukázka na občerstvení. Celkem dorazilo a soutěžilo
61 dětí, které cestou doprovázeli rodiče nebo praro-

diče nebo kamarádi. Všechny pořadatelé potěšil velký
počet malých nadšených sportovců. Na hřišti byl pro
děti připraven skákací hrad. I přes veliké teplo byl plně
obsazen. Také káď naplněná vodou nalákala k osvěžení mnoho
dětí. Děti byly spokojené, moc se jim odpoledne líbilo.
Členové SDH se postarali o výborné občerstvení – párky
v rohlíku, popcorn,
točenou malinovku
a mnoho dalšího. Moc
děkujeme za spolupráci. Také děkujeme všem členům
Sokola, kteří se podíleli na přípravách a realizaci dětského dne. Bez spolupráce nás všech by se nám to jen
těžko povedlo. Při pořádání dětského dne si můžeme uvědomit, že jejich smysl je především v tom, aby se
lidé setkali a děti se dobře pobavily, a to se podařilo na výbornou.

Libňatovské noviny										

- 29 -

Turnaj ve stolním tenisu
JIŘÍ KLEMENT

Tradiční Velikonoční turnaj ve stolním tenise pod záštitou T. J. Sokol Libňatov musel být z důvodu vládních
opatření odložen, přesto se jej však podařilo uspořádat, a proběhl v sobotu
5. 6. 2021. Kvůli omezením bohužel
byly zrušeny prakticky veškeré pravidelné tréninky, které v minulosti probíhaly vždy ve čtvrtek v sále kulturního
domu. Škoda je to zejména z pohledu
dorostu, který si v posledních letech začal nacházet cestu k tomuto v Libňatově zavedenému sportu.
Kromě obce Libňatov, která dlouhodobě podporuje
činnost místních spolků, se v roce 2021 podařilo T. J.
Sokol Libňatov získat dotaci od kraje a díky tomu byly
pořízeny další dva nové stoly na tenis. Sál je tak nyní
vybaven čtyřmi kvalitními stoly nejmenované renomované značky, které zde není třeba dělat reklamu.
Přes veškeré těžkosti a pro stolní tenis již netypický
červnový termín, se turnaje zúčastnilo celkem 12 hráčů, z toho soutěže jednotlivců hráčů 10. Pro všechny
účastníky se jednalo o velkou výzvu, neboť mnozí po
více jak roce oprášili tenisové nádobíčko a museli těžit
ne z tréninku, ale ze zkušeností a z momentální formy.
Vzhledem k tomu, že jsme si nikdo dlouho nezahrál, rozhodli jsme se, že si celý den řádně užijeme a
zápasů se tak naplánovala řádná porce. Místo obvyklého rozdělení aktérů do dvou skupin, byly všechny
zápasy odehrány v jedné skupině. To znamená i nejjednodušší a asi i nejspravedlivější systém „každý s
každým“. Nutno říct, že dlouhý herní výpadek nebyl
na většině hráčů znát. Nejlepší nervy a dovednost od
začátku prokazoval černý kůň turnaje Ondřej Zvara,
kterého dokázal porazit pouze v konečném účtování
čtvrtý Dominik Endlich a Ondra se tak stal libňatov-

ským šampionem. Jedinou porážku (právě od vítěze)
si připsal i Tomáš Endlich, který obsadil druhé místo.
Třetí skončil Jiří Klement.
Po skončení soutěže jednotlivců bylo nalosováno
5 párů pro čtyřhru. Ty opět v jedné skupině odehrály vzájemné zápasy, které rozhodly o celkovém pořadí. Na první místo vystoupali bez ztráty zápasu dle
výsledku v jednotlivcích favorité Ondra Zvara s Jiřím
Klementem. Ondra tak vítězstvími v obou kategoriích
dosáhl na cenný double. Stříbrné umístění pro sebe
vybojovali Tomáš Endlich s Pepou Vlčkem a třetí místo bralo překvapení turnaje Petra Endlichová s Jardou
Pichem ml.
Sportovní den se po skončení všech omezení nesl
v uvolněné náladě, a tak se protáhl do večerních hodin. Jako vždy bylo co probírat a nejsilnější jedinci
poctivě dodržovali pitný režim do pozdních hodin v
místním pohostinství. Děkujeme všem soutěžícím za
účast a těšíme se, že příští turnaj se opět sejdeme v
hojném počtu. Neboť není důležité zvítězit, ale přijít
si poměřit své síly s ostatními. Termín turnaje je však
vzhledem k rekonstrukci kulturního domu zatím nejistý. Sportu a stolnímu tenisu v Libňatově zdar!
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Tenisová liga 2021
JIŘÍ KLEMENT

V roce 2021 se uskutečnil již dvanáctý ročník Libňatovské tenisové ligy pořádané T.J. Sokol Libňatov.
Do soutěže se přihlásilo 6 žen a 14 mužů. Celkově
tak počet účastníků oproti loňsku klesl, a to zejména
v ženské části. Vliv na to měly mateřské, rodičovské, ale
i jiné povinnosti. Doufáme, že v dalších ročnících dojde opět k rozšíření účastníků tenisových klání.
Soutěž mužů byla rovnoměrně rozdělena do 1. a 2.
ligy s počtem šesti zápasů na hráče. U žen bylo po odhlášení několikanásobné šampionky Petry Endlichové v průběhu ligy třeba odehrát pouze čtyři zápasy. O
pořadí rozhodovalo množství získaných bodů ze vzájemných zápasů.
V 1. lize mužů si opět nejlépe vedl obhájce prvenství
Luboš David, který vyhrál všechny odehrané zápasy.
Letos ztratil pouze jeden set s Tomášem Endlichem,
jenž si vybojoval konečné třetí místo. Druhý se umístil Tomáš Vašata, což byl dosud jeho nejlepší výsledek
v lize. Vyšlápne si v roce 2022 na Luboše Davida?
Druhá liga mužů skončila letos neslavně. Hráči si
našli čas na odehrání pouhých čtyř zápasů, takže by
bylo vhodnější napsat, že si čas nenašli. Vzhledem
k tomu ani nedošlo k vyhodnocení výsledků. Snad si
svou reputaci druholigisti napraví v novém ročníku.
V soutěži žen bohužel neobhajovala putovní pohár
loňská vítězka Klára Kábrtová. Rovněž se neúčastnily
další z favoritek minulých ročníků. Šance se tak otevřela pro nová jména. Na zlato si tak poprvé bez ztráty
setu sáhla Věrka Klementová. Druhá skončila Pavlína
Bejrová. Třetí místo pro sebe vybojovala Iva Pichová.
Na závěr trocha statistiky. V první lize mužů bylo
odehráno 100 % zápasů, v lize žen 90 % - gratulujeme.
Naproti tomu v druhé lize mužů bylo odehráno pouze 27 % zápasů...

Na závěr sezóny se vždy koná tradiční vyhlášení vítězů spojené s losováním o vítěze tenisové rakety pro
jednoho z účastníků. Protože kvůli covidovým opatřením jsme o tuto část v roce 2020 přišli, proběhla
v roce 2021 vyhlášení dvě. První na jaře za rok 2020,
kdy tenisovou raketu vyhrál Pepa Pich a při podzimní dekoraci vítězů se v losovačce štěstí usmálo na Lenku Novákovou.
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, která se nejen finančně podílí na akcích pořádaných jménem T. J. Sokol Libňatov. V příštím roce se budeme opět těšit na hojnou účast při soutěžích pořádaných na antukovém hřišti.
Na závěr bych chtěl vyzvat všechny příznivce tenisu i začátečníky, aby neváhali a přihlásili se do dalšího ročníku tenisové ligy. Za celou sezónu se jedná jen
o pár zápasů, které je třeba odehrát, a případné tréninkové zápasy jsou už na uvážení každého jednotlivce. Pro tréninky je možné využít i tréninkovou stěnu.
Tenisu nazdar!
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Tenisový turnaj ve čtyřhře
JIŘÍ KLEMENT
V sobotu 7. 8. 2021 se konal již třináctý tenisový turnaj čtyřher žen a
mužů pořádaný T. J. Sokol Libňatov a
nutno říct, že třináctka nebyla pro již
tradiční turnaj nešťastná. V prázdninovém čase si na libňatovský kurt našlo cestu 14 mužů a 10 žen. Termín
byl zvolen ideálně, neboť počasí tenisu přálo. Být turnaj o týden dřív nebo
později, kvůli dešti by zřejmě musel
být zrušen. Aby byla zabezpečena přítomnost hlavního pořadatele Honzy Kadaníka (ne jako vloni!), musel mu pro letošek termín jeho řádné dovolené zajistit autor tohoto článku. Nic tedy nebránilo zdárnému
průběhu.
Náhodné
rozlosování
dvojic bylo provedeno den
před turnajem, aby byl zajištěn hladký průběh samotného klání. Tentokrát
losování proběhlo rukou
Tomíka Vašaty v místním
pohostinství pod dozorem
štamgastů, tudíž byla regulérnost zaručena. A protože v hospodě není o dobré nápady a podnětné diskuze nouze, byl zde probrán
i systém, jakým bude turnaj odehrán. Musím uznat,
že díky této změně se jednotliví hráči dostali častěji na
kurt, což brali všichni pozitivně. Složení jednotlivých
párů bylo zveřejněno až přímo na kurtu. Veřejné losování se ukázalo jako prozíravý tah, neboť když si hráči přečetli, že hraje Kadaník s Klementem, padla obvinění o možném ovlivnění složení… Za ty roky se sešla
již spousta různorodých dvojic a ne vždy uspěly páry,
které byly považovány za favority, tento rok tomu tak
ale nebylo.
Systém turnaje byl
jednoduchý. Ženy i
muži odehráli své zápasy způsobem každá dvojice s každou v
jedné skupině. Hrálo se na jeden set do
4 gamů s případným
tie-breakem. V plánu bylo odehrát 31 zápasů. Zápasy plynule navazovaly, takže letošní ročník byl snad poprvé ukončen za opravdu regulérních

světelných podmínek. Přestože je nově možno využít
umělého osvětlení, přírodní světlo je přeci jen komfortnější.
A jaké byly konečné výsledky v soutěži žen? Po jedné prohře si připsaly
dva páry Pavlína Bejrová a Věrkou Klementovou a Monika
Kosinová s Petrou Endlichovou. O tom, že v
konečném zúčtování
na nejvyšším stupínku
skončily prvně jmenované rozhodl jejich
lepší vzájemný zápas s Monikou a Petrou. Bronz braly
Martina Kosinová, která si svou parťačku Andreu Teichmanovou ulovila teprve ráno na kurtu.
Mezi muži si nejlépe
vedli favorité Honza Kadaník s Jirkou Klementem,
kteří v šesti zápasech ztratili pouze dva gamy. Druzí
skončili velmi dobře hrající Tomáš Endlich se Šimonem Novákem, kteří zaznamenali jen jednu prohru. A na místě třetím Jarda Pich ml. s Tomášem Vašatou. Nutno říct, že jak v soutěži mužů, tak i žen bylo
odehráno spousta krásných výměn – o sestřih z turnaje již požádal i Rafa Nadal ;-)
Jako vždy na tenisové zápasy navázala společná zábava, která vesele pokračovala za doprovodu hudby
do pozdních nočních hodin. 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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Libňatováci už rok běhají po okolí i závodech
tomáš vašata
Mnozí z Vás už vědí, že
v Libňatově vnikla 31. prosince 2020 běžecká skupinka s názvem Rozběháme
Libňatov. Ta se schází ke
společným výběhům pod
hlavičkou T. J. Sokol Libňatov pravidelně jednou
v týdnu, zpravidla v neděli.
Smyslem naší skupinky
je aktivní pohyb v podobě běhu (i indiánského) se
vzájemnou podporou jednotlivých členů a získání
kladného vztahu k tomuto
druhu pohybu.
Vše začalo na Silvestra
roku 2020, kdy jsme se poprvé sešli a v počtu 16 běžců jsme vyběhli prozkoumat okolí Libňatova. Myslím,
že od našeho prvního výběhu si někteří běh zamilovali a stal se jejich součástí při trávení volného času. Ve
skupince se najdou běžci s lepší či méně lepší výkonností, ale vždy na sebe počkáme, nikdo nikomu neuteče. Trasy výběhů pravidelně měníme, abychom poznali i cesty, kde spousta z nás nikdy nebyla a že jich
není málo.
Po prvním odběhaném roce, do kterého se do současné doby zapojilo již 31 běžců a běžkyň, jsme ve 49
výbězích pokořili hranici 466 uběhnutých kilometrů.
Slušná porce na začátek, co myslíte? Společně jsme

si i ve dvou případech vyzkoušeli
orientační běh, kde se
účastníci museli
orientovat podle mapky, tento běh se shledal
s velmi kladným
ohlasem. Jako
skupinka jsme
se v září zúčastnili 8. ročníku charitativního běhu
Pro Hospic v Červeném Kostelci, kde jsme kromě
skvělých individuálních výsledků svou účastí podpořili dobrou
věc a finančně přispěli na provoz
Hospicu Svaté Anežky České. Běžecký rok jsme pak společně zakončili Silvestrovským výběhem,
kdy jsme se zúčastnili tradičního Silvestrovského běhu v Havlovicích. Tento se stane každoročně naším posledním výběhem
v roce.
Všem běžcům, kteří se s námi
na tratě vydávají, bych chtěl poděkovat a těším se na další společné výběhy i v roce 2022, kde
se k nám, doufejme, přidají i Ti,
kteří stále ještě s výběhy váhají.
I Vás rádi ve skupince přivítáme.
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Lesní výlet do středověku
IVA VAŠATOVÁ

Sobota 29. 5. 2021 patřila lesní procházce zakončené zajímavým výkladem na hradě Vízmburk. Od obchodu v Libňatově, přes kurty, po Panské cestě, přes
Picimberk jsme vyrazili na lesní procházku s cílem
poznání středověké historie k hradu Vízmburk. Cestou jsme poznávali koloběh života ve smíšeném lese
– druhy stromů, semen a lesních živočichů. Prostřednictvím infotabulí jsme se dozvídali i novinky o historii místa, kde žijeme. Pohyb, čerstvý vzduch, uklidňující zeleň, po náročném týdnu všem udělala dobře.
Ukázali jsme si podrobněji druhy kůry a dřevo stromů tak, aby je děti v přírodě dokázaly sami rozpoznat.
Na hradě čekalo příjemné občerstvení a zajímavá
prohlídka s výkladem, kterou speciálně pro nás připravil Jaroslav Balcar ze Sdružení pro Vízmburk, z. s.
V podhradí jsme si vyzkoušeli střelbu z luku, středo-

věká řemesla a poslechli středověkou hudbu, kdo měl
chuť, tancoval. Velký dík patří Studentskému parlamentu MAS Království – Jestřebí hory o.p.s. za jeho
finanční podporu.

Sokolové se vrátili do Jizerek
IVA VAŠATOVÁ

Protáhnout tělo a okukovat přírodní krásy Jizerských hor se o prvním říjnovém víkendu rozhodli libňatovští sokolové. V pátek 1. října v podvečer vyrazila
z Libňatova kolona aut do Horního Polubného. Devatenáctičlenná výprava se do neděle utábořila na Chalupě U Smrku.
Příprava na tradiční podzimní výpravu nebyla jednoduchá. Museli jsme nachystat několik alternativ s
ohledem na počasí, epidemická opatření a další nečekané vlivy, které poslední rok naši společnost sužují.
Proto v pátek večer proběhla důležitá porada, na které
jsme rozhodli, co v sobotu podnikneme.
Sobotní ráno jsme zahájili za krásného počasí ranní rozcvičkou pod vedením náčelníka jednoty Honzy Kadaníka. Rozcvičeni a posilněni vydatnou snídaní jsme vyrazili na výpravu do hor. Jizerské hory jsou
hory propojeny stezkami a cestičkami, které zvládnou
i ti nejmenší. Náš cíl byla pláň na Jizerce pod Středním
jizerským hřebenem. Romantická procházka podzimní přírodou byla okořeněna ukázkami amatérských
hvězdářů, muzeem, ekocentrem a výborným obědem.
Odpoledne jsme se přesunuli do obce Příchovice,
kde jsme navštívili nejmladší dřevěnou rozhlednu Jizerských hor, Maják, areál U Čápa a Muzeum Járy
Cimrmana. Místo se ukázalo jako ideální k občerstvení a odpočinku. Zkrátka parádní výletní zastávka v tomto magickém kraji. Při odpoledním pohledu
na okolní hřebeny jsme alespoň na dva dny vypustili

dnešní uspěchanou dobu.
Sobotní společenský večer zahájily Natálka a Bára,
které připravily vědomostní soutěž z českých a sokolských dějin spojenou se stezkou odvahy. Poté následovaly náročnější hry již bez účasti nejmenších. Neděle byla zahájena budíčkem náčelníka Honzy Kadaníka, který si opět připravil náročnou rozcvičku. Po
snídani jsme se rozjeli někteří domů a někteří ještě
pokračovali v programu. Sokolové podnikají podzimní víkendové pobyty pravidelně. Jsme rádi, že se to letos po dvou letech opět povedlo.
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Rytířova dcera přijela do Libňatova
Jaroslav Pich

Komediální divadelní hru
Petra Tomšů jsme s Libňatovskými ochotníky začali nacvičovat už na podzim roku 2019
s tím, že na jaře následujícího
roku měla být uvedena před
domácím libňatovským obecenstvem. Bohužel zdravotnická krize opakovaně způsobila odložení zábavného představení Rytířova dcera, kterou
se tak podařilo uvést až na
podzim roku 2021, konkrétně
25. září, kdy jsme se představili ve dvou premiérách.
Herecký soubor se podařilo doplnit o nové tváře,
které režisérka Iva Pichová nasadila hned do hlavních rolí. Ústřední postavu rytířovy dcery Johanky
tak ztvárnila Radka Friebelová ze sousedních Havlovic. Jejího milého Vojtu hrál i se zdravotním hendikepem Petr Chmelík, který se do Libňatova před lety
přistěhoval.
V dalších postavách pak diváci mohli poznávat tváře, které už jsou v libňatovské sestavě stálicemi - Martin Vít si zahrál Johančina otce, Dáša Teichmanová
vystřihla postavu chůvy a Josef Vlček ve hře ostrouhal coby postarší rytíř Drahota, který se neúspěšně
ucházel o ruku Johanky. Úsměvnou dvojici zbrojnošů
pak obsadili Aleš Kosina a Jaroslav Pich. Poslední nedílnou součástí našeho souboru je Monika Kosinová.
Tradičně se stará o rekvizity, dekorace a v neposlední
řadě ochotníkům napovídá tu a tam zapomenuté věty.
Situační komedie vyprávěla o tom, že ani rytířské
rodiny nebyly ušetřeny běžných starostí a radostí,
včetně upřímné lásky. Hra ukázala, že ani ve středověku nebyla nouze o vtipné momenty. Rytíř Provod se

po devíti měsících totiž vracel z bitvy na svůj hrad a
těšil se na dceru Johanku. Vezl pro ni s sebou ženicha,
kterému už dal své rytířské slovo, že si ji může za ženu
vzít. Jenže Johanka měla nepatrný problém a do vdavek s postarším rytířem se rozhodně nehrnula. Navíc
měla se svým životem úplně jiné plány, které se za pomoci životem protřelé chůvy pokoušela zrealizovat.
Jak celý příběh dopadl, jaké zápletky přinesl a jaké
útrapy či vtipné momenty ochotníci představili, jste
se mohli dozvědět v zářijové premiéře. Jsme rádi, že
si v divné době našla cestu do kulturního domu celá
řada věrných diváků, kteří mají rádi divadlo. Ve dvou
představeních se sešlo na dvě stovky diváků, kteří se,
jak věříme, snad dobře pobavili. Jen týden po premiéře pak kulturní dům vstoupil do fáze přestavby, přičemž po znovuotevření by se Libňatováci měli dočkat
opakování premiéry, kterým by se „kulturák“ znovu
otevřel. Další štace nás v první polovině roku čekají i
v sousedním Maršově u Úpice nebo v Havlovicích na
hradě Vízmburk. Věříme, že vás leckde potkáme a že
se s námi pobavíte.
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Český červený kříž v Libňatově
HELENA MÁDROVÁ

Vážení čtenáři Libňatovských novin, dovolte, abych
vás seznámila s činnostmi našeho spolku v uplynulém
roce 2021. Bohužel na počátku roku jsme kvůli covidové situaci nemohli uspořádat některé naše tradiční
akce, jako je dětský karneval nebo jarní výstava.
Na 8. březen nám naše dvorní perníkářka paní Petirová z Brzic napekla perníčky, nakoupili jsme primulky. Tyto drobnosti dostaly naše členky a osaměle žijící
ženy v Libňatově, díky čemuž jsme tak společně oslavili Mezinárodní den žen.
Protože se děti z naší mateřské školy, se kterými
spolupracujeme na květnovém Dni rodiny, nemohly
dostatečně připravit na tento významný den, museli
jsme i tuto akci zrušit. Náš
„vedoucí tým“ tak nakoupil ke Dni matek begonie,
vytvořil přáníčka a rozdal je maminkám našeho
spolku i ostatním ženám
ve vesnici, které žijí samy
ve svých domácnostech.
Den rodiny máme většinou propojený s Českým
dnem proti rakovině, kdy naše členky a jiní spolupracovníci prodávají kvítky ve tvaru měsíčku zahradního
ozdobeného stužkou. Loňský rok byla tato akce přesunuta na konec měsíce září. Během pěti dnů se nám
podařilo prodat 206 kytiček. Celkově jsme obdrželi
4.650 Kč, které byly odeslány na sbírkový účet Ligy
proti rakovině Praha. Celková částka této sbírky se vyšplhala na 15 milionů korun. Tyto finance budou použity na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života
onkologických pacientů, na podporu onkologického

výzkumu a přispějí k vybavenosti onkologických pracovišť. Tento jubilejní 25. ročník byl směřován na ledviny, močový měchýř a prostatu. Všem, kdo se na této
sbírce podíleli, mnohokrát děkujeme.
Místo Jarní výstavy jsme uspořádali Letní výstavu jako náhradu. Ale jak to bude jen trochu možné,
zase se vrátíme k naší tradici. Další akcí bylo srpnové sousedské posezení, které se tentokrát konalo v zasedací místnosti našeho kulturního domu.
K poslechu a tanci nám
opět krásně hrál pan
Kábrt z Malých Svatoňovic.
Protože na podzim odstartovala rekonstrukce kulturního domu, tak jsme byli
nuceni opět dýně dopravit k dětem. Akce se setkala s velkým úspěchem a
děti dodaly úžasné výtvory. V neděli 31. října jsme je
pak v parčíku u libňatovského obchodu společně rozsvítili. Tam jsme je chodili rozsvěcet i celý nadcházející týden. K příjemnému setkání přispěl teplý čaj a perníčky, které napekla Majka Kuldová.
Všem, kdo se zúčastnil našich akcí ze srdce děkuji a
pevně doufám, že se budeme setkávat i nadále. Velký
dík patří mým spolupachatelkám Marii Kuldové, Marii Maternové, Zdeně Mlčákové a Heleně Sommerové,
bez kterých bych byla jak bezruká. Moc si jejich pomoci, ale i názorů, vážím.
Zároveň bych ráda poděkovala starostovi a ostatním
zastupitelům naší obce za příspěvky libňatovským
spolkům, bez kterých by mnohé akce nebyly realizovatelné. Do roku 2022 všem přeji hlavně pevné zdraví, pohodu a klid a mnoho krásných společných chvil
s vašimi blízkými.
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Veselé dýňování u libňatovské prodejny
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Sbor dobrovolných hasičů Libňatov
MICHAL SOUČEK

Jelikož se rok 2021 nesl ve znamení
nemoci covid 19, tak se spousta akcí
nekonala např. řádná valná hromada, ples, ani školení výjezdové jednotky pořádané okrskem. Vzhledem
k tomu bylo nutno administrativně
uzavřít předešlý rok, tak se 27. ledna za přísných hygienických opatření na obecním úřadě konala „náhradní výroční valná hromada“, kde
jsme schvalovali zprávy a různá hlášení např. pro OSH.
První únorovou sobotu se konalo školení řidičů v autoškole pana
Mazala. Dne 9. února zasáhla nejen
náš sbor, ale i celý okres Trutnov a Královéhradecký kraj velmi smutná zpráva o úmrtí starosty hasičů
Královéhradeckého kraje pana Jiřího „Jury“ Orsáka.
Jura mnoho let vedl i OSH Trutnov a udělal mnoho
a mnoho práce pro všechny hasiče. Bylo nám velkou
ctí doprovodit pana Orsáka 19. února na jeho poslední cestě po našem okrese.
První velkou akcí letošního roku se tak stala brigáda v sobotu 2. dubna na hřišti v dolní části obce, kde
jsme pomocí čtyřkolek členů našeho sboru naváželi a
odváželi různý materiál. S těžší mechanizací pomohl zastupitel Adam Zelinka. Nejdříve se vykopaly základy, přebytečná hlína se vozila k Tomáši Pavlovi na
pozemek, poté se položila drenáž, geotextilie a nakonec se navozila dostatečná vrstva štěrku, kterou ještě
Adam Zelinka uválcoval. V následujícím týdnu Martin Rejdák zhotovil šalování a zbytek stavby už byl
v gesci obecního úřadu.
Na 24. května byla svolána členská schůze, protože
obcí nám bylo nabídnuto zajištění občerstvení na sokolském dětském dni spojeným s letním kinem. Tuto

nabídku jsme přijali, abychom měli alespoň nějaký
příjem do hasičské kasy. Sběr šrotu v obci jsme uspořádali 29. května a sesbíralo se při něm 3 860 kg železa.
3. června jsme vyčistili koupaliště, kde jsme mimo
jiné vyzkoušeli i novou proudnici z výzbroje výjezdové jednotky, jejíž ovládání je mnohem komfortnější
než u starých proudnic. Z důvodu špatné covidové situace jsme byli nuceni zrušit letní soutěž O pohár starosty obce v požárních útocích. V sobotu 19. června
se konalo letní kino a dětský sokolský den. Zde jsme
zajišťovali občerstvení ve stáncích. Šťastnou událostí
pro nás byla svatba našeho člena a zároveň starosty
obce Jaroslava Picha s Lenkou Teichmanovou, která
se konala 25. června. Připravili jsme pro ně zátah, při
kterém museli novomanželé zachránit hořící budovu
obecního úřadu, naštěstí jen dřevěnou kopii zhotove-
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nou naším členem Martinem Rejdákem. Tímto přejeme ještě jednou novomanželům vše nej v jejich společném životě.
První pondělí v červenci se konala schůze výboru s
důležitým úkolem, a to s rozhodnutím co nakoupit za
finance získané z dotačního titulu Královéhradeckého kraje. Nakonec byly prostředky použity na nákup
kompletní sady nových dresů a materiálu pro požární útoky dětí a dorostu. Tímto bychom chtěli Královéhradeckému kraji ještě jednou poděkovat.
20. srpna se konalo druhé letošní letní kino, kde
jsme opět zajišťovali občerstvení.
Posledního srpna zasáhla náš sbor smutná zpráva
o úmrtí našeho dlouholetého člena Ladislava Mádra, který zemřel ve věku 73 let, pohřeb proběhl 6. září

v Úpici, kde jsme doprovodili Láďu na
jeho poslední cestě.
V pondělí 6. září zemřel v 70 letech dlouholetý náměstek starosty OSH Ing. Jiří
Šeps, poslední rozloučení
proběhlo
10. září v Trutnově,
kde se s ním rozloučili i naši členové. V
sobotu 11. září jsme
uspořádali
tradiční
soutěž v ZPV. Další sobotu 18. září se konal na stanici HZS v Trutnově tzv velitelský den, kde oba naši velitelé (Michal Souček a Petr Bejr) absolvovali školení
v lanových technikách.
8. října proběhlo na stanici HZS v Trutnově povinné cyklické školení obou velitelů.
1. listopadu proběhlo školení pilařů na Žernově.
8. listopadu proběhla schůzka všech členů sboru, kteří měli nevyhovující velikosti svých stejnokrojů, pro
některé jsme sehnali z našich zdrojů nové padnoucí
stejnokroje a několik členů se jelo následně dovybavit
do výzbrojny v Hradci Králové. 17. listopadu zasáhla náš sbor další smutná zpráva o úmrtí dalšího našeho dlouholetého člena Mirka Dostála ve věku 70 let,
dlouholetého velitele výjezdové jednotky a jednatele.
Poslední rozloučení proběhlo 24. listopadu v Úpici,
kde jsme se s ním důstojně rozloučili.
Závěrem bychom rádi poděkovali za podporu obci
Libňatov a všem našim sponzorům. Poděkování samozřejmě patří také všem členům, kteří se podílejí na
chodu sboru.
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Uplynulo 130 let od narození Adolfa Dytrycha
JAROSLAV PICH
V roce 2021 uplynulo 130 let od narození významného libňatovského občana Adolfa Dytrycha. Prosím,
věnujte panu Dytrychovi tichou vzpomínkou úctu,
a přečtěte si pár slov o jeho životě a o pevném spojení
s libňatovskou obcí.
Adolf Dytrych se narodil 13. dubna roku 1891
v Libňatově. Navštěvoval obecnou školu v Libňatově a
měšťanskou školu v Úpici. Pracoval jako dělník a tkadlec v jedné z úpických továren, později zde také jako
předseda závodního výboru.
Pan Dytrych byl během svého života jednou z nejvýznamnějších osobností naší obce. Narodil se do rodiny historického rodu Dytrychů, který území Libňatova obýval stovky let. Byl velkým patriotem, od počátku 1. republiky byl členem obecního zastupitelstva,
později místního národního výboru. Od roku 1923
vedl s ohromným nadšením obecní kroniku, a to až
do své smrti 17. října roku 1945.
Za kronikářskou činnost byl vyznamenán československou cenou za vedení kroniky, pro svou obecní
angažovanost, svědomí a pro svůj charakter byl velmi
uznávaným občanem Libňatova. Jaroslav Nývlt, který zaznamenal kronikářovo úmrtí do obecní kroniky,
píše o Dytrychovi doslova jako o „našem nejlepším
občanovi, který zemřel ve stáří 54 let“.
Adolf Dytrych byl členem Sboru dobrovolných hasičů Libňatov a také jeho kronikářem. Byl zakládajícím členem a funkcionářem divadelního ochotnického spolku „J. Š. Baar“ v Libňatově. Byl považovaný za
všeobecného vzdělavatele, za moudrého a rozumného
spoluobčana, k němuž si lidé chodili pro rady.
Dytrych byl mezi veřejností ceněn pro svou píli, vychování, pevnou vůli a odhodlání. Ceněna byla také
jeho iniciativní povaha a čest, díky níž se z občana vyrůstajícího v nelehkých podmínkách stal vážený člověk, v posledních letech života dokonce i starosta
obce.
Význam Dytrychova života pro společnost a obec
dokládá v kronice přepis smuteční řeči Josefa Mihulky, který promluvil při pohřbu za libňatovský sbor
dobrovolných hasičů: „Náš milý bratře, Tvůj odchod
znamená pro nás velikou ztrátu, neb Tobě rovných je
bolestně málo! Díky za všechno, za všechnu práci i
lásku – přijmi ten největší hold úcty a lásky Tvé světlé
památce. Budiž Ti naše česká země lehkou – Buď Ti i
naše nehynoucí paměť!“
Na své poslední cestě byl Adolf Dytrych vyprovázen za zvuků národní hymny, kterou zahrála libňatov-

ská hudba.
Jak v Libňatovských novinách z roku 2012 připomněl Dytrychův prasynovec Marek Rosa, přáním
Adolfa Dytrycha bylo, aby odkaz jeho života, zhmotněný nejen do obecních kronik, nalézal uplatnění i
u pozdějších generací naší obce. Dytrych chtěl, aby
vzdělání a poznání minulosti z kronik sloužily k rozvoji naší vesnice a k její cti. Dytrychovy kroniky jsou
díky panu Rosovi už několik let dostupné i na internetových stránkách Libňatova, je proto možné nahlédnout do jedinečných spisů, zachycujících život v Libňatově nejen v 1. polovině 19. století.
Využijte toho. Dozvíte se mnoho zajímavostí z naší
vesnice, uděláte si přehled o jejím vývoji, a především
tím uděláte radost jednomu z nejvýznamnějších občanů Libňatova!
Za všechny Libňatováky v roce 2021 a 2022, a také
za všechny ostatní, komu je naše vesnice milá, Vám,
pane Adolfe Dytrychu, velmi děkuji za život, jaký jste
vedl pro dobro obce Libňatov.
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Rok v libňatovské mateřské škole
IVA PICHOVÁ

Na začátku roku se zdálo být vše v nejlepším pořádku, zdravé děti, zdravý personál, a i když díky
přetrvávající pandemii nesměly proběhnout všechny naše tradiční akce na
veřejnosti, s dětmi jsme si
je o to víc užívaly v uzavřeném kolektivu školky – Tříkrálové putování, Den sněhuláků, výprava ke krmelci, masopustní
karneval, projektový den
o zdraví. K tomu všemu
dlouho očekávaná sněhová nadílka, kterou si děti užívaly plnými doušky a se
šťastnými úsměvy na tvářích všech i přesto, že oblíbený lyžáček byl pro tuto sezonu tabu. Okolní školky i
školy tou dobou byly uzavřeny pro karanténu a my se
stále drželi a libovali si, jak jsme u nás všichni zodpovědní a navzdory všudypřítomné nemoci se stále držíme zdraví. Docházka v tomto období, kdy jindy klesala silně pod průměr, byla teď
téměř stoprocentní.
Že se nemá nic přehánět,
nám došlo hned záhy, kdy
stačil u jednoho dítěte pozitivní test na covid a celá školka byla krajskou hygienickou stanicí uvedena do karantény. Po týdnu se všichni zdraví ve školce opět scházíme, jenže než jsme se
rozkoukali, přišlo nové nařízení ministerstva školství
a školky se uzavřely úplně. Toto přechodné uzavře-

ní trvalo dlouhých pět týdnů, ve kterých předškoláky vzděláváme dálkovým způsobem prostřednictvím
emailové komunikace s jejich rodiči. Zpětnou vazbou
jsou fotografie a videa z domácí činnosti dětí, z nich
paní učitelky vytvářejí hudební pozdravy a částečně
tak dětem nahrazují chybějící kontakt s kamarády.
Od 12. dubna školka znovu ožívá dětmi, a to nejprve těmi nejstaršími v posledním ročníku předškolního vzdělávání a pro děti vybraných profesí, o dva
týdny později i všemi ostatními. Při tradičním úkli-
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DO KALENDÁŘE:
Zápis dětí pro školní rok 2022 - 2023
proběhne ve dnech 2. – 3. května 2022
v budově mateřské školy.
Aktuální informace najdete
na ww.mslibnatov.webnode.cz.

du vesnice na Den Země je ještě pomocníků pomálu,
zato na školkovém čarodějnickém sletu už téměř nikdo nechybí. Do konce školního roku stihneme podniknout několik výletů po okolí, navštíví nás loutkové
divadlo i kouzelník, při projektovém dni se z dětí stávají stavitelé města – učí se plánovat, stavět město i nakupovat nemovitosti.
V červnu se při malé slavnosti se školkou rozloučí
devět nejstarších dětí, které po prázdninách nastoupí
do základních škol v okolí.
Jejich místa od září zaplňují noví kamarádi. Mateřskou školu navštěvuje v novém školním roce celkem
45 dětí, kapacita je i po navýšení plně využita.
ký výlet, ještě před zpřísněním vládních opatření stihNa podzim už tradičně vyjíždíme s dětmi na krát- neme uspořádat pro rodiny s dětmi podzimní procházku s drakiádou, nasloucháme zvukům přírody
při muzikoterapii, radujeme se ze sklizně ze zahrádek, na svatého Martina pečeme martinské rohlíčky.
S příchodem zimy přivítáme Mikuláše s jeho tradičním doprovodem, připravujeme malá překvapení pro
rodiče, navštíví nás divadlo s vánoční pohádkou a těšíme se na Ježíška. Když bohatá nadílka rozzáří všechny dětské oči a připomeneme si tradiční vánoční zvyky, je už jen krůček do konce roku 2021.
Roku, který přinesl nejedno překvapení, více i méně
příjemné, roku, kdy se ohleduplností a zodpovědným
přístupem všech vyplatilo táhnout za jeden pomyslný
provaz a neohrozit tak chod školky, ale hlavně zdraví
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své i ostatních.
Za to náleží poděkování zaměstnancům mateřské
školy stejně jako všem zodpovědným rodičům. Neboť
právě ve školce stále víc platí pravidlo: Jeden za všechny a všichni za jednoho.
Proto je nám spolu hezky, užíváme s úsměvem každý den, radujeme se z velkých pokroků našich malých
svěřenců, těší nás důvěra rodičů i podpora zřizovatele,
okolních obcí i štědrých sponzorů nejen z řad rodičů.
Přejeme všem, ať vám to jde stejně dobře, jako nám
ve školce. A v novém roce jen samá příjemná překvapení.
V září se nepatrně změnilo osazenstvo učitelského
personálu. Ve třídě Dubínků pracuje Kristýna Dub- Po dobu dlouhodobé nemoci paní školnice ji zastupunová, posilou ve třídě Kaštánků je Lenka Nováková. je a pomáhá v kuchyni Květa Köhlerová.

Cvičení rodičů s dětmi
VĚRA KLEMENTOVÁ

Od poloviny října probíhá za podpory T. J. Sokol Libňatov cvičení dětí s rodiči. Z důvodu rekonstrukce
kulturního domu jsme hledali náhradní zázemí pro
cvičení nejmenších, které nakonec poskytla mateřská
škola. Scházíme se vždy v úterý po skončení provozu
školky, cvičení se účastní okolo deseti dětí předškolního věku. Výhodou je, že děti, které navštěvují mateřskou školu, tak můžou po skončení školky počkat
v místě, jen se k nim přidají maminky, a když nemůže
mamka, zaskočí třeba i babička nebo teta (tatínci ještě nenašli odvahu). Dále je fajn, že školka poskytuje
více možností ve formě nepřeberného množství cvičebních pomůcek či nářadí.
Každá cvičební hodina využívá prvků zdravého cvičení, rušné části se střídají s klidovými, průpravné
cviky s cvičením na nářadí, nechybí pohybové hry, relaxační a oddechová část, zdravá svačinka s hodnocením na závěr. Pokud počasí dovolí, snažíme se být s
dětmi na čerstvém vzduchu. Ke cvičení tak využíváme hřiště u mateřské školy a přilehlé kopečky k zimním radovánkám.
I když je to jenom hodinka týdně, zpestří dětem
všední den. Určitě se všichni shodneme, že je důležité
utvořit dětem kladný vztah k pohybu a nenásilně ho
zařazovat do každého dne. Cílem cvičení je rozvíjet u
dětí pohybové dovednosti, fyzickou obratnost, koordinaci pohybu a v neposlední řadě podporovat spolupráci dětí mezi sebou a tím i přispívat k rozvoji dětských přátelství, která mnohdy bývají na celý život.
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Libňatov jediný, Liebenthal v USA i Německu
Víte o tom, že žijeme v místě světově zcela unikátním? Opravdu, jméno Libňatov je naprostým unikátem, což se rozhodně nedá říci o všech názvech měst a
obcí v České republice. Jiné místo na planetě Zemi nenese toto krásné jméno, takže kdekoliv se ve světě řekne Libňatov, mluví se jednoduše O NÁS.
Ne vždy tohle ale platilo. Například v období druhé
světové války, kdy byla úředně zavedena němčina a i
názvy obcí se oficiálně uváděly v obou jazycích, znělo poněmčené jméno naší obce Liebenthal. A obdobných Liebenthalů na světě bylo, či dokonce ještě je,
hned několik.
Zajímavý pro nás může být Liebenthal například
v americkém Kansasu, kde se pyšní krásným katolickým kostelem (na fotografii). Toto malé místo na
Zemi, kde v roce 2010 žilo jen 103 obyvatel a stálo tu
pouhých 60 domů, založili v 18. století Evropané, kteří uprchli z jiného Liebenthalu - toho sovětského, který ležel kdesi na území dnešní Ukrajiny.

Liebenthal leží ale
třeba i v Kanadě, v Rakousku a Německu je
vesnic s tímto názvem
pochopitelně
více.
Historicky nesly stejné poněmčené jméno
i polský Lubomierz a
nebo vesnice Liptaň,
Dolní Dobrouč či Luboměř pod Strážnou
na území současné
České republiky.
Libňatov ale skutečně zůstává jen ten náš jediný.
K začátku roku se jen 374 lidí na světě mohlo pyšnit tím, že má v Libňatově úředně uvedené trvalé bydliště. Važme si toho, co nám v tomto místě světa naši
předci zanechali a buďme na svoji vesnici, každý svým
jedinečným způsobem, hrdí. 			
(jp)

Senioři na olympiádě v Havlovicích
PETR ZÁLIŠ, JAROSLAV PICH

Krásné počasí, úžasné sportovní výkony, přátelská atmosféra. To vše vyšperkovalo již 13. Olympiádu pro starší a dříve narozené, kterou hostil ve čtvrtek 2. září 2021 Všesportovní areál v Havlovicích. Tradiční nesoutěžní akce se
zúčastnilo 263 sportovců z území Místní akční
skupiny (MAS) Království – Jestřebí hory, mezi
nimiž byla i početná parta seniorů z Libňatova.
Olympioniky čekal opět hod míčkem, paličkou a válečkem, minigolf a skok daleký. Sportování nadšenců
ve věku 65+ zpestřilo taneční vystoupení Boubelek
z Mezilečí. Olympionici dostali zdarma drobné ceny
a také poukazy na občerstvení. Během Olympiády pro
starší a dříve narozené probíhalo v dějišti akce i pozorování Slunce s úpickými hvězdáři, kde od loňského
roku pracuje i libňatovský občan Gabriel Zvara.
Děkuji všem libňatovským seniorům a seniorkám,
kteří si zpříjemňují život na olympiádě. Reprezentují celou obec a jsem moc rád, že i přes mnohdy bolavá těla si chtějí zasportovat a zároveň si prožít i trochu
srandy v životě. Od léta se v kulturním domě mohou
těšit na novou klubovnu. Věřím, že se Vám bude líbit.
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Hřiště u mateřské školy je přístupné veřejnosti kdykoliv, když ho nevyužívají k výuce a zábavě děti a personál mateřské školy.

Promítání letního kina se stalo už libňatovskou tradicí. V roce 2021 se promítalo ve vesnici hned dvakrát. O občerstvení se bezvadně postarali členové
SDH Libňatov.

Tráva na fotbalovém hřišti je po přestavbě, která proběhla před pěti lety, opět v kondici. Jeho údržbu zajišťují každý týden zaměstnanci obce, kteří využívají
obecní zahradní traktůrek a křovinořezy.

Nevyužívané historické předměty z kulturního domu
a budovy bývalé školy, dnešního obecního úřadu,
jako staré magnetofony, diapozitivy, promítačky a
jiná zastaralá elektronika putovala v létě do soukromého muzea Tomáše Dražky ze Sušice. Ten spolu se
svým otcem sbírá jak historickou techniku, tak historické automobily.

Starostové tu a tam řeší nevšední a zároveň úsměvné
situace, s nimiž se lidé na úřad obracejí. Tři volně se
pohybující krávy na cizím pozemku, okusující čerstvě
vysazenou zeleň byly premiérou roku 2021. Naštěstí Libňatovský kalendář se stal už tradicí v místních dobyly poslušné a po domluvě odešly spořádaně zpět do mácnostech. Každoročně ukazuje zákoutí z obce, která jsou více či méně známá.
své ohrady a mnoho škody nenadělaly.
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Co nového v prodejně u Dunga
Velice příznivou zprávou v loňském roce pro Libňatov bylo, že Královéhradecký kraj finančně podpořil
už potřetí v řadě provoz naší prodejny. Obchodníkovi poskytl 50 tisíc korun, které jsou určené zejména na
pokrytí spotřeby elektrické energie. Ta je využívána
jak na topení, tak na běžnou spotřebu.
Dotační program pro venkovské prodejny funguje v Královéhradeckém kraji (ale i v jiných krajích republiky) zejména kvůli tomu, aby nedocházelo k odlivům malých prodejen z malých vesnic. Ty často nemohou konkurovat velkým řetězcům, které mají obvykle nadnárodní působnost. Prodejny libňatovského
typu dlouhodobě patří k základnímu vybavení vesnic
a jsou důležité nejen pro nákupy lidí, kteří nemají zájem o tlačenice ve velkých obchoďácích nebo o cesty
do měst, ale i kvůli společenskému kontaktu obyvatelstva. Jejich provoz je často dlouhodobě podporován
ze strany vesnice, především je však závislý na osobním nasazení neúnavného obchodníka.
Osobně jsem velice rád, že v Libňatově prodejna
funguje. Je to devíza, kterou nemají všechny vesnice. I
v mnohých obcích v okolí byly bohužel obdobné obchody v minulých letech uzavřeny. O to víc si vážím
toho, že Dung Nguyen z Vietnamu náš obchod perfektně vede a že v Libňatově už načal svůj třetí rok.

Protože má obec zájem o provoz obchodu i v budoucnu, v letošním roce bude chtít nechat zhotovit
projektovou přípravu na zateplení budovy. Dům je
v podstatě v původním stavu ze 70. let minulého století, kdy vznikl v tzv. akci Z. Záměrem obce je snížení energetických nákladů na budovu, tedy i výměna
oken a případné další vhodná opatření.
Pro připomenutí:
Otevřeno je v libňatovské prodejně každý den od
7 do 17 hodin. Výjimkou je neděle, kdy je otevřeno od
7 do 12 hodin.
Využijte toho, a přijďte si k Dungovi nakoupit! (jp)

Prohlédněte si na úřadě Pokorného obrazy
Malíř Vilém Pokorný byl jedním z nejvýznamnějších občanů Libňatova. Rodák ze slatinských Končin bydlel od 70. let se svou rodinou ve Svobodném,
kde také vytvořil mnoho ze svých jedinečných obrazů
s vesměs přírodní tématikou. Právě Libňatovu se navíc před lety dostala
obrovská pocta, když
hostil úplně první výstavu obrazů pana Viléma Pokorného, který později vystavoval
svou tvorbu v celé republice, ale i v zahraničí.
Jsem potěšený, že
díky vstřícnému kontaktu s Vilémovou manželkou
Vlastou a jejich potomky dostala naše obec možnost libňatovského malíře a truhláře, který by se letos v
trvale vystavovat obrazy v kanceláři obecního úřadu. květnu dožil 80. narozenin.
Tři z děl malíře si můžete při návštěvě prohlédnout
Přijďte se podívat a objevujte místa, která z našeho
a můžete i díky tomu vzpomenout na skromný život okolí více či méně znáte! 			
(jp)
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Fotbalisté skončili na druhém místě
JAROSLAV PICH ML.

Po roce 2020, kdy se Havlovická
liga nedohrála ze známých zdravotnických důvodů, nepřál osud nijak
zvlášť fotbalovému roku ani v roce
2021.
Ale pěkně popořádku.
Nedohraná sezona se na jaře ukončila. Libňatov podnikl skvělou cestu tabulkou vzhůru a nakonec skončil pouhý bod za vítězem na 2. místě. Titul šampiona si vybojovali hráči ze Studnice, kteří patří k jedněm
z největších rivalů našeho mužstva. V
něm za poslední roky došlo k velké generační obměně, kterou jsme ustáli jen díky hráčům z Úpice nebo z
Havlovic, kteří Libňatovu velmi pomáhají doplňovat
mužstvo. V něm mladí libňatovští hráči už jednoduše chybí. Zdá se totiž, že nastupující generaci fotbalový zápal lehce minul, o to víc jsme ale rádi, že se pořád
můžeme opřít o nadšení starších bardů! Pro Libňatováky bychom přesto chtěli v příštím roce navrátit tradici pouťových zápasů.
Sezona 2020-2021 proběhla v klidném tempu. Počáteční neúspěchy jsme si vynahradili na konci soutěže. Marně jsme však naháněli vedoucí tým. Nejlepším
střelcem našeho týmu se stal Petr Luštinec s 29 góly,
který od podzimu v Libňatově bydlí. Petr společně s
Lukášem Vlčkem také nechyběli jako jediní ani na
jednom zápase Barchovanu. Druhý nejlepší kanonýr
byl Emiel „Emil“ Buitendijk (25), holandský útočník,
který v libňatovském dresu zastupuje sousední Maršov u Úpice. Brankově se dařilo také Ondřeji Šulitkovi (22) a tradičně i Ondřeji Zvarovi (15).
Perfektní formu si udržoval během sezóny i Libor
Hanuš, který je v současné době největším mazákem.
Asistují mu stále také Gabriel Zvara a Tomáš Endlich,
kteří pomáhají držet vlajku libňatovského fotbalu.
Bohužel na podzim se novou sezonu nepodařilo
rozjet. Nový ročník by tak měl začít zase s úderem letošního jara.

Kromě tradiční soutěže jsme se v roce 2021 zúčastnili opět i republikového šampionátu v malém fotbale. Na Českém národním poháru se Libňatov představil podruhé v řadě, tentokrát v Olomouci. A ani tentokrát se posílený tým neztratil a perfektně reprezentoval naši vesnici.
Český národní pohár poslal Libňatov do pětičlenné skupiny. Díky výhrám nad celky z Plzně (3:0) a Příbrami (6:0) nás od postupu do osmifinále nezastavily ani porážky od Jihlavy (1:3) a Ostravy (0:6). Díky
3. místu jsme se ve vyřazovací části postavili obhájcům
titulu z Brna, které vedl kapitán národního týmu Patrik Levčík. Jako naprostý outsider jsme však v úmorném horku zanechali dobrý dojem, ačkoliv jsme se po
porážce 2:6 s turnajem rozloučili na děleném 9. - 12.
místě. Vítězství v celém turnaj nakonec získal celek z
Pardubic, který po výhře nad brněnským přemožitelem Libňatova postoupil na evropský turnaj v Itálii.

TABULKA HAVLOVICKÉ LIGY 2020 - 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Umístění

Studnice
Libňatov
HSM Trutnov
Ležák Č. Skalice

Z

V

22 14
22 14
22 13
22 11
Doubravice
22 7
Žernov
22 1
Lavina Č.Kostelec 12
1

R

4
3
2
4
1
3
3

P

4
5
7
7
14
18
8

skóre

91:63

142:88
99:69
99:69
65:86
40:129
23:55

body

46
45
41
37
22
6
10
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Rok u zahrádkářů
JILJÍ KOSINKA

Opět se sešel rok s rokem a nyní bilancujeme,
co se nám v naší organizaci podle plánu, který jsme
si stanovili, podařilo uvést
do úspěšného konce.
Stále se zmítáme v divné době, která už dávno není jen o nošení roušek, rozestupech a vlastní
zodpovědnosti. Tato doba
se nám vkradla do životů, připravila nás o radost
ze života a svobodu. Mnohé rodiny přišly o své blízké, živobytí, cenné chvíle
strávené s rodinou a plnohodnotný zdravý život. Komplikovala nám dovolené
a zapříčinila, že budeme uzavření doma bez setkávání
s přáteli na akcích, které jsme měli naplánované.
Naše organizace má v roce 2021
45 členů. Opustil nás pan Ladislav
Mádr, dlouholetý člen. Při činnosti, kterou vykonáváme, se snažíme držet krok se spolky v obci. Je
to někdy těžké vzhledem k věkovému složení členů, kteří stárnou
a mladí se k nám hlásí jen málo,
protože jsou už u jiné organizace.
Rádi bychom přivítali do organizace nové členky a členy, kteří by
se zapojili a rozšířili naše řady.
Na začátku roku se neuskutečnila Výroční členská

schůze, poté měl následovat v Maršově masopust, kterého jsme se chtěli zúčastnit a oplatit jim jejich účast u
nás v Libňatově, nicméně nakonec se masopust nekonal. V měsíci květnu byl naplánován zájezd do Čáslavi a na zámek Žleby, ten se bohužel také nepořádal.
Začátkem června už se opatření začala uvolňovat,
a tak jsme vyrazili na kolech, jako už po několikáté,
do Chvalkovic na jejich „ Divadlení“. Dávno však jsou
pryč ty doby, kdy nás jela celá kolona, někdy i kolem
třiceti lidí a silnice nám nestačila. V dnešní době, kdy
nás jede jen do deseti, a při provozu na silnici si vyhlédneme, pokud to je jen trochu možné, silnice vedlejší a polní, abychom se vyhnuli případným kolizím
s auty.
Na začátku léta (2. června) při setkání zastupitelů
obce se spolky, byli zahrádkáři požádáni o provedení
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údržby parku u prodejny. To jsme také v průběhu léta
udělali a započali plánovat výlet na září, abychom nenechali nic náhodě, než přijde další omezování kvůli
další vlně koronaviru.
12. září jsme uspořádali zájezd do Litoměřic na Zahradu Čech. Jelo nás 38. Cestou jsme udělali zastávku za Jičínem v Markvarticích ve školce růží manželů
Pelcových. Počasí nám přálo a dala se fotit celá jejich
školka krásných rozkvetlých růží. Oslovili jsme paní
Vítkovou, starostku z Maršova, zda by neměl někdo
od sousedů zájem s námi jet. Přidalo se deset maršovských výletníků a autobus byl bez pár míst zaplněn.
V Litoměřicích jsme strávili téměř 5 hodin a každý
měl dostatek času si vše prohlédnout, načerpat inspiraci, posílit se a posedět při hudbě.
Jelikož se začala v kulturním domě chystat velká
rekonstrukce, museli jsme si pospíšit s další akcí a o
týden později uspořádat naše každoroční „Posezení“, tentokrát s ochutnávkou karbanátků. Vzorků na
ochutnání bylo přineseno 18. Každý, kdo přinesl vzorek, dostal malou pozornost a první tři byli vyhodnoceni a odměněni. Po ochutnávce následovalo povídání a promítání pana Cabadaje z Velkých Svatoňovic o
konci 2. světové války na Úpicku.
Začátkem října se jako každý rok otevírá podle zájmu moštárna. Na přípravě a provozu se tentokrát podíleli manželé Hejnovi. Moštovali téměř dva měsíce.
Zájem o moštování byl opravdu velký, i když v naší
obci úroda jablek nebyla nějak veliká. To ale vůbec nevadilo, protože k nám jezdili zájemci i z 15kilometrových vzdáleností. Spolupráci si pochvalovali, jelikož se
objednávali na určitý čas, a proto nemuseli čekat.
Koncem roku byl ještě naplánován výlet na vánoční trhy. Ty už se opět nekonaly kvůli opětnému nástu-

pu koronaviru.
Zpětně se díváme na rok 2021 jako na rok, který
nám přinesl do domovů omezení, ale také pokoru, že
naše příroda je neoblomná a vždy si nějak, ať už se
nám to líbí nebo nelíbí, poradí. Mohli jsme se setkávat
na procházkách zasněženou krajinou okolo Libňatova
a popovídat se známými a sousedy.
Rok na počasí s nástupem jara začal déle, než si každý z nás představoval. Chladné a deštivé počasí trvalo téměř do konce května a příroda nakonec všechno
dohnala.
Zahrádkáři žádný měsíc v roce nezahálejí. Pěstují
květiny, ať už doma za okny, nebo na svých zahradách
ovoce a zeleninu, také vylepšují své příbytky my jim
za tuto prospěšnou práci velice děkujeme. Těšíme se
na setkávání při akcích v naší obci a doufáme, že už se
této opravdu divné doby jednou také zbavíme.
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Vláda České republiky ve čtvrtek 11. února 2021 rozhodla o uzavření tří okresů ČR, které jsou nejvíce postižené pandemií onemocnění COVID-19. Mezi dotčenými byl i okres Trutnov. Opatření, která měla zamezit šíření pandemie, platila zhruba 14 dnů, poté ale
byla tato omezení rozšířena na celé území České republiky. Mezi nejzásadnější opatření patřila omezení
pohybu osob při vstupu/výstupu na území trutnovského okresu. Policie ČR kontrolovala příjezdové komunikace do okresu i v prostředcích veřejné hromadné dopravy. Fotografii v Křižanově pořídil trutnovský
fotograf Jan Bartoš.

Na jaře 2021 provedli zaměstnanci obce prořez dřevin
v dolní části obce „na potoce“.

Zemědělská společnost Svobodné - Havlovice zdemolovala během roku chátrající budovu bývalého prasenčáku v dolní části Libňatova.

V roce 2021 odkoupila obec od soukromníka neudržovaný pozemek na horním Libňatově u hlavní silnice. V roce 2022 by měl být po revitalizaci prodán
soukromníkům k domovní výstavbě.

Vánoční strom do Libňatova již tradičně přivezl Jiří Semerák z Červeného Kostelce.
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Pár řádků o libňatovském zvonu
Na jaře roku 2021 proběhla údržba automatického systému zvonice. Především lidé na horním konci
obce mohou každý den ve 12 a v 18 hodin slýchat zvuk
zvonu ze zvonice, která je dlouhodobě jedním ze symbolů naší vesnice. Tento zvuk se vinou opotřebení postupně ztrácel, drobná údržba snad problémy vyřešila.
Historie zvonice i libňatovského zvonu je přitom
poměrně zajímavá. Původní zvon o váze 37 kilogramů
byl pro libňatovskou zvonici ulitý už v 1767 na náklady libňatovských občanů. Tehdy byl umístěný ve zvonici dřevěné, až později se přesunul do stavby zděné.
Ta byla postavena v 1. polovině 18. století na stejném
místě. Původní zvon byl však zrekvírovaný pro potřeby 1. světové války.
Na zvonici se pak zvon vrátil až v roce 1923. Ale i
tentokrát posloužil pro válečné účely. V roce 1942 ho
tesaři z Libňatova a Maršova u Úpice sejmuli. Později
byl využitý na výrobu zbraní.
Současný zvon pořídila obec až v roce 1994. V té
době zvonice prošla kompletní rekonstrukcí, byla zařazena mezi kulturní památky a osazen byl nový zvon
o váze 29 kilogramů, který vznikl ve Zvonařské dílně
Marie Tomášková - Dytrychová v Brodku u Přerova.

Na opravě zvonice se tehdy podíleli také místní občané, v čele s Miloslavem Jiráskem, který zhotovil vazbu, nebo Zdeňkem Vítem, který osadil střešní krytinu. Nápomocni byli i další lidé či firma DAKO z Libňatova. Zvon byl vysvěcen farářem Karlem Klemtem
z Hořiček. Později byla zvonice ještě nasvícena. (jp)

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

720 562 139
732 633 022

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

Zavřeno

18 - 23

7.30 - 8.15,
14 - 15.30

7 - 17

Pátek

Pohostinství

Jaroslav Pich, starosta
Michal Souček, místostarosta
Pošta

Pondělí

Obecní úřad

499 781 585		
720 342 609		

Sobota

18 - 23

7 - 17

Neděle

18 - 23

7 - 12

Salón krásy

Pedikúra
a manikúra
po osobní
domluvě
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Odpadový kalendář 2022
Termíny svozů komunálních odpadů v Libňatově v roce 2022:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý

11. ledna
25. ledna
8. února
22. února
8. března
22. března
5. dubna
26. dubna (poprvé 1x3 týdny)
17. května
7. června
28. června

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

úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý

19. července
9. srpna
30. srpna
20. září
11. října
1. listopadu (odtud opět 1 x 14 dnů)
15. listopadu
29. listopadu
13. prosince
27. 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

