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Slovo starosty
Vážení spoluobčané. Po dvouleté pauze se Vám opět dostávají do rukou naše Libňatovské
noviny. Jsou vydávány především pro Vás, abyste se dozvěděli, co se v uplynulém roce v obci
událo, kolik a do čeho jsme investovali naše společné peníze a co připravujeme na rok letošní.
Najdete zde i další, pro Vás potřebné informace. Proto bych byl velmi nerad, kdyby Vám
určený výtisk skončil nepřečten v odpadkovém koši jako spousta dalších letáků, které do svých
poštovních schránek, mnohdy proti své vůli dostáváte.
Jaroslav Tomeš

AKCE REALIZOVANÉ V ROCE 2008
1. Oprava opěrně zdi potoka
K opravě spadlé opěrné zdi byl zčásti
použit stávající materiál, který však byl
uložen do nových košů o větším objemu.
Koše s lomovým kamenem byly uloženy na
nově vybudovaný betonový základ. Tím je
podstatně zvýšena stabilita.
Celkové náklady 78.659,-Kč

4. Prodloužení vodovodního řadu
V rámci
dlouhodobého
programu
k zajišťování zásobování obyvatel kvalitní
pitnou vodou byl vodovodní řad prodloužen
o dalších 300 m a to od č.p. 83 po čp. 4. Na
nově vzniklé potrubí je možno napojit
ostatní domy v okolí.
Celkové náklady
137.673,-Kč

2. Oprava kulturního domu
Při opravě kulturního domu byly provedeny
následující práce - izolace obvodového
zdiva, oprava střešní krytiny nad jevištěm,
vybetonování podlahy na sále, oprava
vnějších a vnitřních omítek, vymalování
sálu, nátěr fasády a oplechování, položení
nových parket, výměna akumulačních
kamen.
Celkové náklady
701.394,-Kč
Na tuto opravu získala obec dotaci z POV
od Královéhradeckého kraje
ve výši 122.000,-Kč.

5. Oprava křížku u Hájkových
Dle plánu oprav sakrálních památek byl pro
loňský rok vybrán k opravě křížek u
Hájkových. Křížek se nachází na obecním
pozemku. Bylo provedeno jeho celkové
vyčištění, oprava poškozených a zvětralých
kamenných částí, celková penetrace a
barevná úprava, vsazení nové desky
s reliéfem.
Celkové náklady
28.441,-Kč

3. Rekonstrukce cesty od silnice
k Hlavicovým
Byla provedena celková rekonstrukce cesty,
při které byl zhutněn podklad, provedeno
odvodnění položením žlabovek a položen
asfaltocementový koberec.
Celkové náklady 343.000,-Kč

Částkou
10.000,-Kč přispěl
JUDr. Jiří Berg.

PLÁN AKCÍ NA ROK 2009
- Rekonstrukce budovy obecního úřadu. Zde je také plánováno vybudovat bezbariérový vchod.
- Opravy místních komunikací.
- Vybudování chodníku u kulturního domu a pohostinství.
- Oprava mostku u zastávky na dolním konci obce.
- Zpracování územního plánu.
LIBŇATOVSKÉ NOVINY 2009
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VOLBY 2008
Volby do zastupitelstva
Královéhradeckého kraje
17. – 18. 10. 2008
V Libňatově přišlo k volbám 122
voličů, ale 4 hlasy byly neplatné. Volební
účast v naši obci byla 40,67 %, v rámci
Královéhradeckého kraje byla 41,72 % a
ČR 40,30 %.
Voliči v seznamu:
300
Volební účast:
40,67 %
Platných hlasů:
96,72 %
O přízeň voličů se ucházelo 13 politických
stran a koalic a hnutí:
Strana
Platné hlasy
KSČM
18
SNK E.demokraté
2
Volba pro kraj
0
Nezávislí
7
Strana zelených
19
Str.zdravého rozumu
0
Sdruž.pro republiku
1
Strana důstoj.života
0
Volte Pr.blok
4
ODS
21
ČSSD
36
Koalice pro HK kraj
9
Dělnická strana
1

% .
15,25
1,69
0
5,93
16,10
0
0,84
0
3,38
17,79
30,50
7,62
0,84

V zastupitelstvu Královéhradeckého
kraje pracuje celkem 45 poslanců.
Povolební jednání vynesly do čela kraje 25
člennou koalici složenou z ČSSD, Koalice
pro kraj a SNK ED s významnou podporou
KSČM. Hejtmanem byl zvolen
Bc. Lubomír Franc (ČSSD)
– vzdělání - Střední průmyslová škola
chemická v Ústí nad Labem, Fil. fakulta
UK - personální řízení a andragogika
- profese - 1974 – 2006 - VEBA Broumov mistr mokré úpravny, ekonom, předseda
odborové organizace VEBA Broumov;
2006 - místostarosta Města Broumov.
Více o práci krajského zastupitelstva
najdete na www.kr-kralovehradecky.cz.
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Složení zastupitelstva
na období 2008 – 2012:
ČSSD:
Bc. Lubomír Franc, Broumov
MUDr. Vladimír Dryml, Vrchlabí
Ing. Aleš Gonák, Horní Radechová
Luboš Hübsch, Rychnov nad Kněžnou
Ing. Karel Janeček, Týniště nad Orlicí
Josef Ješina, Rychnov nad Kněžnou
Ing. Rostislav Jiren, Hradec Králové
Bc. Otakar Kalenda, Hradec Králové
Petr Luska, Hradec Králové
PhDr. Bc. Jiří Nosek, Hradec Králové
Rudolf Polák, Jaroměř
Doc. RNDr. M. Slodičák, Opočno
Mgr. Jiří Štěpán, Hradec Králové
Karel Švenka, Rychnov nad Kněžnou
Ing. Josef Táborský, Kopidlno
Ing. Jan Tippner, Klamoš
Pharm.Dr. J. Třešňáková, Hronov
Koalice pro HK:
Ing. Vl. Derner, Třebechovice pod Orebem
Ing. Jaroslav Jirásko, Lázně Bohdaneč
Ing. Miroslav Uchytil, Chlumec nad Cidlinou
MUDr. Jiří Veselý, Broumov
SNK ED:
Helmut Dohnálek, Rychnov nad Kněžnou
Mgr. Martina Berdychová, Holovousy
Ing. Václava Domšová, Deštné v Orl. horách
KSČM:
Jiří Gangur, Jívka
Vlastimil Dlab, Lázně Bohdaneč
PaedDr. Josef Lukášek, Bystré
Jaroslav Ošťádal, Česká Skalice
Ing. Otakar Ruml, Nová Paka
Mgr. Táňa Šormová, Hradec Králové
František Vrabec, Jaroměř
ODS:
Jan Bém, Dvůr Králové nad Labem
Mgr. Miroslav Behan, Rychnov nad Kněžnou
Ing. Pavel Bradík, Hradec Králové
Rudolf Fiala, Vrchlabí
Věra Hlostová, Stará Paka
Petr Kuřík, Nová Paka
MUDr. Jan Michálek, Hradec Králové
Mgr. Libor Mojžíš, Žernov
Miloslav Plass, Stěžery
Ing. Josef Šimurda, Náchod
MUDr. Jiří Vambera, Trutnov
Ing. Jaroslav Winter, Hořice
Ing. Vladimír Záleský, Čestice

Zdroj: www.volby.cz
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Volby do Senátu ČR –
17. – 18. 10. 2008
V Libňatově
přišlo
k volbám
v prvním kole 34,33 % a ve druhém
29,24 % voličů. Republikový průměr byl
39,52 %, resp. 29,85 %.
Druhé
kolo
rozhodlo,
že
v Libňatově zvítězil s 52 hlasy kandidát
ČSSD MUDr. Pavel Trpák.
Jeho rival Mgr. Ivan Adamec z ODS získal
36 hlasů.
Je zajímavé, že tito dva kandidáti se střetli
již v roce 2002. Tehdy v druhém kole získal
budoucí senátor Mgr. Ivan Adamec
41 hlasů (50,61 %) a MUDr. Pavel Trpák
40 hlasů (49,38 %). Pánové si letos role
prohodili.
1.kolo
Kandidát
počet hlasů
MUDr. Pavel Trpák
34
Jiří Gangur
8
Ing. Jan Sobotka
4
Mgr. Ivan Adamec
26
MUDr. Zbyněk Vobořil 22
RNDr. Jiří Kulich
6

%
34
8
4
26
22
6

2.kolo
Kandidát
počet hlasů %
MUDr. Pavel Trpák
52
59,09
Mgr. Ivan Adamec
36
40,90

Do roku 2014 bude náš volební obvod
zatupovat senátor MUDr. Pavel Trpák –
vzdělání - studoval Střední průmyslovou
školu strojní v Praze (Betlémská) a poté
absolvoval Fakultu všeobecného lékařství
Univerzity Karlovy v Praze. Dosáhl I. a II.
atestace v oboru gynekologie a porodnictví.
Je privátním lékařem v Trutnově. V ČSSD
působí od roku 1995. Zajímá se
o fotografování, létání, literaturu faktu
a problematiku Blízkého východu. Pavel
Trpák je rozvedený, má tři syny, Václava,
Pavla a Jana. Více www.trpak.cz.
Zdroj: www.volby.cz

Volby do Evropského parlamentu
5. – 6. 6. 2009
Nejbližší volby nás čekají v červnu,
ve kterých budeme volit své zástupce za
celou Českou republiku. Naši budoucí
poslanci budou hájit zájmy naší země
v Evropské unii.
Evropský parlament má celkem 785
křesel a Češi mají k dispozici 24 míst.
Parlament má tři pracoviště: Brusel
(Belgie), Lucemburk a Štrasburk (Francie).
V Lucemburku sídlí administrativní složky
(„generální sekretariát“). Zasedání všech
členů Parlamentu, známá jako „plenární
zasedání“, se konají ve Štrasburku a někdy
v Bruselu. Schůze parlamentních výborů se
konají také v Bruselu. Volby do
Evropského parlamentu nejsou okrajová
záležitost.
Více: www.euroskop.cz

INTERNETOVÁ TELEVIZE WWW.TELEVIZE-JS.CZ V LIBŇATOVĚ
Zapomněli jste zajít na akci, která
se konala v Libňatově? Je to sice škoda, ale
od loňského roku se snažíme zajímavé akce
natáčet a umísťovat na webové stránky.
Reportéři www.televize-js.cz zachytili
v září momentky z 8. ročníku hasičských
závodů
„O
Libňatovský
pohár“
a v prosinci z rozsvícení vánočního stromu.
Reportáže mohou posloužit nejen
k propagaci naší obce, ale i pro bývalé
LIBŇATOVSKÉ NOVINY 2009

spoluobčany nebo občany studující či
pracující mimo region, kteří nechtějí ztratit
kontakt s námi.
Redaktory objednává obecní úřad.
Nápady a podněty na případné reportáže
adresujte přímo starostovi Jaroslavu
Tomešovi.
Videa
o
dění
v Libňatově
a o libňatovských lidech najdete i na
portále www.youtube.com.
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TENISOVÝ KURT PRODĚLAL REKONSTRUKCI
Chátrající
tenisový
kurt
v Barchovinách dostal přes letní prázdniny
nový vzhled. Kolem hřiště bylo nataženo
nové pletivo a samotná hrací plocha se
zvětšila. Shnilé pražce byly vyměněny, byla
položena se nová antuka a na té staré byl
zlikvidován plevel. Pomocí barevné struny
byla vyznačena místa, kde by měla
procházet budoucí lajna. Sloupy, na kterých
při zápasech visí síť, byly přesunuty a nově
ukotveny. Na těchto a dalších stavebních
pracích měli největší zásluhu zajisté Jan
Kadaník a Jiří Klement, kteří všechny
potřebné materiály zajistili prostřednictvím
starosty Jaroslava Tomeše a společně
organizovali brigády, na kterých se
dobrovolníci s chutí pouštěli do práce a
postupně se věnovali opravě libňatovského
kurtu. Teď zbývá jen doufat, že se všichni
občané budou chovat k našemu hřišti
s úctou a že další opravy budou zapotřebí
jen kvůli opotřebovanosti hřiště.
Jan Kadaník, organizátor oprav
Jak a proč tě napadlo pustit se do opravy
místního kurtu?
„Byl jsem hrát v Havlovicích na kurtu, ale
místní povrch se nedá srovnat s antukou, a
proto jsem dostal nápad zrekonstruovat
naše hřiště, které mělo nevýhodu, že bylo
na klasický tenis krátké, takže nestačilo
pouze upravit povrch, ale také bylo
zapotřebí rozšířit hřiště na potřebné
parametry.“
Kolik času zabraly jednotlivé brigády?
„Hodně... O víkendech jsme se scházeli
podle toho, jak měl kdo čas, přes celé letní
prázdniny. Sám jsem si nemyslel, že oprava
zabere tolik práce, jak se nakonec ukázalo.“
Je nadále nutné dělat pravidelné úpravy?
„Po každé zimě je zapotřebí udělat úklid,
zpevnit povrch válcem, který je na místě
k dispozici a každý ho může před svojí hrou
také použít. Musíme znovu použít chemii
proti plevelu a na podzim naopak hřiště
zazimovat.“
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Myslíš, že by bylo možné uspořádat
v Libňatově tenisový turnaj?
„Uvažujeme o tom, že bychom v roce
2009, během léta, zahráli několik turnajů,
podle toho, kolik lidí by projevilo zájem.
Nápad byl uspořádat turnaj i pro děti.“
Kdo se podílel na letních opravách?
„Zelinkovi nám zajišťovali stavební
materiály. Ve spolupráci s SDH Libňatov
jsme natáhli
vodu z
koupaliště
k pokropení antuky. Ivo Teichman nám
zapůjčil
válec
na opravu
povrchu
a s kamarády, kteří měli po práci čas
a náladu jsme upravovali věci, s kterými
nám technika nepomohla, např. rozvoz
škváry, antuky, natažení pletiva,
natírali
jsme kůly apod.“
Jaké druhy sportů se na našem kurtu dají
provozovat?
„Určitě tenis, nohejbal. Šel by hrát i
volejbal, badminton, líný tenis. Při všech
aktivitách je důležité mít vhodnou obuv,
aby nedošlo k případnému poškození
povrchu.“
Je nějaký poplatek za nájem hřiště?
„Poplatek zatím není, jen je potřeba si
vypůjčit klíče na obecním úřadě, u starosty
nebo u mě. Dále bude u hřiště vyvěšena
informační cedule jak o kurt pečovat a jaké
má povinnosti každý hráč, který hřiště
opouští.“
Máš ještě nějaký další plán na vylepšení
našeho hřiště?
„Kurt je od loňského podzimu v provozu,
ale je zapotřebí ještě udělat okolní úpravy
terénu. Bylo by vhodné vybudovat
přístřešek k posezení. Dále bych chtěl, aby
na hřišti byla k dispozici voda, ke kropení
kurtu v letních horkých dnech, aby
nedocházelo ke zbytečnému vysoušení a
tím pádem ke zhoršení hracích vlastností
antuky. Vše záleží jen na dohodě se
zástupci obce, kteří mi vychází se vším
vstříc.“
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NOVÉ OBECNÍ WWW STRÁNKY
www.libnatov.cz
Kdo si dnes ještě vzpomene na staré
internetové stránky obce? Pravděpodobně
nikdo, ale sloužily jako jediný informační
prostředek na internetu po několik let. Tyto
staré stránky měly sice určitý informační
charakter, ale chyběla jim dynamičnost, zprávy
z dění v obci, i aktuální fotografie. Toto vedlo
po několikaletém spravování webu společností
Antee k rozhodnutí o ukončení spolupráce,
které bylo veřejně oznámeno 26. 2. 2008 na
veřejném zasedání zastupitelstva obce. Hlavním
důvodem tohoto činu byla neaktuálnost starých
internetových stránek obce. Padlo rozhodnutí
tuto činnost svěřit místním lidem, čehož se ujal
Michal Souček a během zimy 2007/2008 se
vytvářel koncept nových stránek. Grafický
vzhled vytvořil Luboš Souček. Na začátku
března 2008 došlo ke spuštění této nové
prezentace obce. Hned po spuštění se vyskytlo
několik „mušek“, které bylo třeba opravit a od
té doby nové www stránky fungují. Informují

o aktuálním dění v obci, pomocí článků
a fotogalerií a mají
upozorňovat také
na plánované akce.
.
V roce 2008 bylo prolistováno na
našich
internetových
stránkách
celkem
47 479 stránek. Mezi návštěvníky našich
stránek se řadí i občané z Nizozemí, Brazílie,
Kanady,
Slovenska a exotických zemí
s minimem přístupů jako Izrael, Čína, Mexiko.
.
Autoři stránek si vzali za úkol,
pravidelně a hlavně co nejaktuáněji informovat
o dění v obci, o plánovaných akcích a proběhlé
akce zadokumentovat a informovat o jejich
průběhu.
Pokud plánujete, či jste se zúčastnili
akce v obci a chcete se o ní podělit
s návštěvníky webových stránek, tak ji sepište,
doplňte obrázky a pošlete, buď správci stránek
nebo na adresu obecního úřadu. Informace
mohou být jak v textové podobě, tak i
obrázkové nebo samozřejmě v kombinaci textu
s obrázky.
.
Michal Souček, správce webových stránek

soucek.michal@seznam.cz

PROVOZ MÍSTNÍHO
VODOVODU
Koncem loňského roku se podařilo
výrazně snížit spotřebu vody, díky opravě
několika poruch, ale i odhalením černých
přípojek. Celková spotřeba vody v roce 2008
činila 9180 m3. Drobné úniky na zemních
uzávěrech se těžko hledají, proto děkujeme
občanům, kteří na poruchu nebo podezření na
únik vody upozorní.
V roce 2007 a koncem roku 2008 byl
prodloužen obecní vodovod na pravé straně
dolní části obce zhruba o 600 m. Většina domů
v obci má již možnost připojení na tento
vodovodní řad. Aktuální cena vody za 1m3 je
14 Kč.
Provozovatelem obecního vodovodu je
firma Vodohospodářské služby RT Vrchlabí,
obec Libňatov je jeho majitelem. Veškeré
žádosti o nové přípojky nebo případné poruchy
hlaste na obecním úřadě v Libňatově.
Povinností každého majitele přípojky a
vodoměru je zajištění jejich ochrany proti
zamrznutí.
.
Jaroslav Pich st.
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SBOR PRO OBČANSKÉ
ZÁLEŽITOSTI
SPOZ navštěvuje občany u příležitosti
jejich významných životních jubileí. V roce
2008 jsme s mými spolupracovnicemi Hanou
Endlichovou a Ivanou Friebelovou navštívily
celkem 41 občanů od 60ti let věku.
Nového občánka Jakuba Chobotského
slavnostně přivítal do života místostarosta obce
v sobotu 9. února 2008. Nejstarším občanem
Libňatova je paní Žofie Viková, která se v roce
2008 dožila úctyhodných 96ti let, nejmladším
občanem je Patrik Mádr.
V loňském roce nás opustili: Zdeňka Rosová
Věra Krieglerová
Lubomír Nývlt

Za SPOZ Marie Pichová
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FC BARCHOVAN LIBŇATOV
Do loňské sezóny vstoupil Libňatov
s jasným cílem – zachránit se. Po úvodním
dvojutkání s Bulánkem Batňovice a dvou
výhrách jsme vykročili do nové sezóny
správnou nohou. Také jsme objevili nového
střelce, Ivoše Teichmana, který nasázel
našemu soupeři 5 gólů. V příštích dvou
kolech jsme však měli za soupeře první dvě
mužstva z předešlého roku a proti nim jsme
chtěli překvapit a získat tak nějaký ten
bodík do tabulky. V souboji se skalickými
hráči Ležáku, kteří obhajovali první místo,
se poprvé ukázala naše největší slabina,
která nás pak provázela celou sezónu. Ujali
jsme se dvoubrankového vedení, ale
nakonec pro nás zápas končil prohrou,
v horším případě potupným debaklem. Tři
body jsme budoucím vítězům z Doubravic
však vzali. Nejhorší výkon jsme podali na
hřišti nováčka soutěže. Buldoci Česká
Skalice nám uštědřili nečekané dvě
porážky, které jsme jim ale v druhé
polovině soutěže oplatili a v klidu jsme se
tedy zachránili. Duely s Havlovicemi a
Poštou, byly většinou vyrovnané, ale
bohužel
jsme
nedokázali
z těchto
dvojzápasů uhrát více než jeden bod a proto
jsme nemohli myslet na lepší umístění.

Konečná 6. příčka nám ale zaručila
účast v 1. lize na příští sezonu, ve které
budou hrát místo sestupujících Buldoků
hráči Červeného Kostelce. Nejlepšími
střelci Libňatova se stali Ivoš Teichman
ml., Michal Zvara a Jaroslav Pich ml.,
kteří dokázali svým soupeřům nasázet
shodně 9 gólů. Gabriel Zvara a Tomáš
Endlich jsou zase jediní, kteří odehráli
všechny zápasy našeho družstva.
Kromě zápasů v Havlovické
Tropical lize, hrajeme dvakrát ročně utkání
svobodní X ženatí. Tyto zápasy přitahují
čím dál více libňatovských diváků, kteří
dodávají zápasům správnou fotbalovou
atmosféru a motivují hráče k maximálnímu
úsilí.
Konečná tabulka 1. Havlovické ligy
1. Piškotky Doubravice
61 bodů
2. Pošta Úpice
44
3. HAFA Havlovice
43
4. Ležák Česká Skalice
41
5. Bulánek Batňovice
22
6. Barchovan Libňatov
22
7. Buldoci Česká Skalice
10

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálová sbírka se za dobu svého
konání stala v naší vesnici tradicí.
Každoročně ji u nás pod záštitou České
katolické charity organizuje Farní charita
Náchod, oblast Hořičky. Skupinky Tří králů
se za mrazivého počasí vydávají do všech
domů, aby získaly finanční obnos na
podporu sociálních projektů Farní charity,
část prostředků je pak věnována na stěžejní
charitní díla, včetně národní a zahraniční
humanitární pomoci.
V roce 2008 pomáhaly sbírku
zajistit čtyři tříkrálové skupinky dětí – 1.
Nikolka Mlčáková, Šárka Seidlová a Míša
Chobotský, 2. Klára Vítová, Danek Souček
a Kristýnka Šrůtková, 3. Venda Novotný,
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Anežka Novotná a Andrejka Teichmanová,
4. Šárka Teichmanová, Martin Pich a
Markéta Mlčáková – se svými vedoucími
od našich štědrých občanů vybraly celkem
5.930,- Kč (pro srovnání – za celou oblast
Hořičky se vybralo celkem 25.995,- Kč).
Chceme touto cestou poděkovat
všem, kdo se na Tříkrálové sbírce podíleli
finančním příspěvkem do zapečetěných
pokladniček, rodinám, které pro děti
zajistily zázemí s občerstvením a konečně
všem ochotným dětem, které pomohly
zajistit klidný a důstojný průběh celé
sbírky.
Iva Pichová, Dáša Teichmanová
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SVAZEK OBCÍ JESTŘEBÍ HORY BILANCUJE DEVÁTÝ ROK
EXISTENCE
Dvanáct obcí v našem regionu
prožilo již devátý rok pod společným
názvem Svazek obcí Jestřebí hory.
V dobrovolném svazku obcí, který
soustřeďuje Batňovice, Havlovice, Chvaleč,
Jívka, Libňatov, Malé Svatoňovice, Maršov
u Úpice, Radvanice, Suchovršice, Velké
Svatoňovice, Rtyni v Podkrkonoší a Úpici,
žije 16 300 obyvatel a území má rozlohu
140 km2.
SOJH pomáhá zlepšení kvality života
v regionu. Letošní rok byl opět pestrý:
- formou grantů jsme rozdělili 70 000,- Kč
na významné regionální projekty
- zahájili jsme přípravné práce v projektu
Bezpečný region Jestřebí hory
- vydali
jsme 6 čísel Zpravodaje
sportovních, kulturních a společenských
akcí
- pokračujeme ve fungování portálu
.
www.jestrebihory.net
- k posílení efektivity svazku nám servisní
práce řídí Království – Jestřebí hory, o.p.s.

- započali jsme aktivní práci v Kladském
pomezí – turistickém regionu
.
Královéhradeckého kraje
- zúčastnili jsme se RegionTouru – veletrhu
cestovního ruchu v Brně
- aktualizovali jsme rozvojový dokument
Strategie území regionu Jestřebí hory, který
je nutný pro možné žádání dotací z fondů EU

- spolupracujeme na údržbě lyžařských tras
v Jestřebích horách
pomáháme
spolkům
v získávání
finančních prostředků z grantů KHK a ČR
- pracujeme na prohloubení spolupráce
s Informačním centrem regionu Jestřebí
hory se sídlem v Úpici
- aktivně se podílíme na dění v MAS
Království
–
Jestřebí
hory,
jejíž
prostřednictvím jsme do regionu přinesli
2 500 000 Kč na regionální projekty (více
www.kjh.cz)

- uspořádali jsme akci Spolky sobě 2008
- aktualizovali jsme turistické mapy regionu
Jestřebí hory v počtu 10 000 ks a vydali 22
nových infotabulí
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Do výčtu aktivit bychom mohli zahrnout
i pravidelná setkávání starostů a koordinaci
činnosti.
Našim cílem je přispět k činorodosti
spolků, firem a občanů. Proto se naše
aktivity zaměřují na práci pro veřejnost.
Věříme, že se nám daří podporovat
regionální patriotismus.
Ing. Iljana Beránková,
předsedkyně Svazku obcí Jestřebí hory
-9-

Slyšte, milí přátelé, hlásíme se vesele z libňatovské školky za kluky i holky
Rok se s rokem sešel a je tu opět
čas bilancování. Ve školce jsme za
uplynulé období zaznamenali plno velkých
i malých
proměn, spoustu větších
i menších akcí a dokonce i pár
nezanedbatelných
úspěchů.
Hlavním
a nemalým úspěchem je, i přes nízkou

rodivost libňatováků, stále naplněná
kapacita naší školky – to je 25 dětí
zapsaných pro každý školní rok. Nejvíce
dětí je stále libňatovských (11), ale na paty
jim šlapou naši příznivci ze sousedního
Maršova (5). Další děti dojíždějí
z Mezilečí, Litoboře, Havlovic, Malých
Svatoňovic a 4 děti také z Úpice. Tvoříme
společně jednu velkou rodinu, ve které se
každý učí mít rád nejen své kamarády, ale
především sám sebe a své nejbližší. Učíme
děti, jak být úspěšný, užitečný ostatním,
ale také jak se vyrovnat s prohrou či
neúspěchem. Napomáháme rozvoji dětské
osobnosti i zdravého sebevědomí dětí,
podporujeme dětská přátelství. Hlavním
cílem je vychovat zdravé, spokojené,
samostatně uvažující děti, připravené na
bezproblémový vstup do základní školy.
Osvědčenou formou, jak toho dosáhnout je
prožitkové učení, proto organizujeme plno
netradičních akcí a výletů, kde si děti
osvojují poznatky i dovednosti nenásilnou,
hravou formou. Největší odměnou je pak
pro nás, učitelky, když se děti do školky
rády vrací s úsměvem na tvářích a nerady
odcházejí domů.
O prázdninách roku 2007 prošla
velkou proměnou kuchyně mateřské školy.

LIBŇATOVSKÉ NOVINY 2009

Aby byly splněny podmínky Vyhlášky
č.137/2004
Sb.
o
hygienických
požadavcích
na
stravovací
služby
a o zásadách osobní a provozní hygieny,
byly jsme nuceni provést celkovou
rekonstrukci včetně stavebních úprav –
část stěn byla vybourána a posunuta, stará
okna byla nahrazena novými, většími,
stěny byly opatřeny omyvatelnými
obklady. Starý nábytek byl nahrazen
novým nerezovým. Ač se zprvu zdálo
nemožné umístit všechny požadované
pracovní plochy a další nezbytnosti do tak
malého prostoru, kde se stávající kuchyně
nacházela, nakonec se podařilo všem
požadavkům vyhovět. K tomu bylo
zapotřebí využít každý kout, takže některé
místnosti přibyly a další získaly zcela jiné
tvary a rozměry. Nicméně kontrola Krajské
hygienické stanice, která následovala po
dokončení rekonstrukce, byla touto
proměnou mile překvapena a nenašla
námitky
k dalšímu
provozování
stravovacích služeb.
Nabízíme
občanům
možnost
odebírání uvařených jídel z naší nově
zrekonstruované kuchyně. Cena 1 oběda je
40 Kč. Zájemci se mohou přihlásit na
tel.číslech 499781568 nebo 720340549
nebo přímo v mateřské škole. Jídelníčky
jsou k nahlédnutí v mateřské škole nebo na
našich
internetových
stránkách
www.mslibnatov.wz.cz.
Iva Pichová, ředitelka Mateřské školy
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OBEC LIBŇATOV JE V MAS KRÁLOVSTVÍ – JESTŘEBÍ HORY
uskutečnění svých projektů finanční
Když v devadesátých
prostředky z programu Leader. Evropská
letech kdosi překládal do
unie
o
tomto
programu
češtiny Local action
hovoří jako o nejefektivnějším a hlavně
groups, netušil jak se v budoucnu
jako nejčistším“ rozdělování peněz. Proč?
ukáže nešikovné označení Místní akční
Protože o rozdělení peněz nerozhodují
skupina (MAS). Ale co to vlastně je!
úředníci a výběrové komise v Praze nebo
Základní územně správní jednotkou je
v Bruselu, ale členové MAS v regionu.
obec (Libňatov). V devadesátých letech se
V roce 2007 jsme přinesli do regionu
obce začaly sdružovat do dobrovolných
v programu Leader ČR dva půl milionů na
svazků (DSO – od roku 1999 funguje
7 regionálních projektů. V roce 2008 jsme
Svazek obcí Jestřebí hory) jako do
požádali EU v programu Leader o 45 mil.
nejmenšího regionálního útvaru. Hlavním
Kč, které chceme
po dobu 5ti let
motorem aktivit DSO byli a jsou starostové.
investovat do rozvoje 24 obcí našeho
Praxe ukázala, že práce s občany se neobejde
regionu.
bez spolupráce
s místními
spolky
Obec Libňatov je od roku 2007
a
organizacemi
(nestátní
neziskové
členem MAS. První společnou aktivitou
organizace) a podnikatelskou sférou. Pro
byl koncert východoslovenské folklórní
fungování demokracie je význam veřejnosti
skupiny
Ondavčanka
v říjnu
2008
nezastupitelný. V ČR vznikla iniciativa, která
a navázání spolupráce se starosty
vedla k vytváření větších regionů na
z mikroregionu Poondavie. V roce 2009
základě společných znaků – přírodní útvar,
předpokládáme širší zapojení naší obce do
historie, propojenost dopravy a hospodářství,
této spolupráce.
dřívější spolupráce atd. Stejný proces nastal
i v Královéhradeckém kraji, kde se od roku
Více o MAS Království najdete na
2003 vytvořilo 13 územních celků. Tyto
www.kjh.cz nebo nás přímo kontaktujte.
regiony se nazývají Místní akční skupiny.
Unikátní je, že na vytvoření hranic
těchto území nemá vliv ani úřednický
aparát, ani politická reprezentace.
.
U nás to je od roku 2006 MAS
Království – Jestřebí hory, která
motivuje občany k aktivitě. Lidé
společně vytváří strategii svého rozvoje,
ve které si odpoví na otázky: Jaké
stavby budou stavět nebo rekonstruovat?
Jaké hospodářské odvětví bude region
podporovat? Jak zlepšit infrastrukturu
v obcích? Jak propagovat region? Jak
skloubit činnost obce, NNO a
podnikatelů? O tom, kdo bude součástí
dané MAS si rozhodují místní, tedy
Území Království – Jestřebí hory zahrnuje území 24 obcí
členem může být každý občan, spolek
dvou DSO – Společenství obcí Podkrkonoší a Svazku
nebo firma z Libňatova . Asi by byla
obcí Jestřebí hory - Čermná, Dolní Olešnice, Hajnice,
tato práce zbytečná, kdyby v dáli nebyl
Horní Olešnice, Chotěvice, Kocbeře, Kohoutov, Pilníkov,
jasný cíl. MAS má možnost získat na
Staré Buky, Vítězná, Vlčice, Vlčkovice v Podkrkonoší,
Batňovice, Havlovice, Chvaleč, Jívka, Libňatov, Malé
Svatoňovice, Maršov u Úpice, Radvanice, Suchovršice,
Velké Svatoňovice, Rtyně v Podkrkonoší a Úpice.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Soutěžní kolektivy
.
Rok 2008 bych obecně zhodnotil velmi
kladně jak po stránce sportovní, tak pracovní.
Získali jsme mnohé úspěchy v kategoriích mužů,
žen, dětí i dorostu.
.
Děti absolvovaly okresní kolo ve starší
kategorii. Obsadily pěkné 3. místo a postup na kraj
jim utekl o jedinou příčku. Dětí máme pomálu a tak
je to výsledek, na který jsem velice pyšný.
V dorosteneckých kategoriích jsme
sbírali úspěchy v silně obsazených jednotlivcích.
Ivo Teichman vyhrál okresní kolo, na krajském
kole obsadil 2. místo a probojoval se na
republikové finále do Trutnova. V kategorii
dorostenky se na okresním kole umístily na 4. místě
Lenka Hloušková, na třetím Michaela Středová, na
druhém Veronika Borůvková a na prvním Tereza
Borůvková. Podotýkám, že všichni soutěží za naše
SDH Libňatov! První tři si zajistili postup.
V krajském kole se umístila Veronika Borůvková
na druhém a Tereza Borůvková na prvním místě
a doplnili tak Ivoše Teichmana na cestě do finále.
Ani v Trutnově, se skvělou podporou technické
čety, jsme se neztratili. Veronika Borůvková
skončila na 18. příčce, Ivo Teichman na 11
a Tereza Borůvková vybojovala skvělé 5. místo!
Škoda jen, že nikdo naše závodníky nepřijel
povzbudit. V kategorii dorost – jednotlivci měl
Libňatov na republikovém mistrovství největší
zastoupení!
V ženské kategorii naše ženy vyhrály
okresní kolo a v krajském kole skončily na krásném
2. místě za Kvasinami. Ženy taktéž celkově vyhrály
v soutěži O okresní pohár. Tuto trofej se jim
podařilo
získat
již
podruhé
v řadě.
Muži na okresním kole obsadili 3. místo,
ale jelikož družstva Mladých Buků a Horního
Lánova na krajské kolo nemohla nastoupit, tak
připadl postup nám. Nakonec jsme obsadili
5. místo. Také nám patří 2. místo v dlouhodobé
soutěži o okresní pohár, kterou zatím vedeme se
3 výhrami a 1 druhým místem. Dále jsme
absolvovali
i
částečně
„Český
pohár
Velkopopovického Kozla“ 100 m překážek, ale
z finančních důvodů pouze několik závodů po
republice. Na tyto závody jezdíme se svými
osobními vozidly. Z uvedeného důvodu sháníme na
naše aktivity sponzory, kterým můžeme poskytnout
na našich dresech i na našem cvičebním nářadí
reklamní plochy.
.
Po celý rok se pravidelně každý pátek
schází naše kolektivy na výukových schůzkách a
trénincích. Myslím si, že to je velmi pestrá a
náročná činnost. Obzvlášť, když pár nadšenců
„hasiččině“ v Libňatově věnuje svůj volný čas.

Z činnosti hasičského sboru
Chtěl bych navázat na výčet akcí a
úspěchů našeho soutěžního kolektivu a informovat
Vás o celé naší organizaci Sboru dobrovolných
hasičů v Libňatově. Naše organizace má 61 členů
včetně žen, dětí a jednoho přispívajícího člena. Z
nich jsou vytvořena dvě výjezdová družstva po 6
členech, která jsou zřízena a financována obecním
úřadem. Chod našeho sboru řídí 10 členný výbor,
který se schází pravidelně každé první pondělí
v měsíci. Na svých schůzích zpětně hodnotíme
provedení akcí a plánujeme organizační
zabezpečení činností dle plánu práce.
První naší akci v roce 2008 byla výroční
valná hromada, kde jsme jako sbor byli oceněni
„Čestným uznáním OSH (Okresního sdružení
hasičů) v Trutnově“. Další naší akcí byl tradiční
hasičský ples, který se jako obyčejně velmi vydařil.
Duben začal členskou schůzí, na které jsme se
kromě jiného dohodli na celkovém systému i
podrobnostech pořádání dětského dne a to tak, že se
v jeho pořádání budeme každoročně pravidelně
střídat s Českým zahrádkářským svazem a Českým
červeným křížem. Doposud jsme ho s těmito spolky
připravovali společně. Od nového systému si
slibujeme zpřehlednění a zefektivnění organizace,
vyhnutí se zmatkům a zvýšení celkové úrovně této
akce. Samozřejmě, pokud nás požádají, ČZS či
ČČK při pořadatelství rádi pomůžeme, ale již jen
s konkrétními přidělenými úkoly.
Dalšími akcemi byl sběr kovového šrotu a
pořádání čarodějnic, včetně postavení hranice.
V květnu jsme zahájili přípravu na soutěžní sezónu
a hned vyrazili na Federálův memoriál do Maršova,
kde jsme obsadili 1. místo v kategorii mužů i žen.
Ještě v tomto měsíci jsme vyčistili koupaliště a
vyřezali křoviny v jeho okolí tak, aby již nadále
vodu v koupališti neznečišťovaly. Zajistili jsme
také dopravu vody potřebné na úpravu kurtů v lese
nad koupalištěm.
V měsíci červnu jsme na hřišti u školky
pořádali již zmíněný dětský den. Účast dětí byla
velmi dobrá. Během roku jsme uspořádali ještě tři
další soutěže: O pohár starosty obce Libňatova,
Libňatovský pohár (dětský
závod požární
všestrannosti - ZPV a štafeta dvojic), na který nám
byla poskytnuta finanční dotace z fondu Svazku
obcí Jestřebích hor a soutěž mládeže a dorostu ZPV
- okresní kolo. Na všechny tyto akce byla zajištěna
trať a veškeré zázemí, včetně občerstvení jak pro
závodníky, tak jejich příznivce a diváky. Na
zajištění těchto akcí se kromě hasičů podílely i
jejich ženy.
Po skončení soutěžní sezóny se pod
vedením Pavla Borůvky dokončila stavba klubovny
v objektu bývalé „slepičárny“, kde se odpracovalo
okolo tisíce brigádnických hodin. Nezapomněli
jsme ani vytvořit pevný provozní řád klubovny.

Za soutěžní kolektivy SDH Libňatov trenér Pavel Borůvka
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Nemůžeme opomenout, že jsme se starali
o svěřenou techniku a při péči o ni odpracovali asi
100 hodin.
Na závěr se ještě zmíním o našich
sponzorech, bez jejichž jak finanční, tak ostatní
podpory bychom si ledacos nemohli dovolit. Peníze
používáme hlavně na financování našich soutěžních
družstev, což je největší položka v našem rozpočtu.

Sponzoři na rok 2008 byli: manželé
Mikotovi, Kasper KOVO, stavební firma
UNISTAV, DAKO s.r.o., Pavel Borůvka – servis a
prodej zahradní techniky, Autodoprava Jindřich
Melničuk, Klempířství a pokrývačství Zdeněk Vit a
ostatní drobní přispěvatelé. Těm, kteří nás jakkoli
podporují či nám fandí, patří poděkování. Stejně tak
i manželkám, které nás v této činnosti podporují.
Za SDH starosta a velitel Zdeněk Vít
Více o naší činnosti na www.sdhlibnatov.ic.cz.

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ LIBŇATOV V ROCE 2008
Naše
organizace
podnikla
v uplynulém roce několik zajímavých akcí.
Tradiční ples ČZS se konal 16. února
v místní sále Kulturního domu a zúčastnilo
se ho 130 tanečníků. Týden na to 24. 2.
2008 jsme svolali výroční členskou schůzi,
na které nám o svých cestách do Peru
přednášel Libor Turek ze Rtyně
v Podkrkonoší. V září jsme vypravili 49
členný zájezd ve spolupráci s ČZS Malé
Svatoňovice do Litoměřic na „Zahradu
Čech“. Cestou jsme se zastavili Třebízi u
Slaného, kde jsme obdivovali „Japonskou
zahradu“ Vlastimila Kastnera.

Adventní čas jsme si zpestřili
13. 12. 2008 zájezdem do Jilemnice na
„Vánoční trhy“.
Při návratu naše
26 členná výprava zajela do Semil na
výstavu v muzeu s názvem „Čarovné
bylinky a koření“.
Na podzim probíhalo v místním
pohostinství každoroční Vaření pro
každého pod vedením M. Pichové.
I letošní rok chystáme zajímavé
zájezdy a těšíme se zájem libňatovských
občanů. Na naše akce jste srdečně zváni.
Za ČZS Libňatov Věra Kadaníková

PROVOZ LIBŇATOVSKÉ MOŠTÁRNY
Tím, kdo se v Libňatově stará o
moštování je pan Josef Endlich. Ochotně
mi odpověděl na pár dotazů a rád zalistoval
ve svých zápiscích.
Co je to vlastně moštování?
„Je to rozšrotování a vymačkání jablek
v lisu na šťávu.“
Jak dlouho se moštování věnujete?
„Jablka nejsou každý rok, ale když jsou
tak kolem 5ti, 6ti roků.“
Baví vás moštovat?
„Baví mě to, protože to dělám pro
spolek. Mám z toho také nějaký výdělek od
zahrádkářů.“
V jakých fázích probíhá?
„Nejdříve jablka umyjeme v myčce, pak
se nasypou do šrotovníku. Vznikne hmota,
která se dává do lisu, který je opatřen
pytlovinou a po zmačknutí lisu začne
vytékat mošt do nádob, které si zákazník
sám připraví.
LIBŇATOVSKÉ NOVINY 2009

Máte alespoň odhad kolik jablek se
zpracuje a kolik litrů moštu se tím vyrobí?
„Každý rok si píšu o zpracovaných
jablkách záznam. Letošní se mi ale omylem
zničil, protože jsme ho polili. V předešlých
třech letech jsme celkem vyrobili přes 18
tisíc litrů moštu.“
Co se po zpracování děje s odpadem?
„Výlisky si lidé berou domů. Dají se
použít do kompostu nebo je na podzim a
v zimě nosí zvěři do lesa.“
Jak je tato práce náročná?
„Je to náročné na čas. Při čtyřech
zákaznících denně je to fofr. O půl desáté
ráno přijde první zákazník, předtím si doma
nakrmím. Dopoledne stihneme dva
zákazníky, pak jdu rychle domů na oběd a
odpoledne, když se vracím a máme toho
hodně, tak už mi to tolik nevadí. To tam
jsme někdy až do osmi do večera.“
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BIOPLYNOVÁ FERMENTAČNÍ STANICE V ÚPICI
Hlavním produktem fermentace,
nebo-li přeměny energie obsažené
v biologickém odpadu, je
bioplyn,
tj. bezbarvý plyn skládající se hlavně
z methanu (70 %) a oxidu uhličitého
(30 %). Vznikající bioplyn je využit pro
výrobu elektřiny, což je základním
principem bioplynové fermentační stanice.
Elektrická energie je spotřebována
především na provoz stanice a čistírny
odpadních vod, přebytky jsou dodávány do
distribuční sítě rozvodných závodů.
Odpadní teplo je využíváno pro ohřev
vlastních technologií.
Zbytkovým
produktem
je
odvodněný substrát. Ten se vrací zpět do
přírody ve formě organického hnojiva nebo
jako jedna ze základních surovin při
výrobě kompostu.
Bioplynová fermentační stanice Vám
pomůžeme bioodpad zlikvidovat
zdarma. Je nutné ho buď osobně
dopravit nebo Vám jej za úplatu
odvezeme my:
kontakt: Karel Srna, 499 881 461, 739 711
447, bps.upice@volny.cz,
www.bpsupice.cz
Provozní doba: Po – Pá: 6:00 – 14:30

Co považujeme za bioodpad?
- ovoce, zelenina (bez velkých
pecek)
- veškeré zbytky potravin nevhodné
, ke spotřebě (bez obalu a kostí)
- tráva, seno, listí - bez příměsí
zdřevnatělých částí rostlin, kamení,
zeminy, substrátu, kořenů
- hnůj z chovu drobných zvířat
- zvadlé květiny, rostliny z květináčů
Jedlý tuk a fritovací oleje je nutné naplnit
do oddělených nádob (např. PET lahev)
a označit samolepkou se jménem nebo
názvem firmy.
Co nepovažujeme za bioodpad?
- kovové předměty
- suť
- umělá hmota
- dřevo
- papír
- zdřevnatělé části rostlin
- kamení
- textil
- sklo
- chemické látky a jedy
- léky a desinfekční prostředky
- kosti
- zemina, substrát, kořeny

Český červený kříž v Libňatově
MO ČČK Libňatov má 48 členů. Z
tohoto počtu je 21 členů ve věku 16 45 let, 14 členů ve věku 46-65 let a 13
členů ve věku nad 66 let. Jedna členka se
odhlásila. Z našich řad v minulém
roce odešel p. Lubomír Nývlt.
V naší
organizaci máme 3 zdravotní sestry a 4
dobrovolné sestry MO ČČK pracuje na
základě plánu, schváleného Výroční
Valnou
hromadou.
Činnost
řídí
sedmičlenný výbor, který se schází dle
potřeby 8 - 10 x do roka.
Rok 2008 byl zahájen Dětským
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karnevalem, kterého se zúčastnilo asi 45
dětí s rodiči a příbuznými. Chceme
poděkovat sponzorům, kteří nám přispěli
na činnost ČČK a uspořádání karnevalu.
Na jaře a na podzim jezdíme do
Městských lázní v Hradci Králové
a využíváme bazén k rehabilitaci. Jedna
rodina se zúčastnila přes organizaci ČČK
čtrnáctidenní dovolené ve Španělsku.
V létě nabízíme dětské tábory, škoda jen,
že je děti nevyužívají. Jako každý rok se
zúčastňujeme návštěv v Domovech
důchodců na Tmavém dole a v České
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Skalici. Též jsme provedli návštěvu
Hospicu v Červeném Kostelci. Naše členky
pomáhají
starším
a
osamělým
spoluobčanům s nákupy a pomocnými
pracemi formou sousedské výpomoci.
Zúčastňujeme se besed v Úpici (besedy
s lékaři). Pomáháme při organizaci
a ošetřování při cyklistických závodech
a jiných sportovních akcích. Na podzim
jsme uspořádali přednášku MUDr. Zbyňka
Vobořila „Jak si uchovat své zdraví.“
Členky
výboru
provedly
návštěvu
u několika členek a členů při příležitosti
jejich životního jubilea. Zúčastnily jsme se
besídky u vánočního stromu. Chceme
poděkovat členům za pomoc při úklidu sálu
po malování a opravě Kulturního domu.
V měsíci prosinci byla provedena
revize pokladny p. Tilňákovou z MO ČČK

z Úpice na dotaci z roku 2007 ve
výši 5 000,- Kč, kterou jsme obdrželi od
ČČK Trutnov. Dotace nebyla celá
vyčerpána, proto zhruba 800 Kč bylo
převedeno akce v roce 2008.
V
organizaci
evidujeme
9 dobrovolných dárců krve, v evidenci
vedeme celkem 23 dobrovolných dárců
z naší obce. Několik našich členek se
zúčastnilo
setkání
MS
ČČK
v Bernarticích a přednášky v Náchodě na
téma: Filozofie zdraví. Dále provádíme
měření tlaku
pro
naše
občany
a poradenství v oblasti péče o starší,
nemocné a osamělé občany.
V roce 2009 přejeme všem
členům a jejich rodinám i všem občanům
pevné zdraví a hodně spokojenosti.
Za MO ČČK Milena Jindrová, předsedkyně

SLOVENSKÝ VEČER S FOLKLÓRNÍM SOUBOREM
ONDAVČANKA
Premiéru zažil Libňatov 3. 10.,
když
v našem
rekonstruovaném
Kulturním domě vystoupil poprvé
v dějinách obce zahraniční pěvecký
a taneční soubor. Z východního
Slovenska, z mikroregionu Poondavie,
z obce Bánovce nad Ondavou přijela
skupina Ondavčanka.
Koncert se těšil velkému zájmu
místních občanů, ale zavítali i diváci
z okolních
obcí.
Dvouhodinový
program přinesl množství lidových písní
a tanečků ze Zemplína, Rusínska
a Poondaví. Po koncertě následovalo
posezení v zasedací místnosti, kde se
započala diskuze o případné spolupráci
mezi
Libňatovem
a
vybranou
slovenskou obcí. K přátelské atmosféře
přispěly prezentace našich
spolků
a výborné pohoštění. Atmosféru
koncertu zachytil Jan Pich.
Jeho
záznam najdete na obecních stránkách
www.libnatov.cz.
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Druhý den výprava navštívila
hasičskou soutěž „Strážkovický koláč“,
kde závodili naši hasiči. Zde především
starostové oceňovali techniku našeho
sboru. Při samotném útoku slovenské
fanynky téměř nechaly své hlasivky na
hřišti. Před vítězným dekorováním přišla
hudební a poté i sladká koláčová odměna.
Během pobytu a při následujících
jednání došlo k předběžné dohodě.
V roce 2009 Libňatov vyšle výpravu na
hasičské závody do obce Trhoviště.
Starosta Róbert Koba pozval i zástupce
obce. Doufejme, že bude i ze strany
libňatovských zájem.
Koncert i návštěva partnerů byly
součástí spolupráce MAS Království –
Jestřebí
hory a
mikroregionu
Poondavie. O mikroregionu, pobytu
souboru a celé výpravy najdete na
www.kjh.cz.
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JAK JSME NA TOM S TŘÍDĚNÍ
M A PRODUKCÍ ODPADU V LIBŇATOVĚ
Občané Libňatova vyprodukovali
v roce 2008 celkem 98,694 tun tříděného
i netříděného odpadu. K 31. 12. 2007 u nás žilo
365 obyvatel, tzn. že každý z nás vytvořil za
loňský rok celkem 270,4 kg odpadu.
Pokud vezmeme nevytříděný odpad,
tak jsme do popelnic uložili 85,187 tun
směsného komunálního odpadu, za který
musíme platit skládkovné. Z toho vyplývá, že
jsme vyprodukovali 233,4 kg na 1 osobu.
Třídění skla, nebezpečného odpadu,
plastů, železa, papíru, zeleného odpadu atd. je
důležité z mnoha důvodů. Jako první je
neúnosné zvýšení ekologické zátěže našeho
okolí. Určitě se snížil počet černých skládek
v okolí Libňatova. Vrácením materiálu
pomůžeme vytvořit z odpadu surovinu
vhodnou pro vyrobení nového výrobku.
A nezanedbatelné je i ekonomické hledisko.
Za vytříděný odpad neplatíme skládkovné
a naopak za plasty, sklo, železo a papír
dostáváme prostředky, ze kterých se hradí
doprava nebo se podpoří činnost místního
spolku.
Občané
v Libňatově
vytřídili
v loňském roce 13,5 tun odpadu, což 13,7 %.
Tedy každý z nás vytřídil 37 kg odpadu, což
není mnoho. V Nové Pace, kde obyvatelé
neplatí svoz, nesmí klesnout procento
vytříděného odpadu pod 60 %.

Jako „polehčující“ může pro nás
sloužit to, že mnozí likvidujeme bioologický
odpad v kompostu či hnoji, že papír, plasty,
železo si sami odvážíme do sběrných surovin
nebo do okolních škol.
A jak se bude třídit do budoucna?
Věřte, že se bude třídit i v období ekonomické
krize. Představte si, jak velkou plochu zabere
našich 85 tun odpadu, kam bychom to všechno
dali?
Tříděný odpad je možné znovu využít
pro výrobu jiných materiálů.
Víte, že:
- z 50 – 60 PET lahví se vyrobí jedna
fleesová bunda
- z drcených elektrokabelů se vyrábí střešní
krytina
- recyklovaný papír se používá jako výplň
do dveří a izolace
- skleněná láhev od piva má 20 x větší
životnost než plastová láhev
- sklo a kovy se vrací zpět do výroby
- na bioplyn jezdila auta již před 80 lety
- v Úpici si můžete zakoupit výrobky
z recyklovaných materiálů
- znáte ekopleny? Ekologické plenky pro
malé děti, které mají stejnou kvalitu jako
normální, ale do 2 let se rozloží
v kompostu. Cena 4,30 Kč za 1 ks.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU, PLASTŮ,
SKLENĚNÝCH STŘEPŮ A STARÉHO ŽELEZA
Svoz komunálního a nebezpečného
odpadu provádí v naší obci na základě
hospodářské smlouvy firma TRANSPORT
s.r.o. Trutnov. Svoz je prováděn ve
čtrnáctidenních intervalech vždy v úterý,
nebezpečný odpad je pak odvážen 1x ročně,
vždy v jarních měsících.
Odvoz plastů a skleněných střepů je
zajištěn prostřednictvím TS Úpice dle
potřeby.
Sběr kovového
odpad organizují
členové SDH
Libňatov. Sběr
papíru
byl
uspořádán 1x ročně.
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Výše poplatku v roce 2008 byla
350,-Kč na trvale
přihlášenou osobu
a
350,-Kč za jeden rekreační objekt.
Od občanů bylo vybráno 130.575,-Kč.
Z přehledu vyplývá, že obec doplatila
z rozpočtu na svoz a likvidaci odpadu 38.629,Kč. (viz tabulka str.17)
V obci je prováděn svoz likvidace
zeleného odpadu a dřevní hmoty z obecních
ploch.
Odvoz zeleného odpadu zajišťují
Technické služby na fermentační stanici Úpice.
Štěpkování dřevní hmoty je zajištěno přes TS
Úpic a SÚS Trutnov, kteří též zajistí odvoz
štěpků.
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Množství odpadu odevzdaného občany
v roce 2008:
Název druhu
odpadu

Množství v
tunách

Počet
svozů

Pneumatiky
Barvy,
lepidla,
pryskyřice
Baterie a
akumulátory
Elektrické a
elektron.
zařízení
Směsný
komunální
odpad
Plasty
Sklo
Kovy
Papír

0,39

1

0,1

1

Odpad
celkem

0,06

1

0,05

1

85,187

26

Zaplaceno
Kč

163.744,-

2,537
1,87
8
0,5

11
9
1
1

4.203,1.257,0
0

98,694

52

169.204,-

Název
druhu
zeleného
odpadu
Zelený
odpad
z veřejných
ploch
Štěpkování
větví
a odvoz
štěpky
Zelený
odpad
celkem

Množství
v tunách

Počet Zapla-ceno
svozů
Kč

25

11

10.600,-

9

1

6.400,-

34

12

17.000,-

Pro rok 2009 byla zvýšena cena za svoz a
likvidaci odpadu na 400,-Kč za osobu

Jaroslav Tomeš, starosta

NĚCO Z HISTORIE OBCE
Elektrizace obce v roce 1928.
V roce tomto došel k uskutečnění návrh
na zavedení elektrovodné sítě do obce,
v obecním zastupitelstvu již v roce 1923
projednávaný. Návrh ten byl tenkrát vinou
několika členů zastupitelstva zamítnut, a tím
unikla příležitost na mnohem levnější stavbu
elektrorozvodní sítě. Činil tehdy rozpočet na
sekundární linku 90 000 korun č., a linku
primární postavila by tenkrát Východočeská
elektrárna na svůj náklad, kteráž to výhoda
roku letošního již nebyla. Jelikož nebyla již
naděje na zlevnění elektroinstalace, usneslo se
několik členů obecního zastupitelstva učinit
první kroky k jejímu provedení. Aby zjistila se
nálada občanů pro stavbu, proveden soupis
potřebných žárovek a zažádáno o zaslání
rozpočtu.
Rozpočet, který vbrzku byl oznámen
203.500 Kč svojí výší všeobecně překvapil.
Bylo zjevné, že těm, kteří vezmou si na starost
provedení stavby nastává těžký úkol hlavně po
stránce finanční. Mimo to poznalo se záhy, že
mimo skupinu příznivců elektrisac e je v obci

i hojně nepřátel této, kteří různým způsobem
stavěli se proti jejímu provedení.
A byli to právě občané nejzámožnější.
Jenom 7 rolníků zdejších přihlásilo se do
začátku stavby. Příčina: odpor k novotám,
obava před vydáním, nedůvěra v provedení,
podezírání apod. Když ve schůzi obecního
zastupitelstva odhlasována byla na elektrizaci
částka 25.000 Kč, (okresní správní komisí
později snížena na 22.000 Kč) agitace se
stupňovala u mnohých s neúspěchem, takže
vedoucí při všech překážkách octnuli se
u otázky: Stavět nebo nestavět? A v soukromé
poradě rozhodnuto bylo, že stavět se bude,
bude-li přihlášený počet uchazečů alespoň
poněkud uspokojující. Již předem bylo jisto, že
rozvržení nákladů nedá se provésti dle počtu
přihlášených žárovek, neb přihlášený počet
žárovek u mnohých jednotlivců byl ve velkém
nepoměru k jejich majetku a potřebě, a že
nejlepší rozdělení bude po způsobu jiných obcí,
dle počtu obytných místností a dle výměry
pozemků mimo lesa.

Doslovná citace z kroniky
LIBŇATOVSKÉ NOVINY 2009
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Klub seniorů
Nejmladším spolkem, který se
v Libňatově zrodil, je Klub seniorů.
Každou středu se místní senioři scházejí ve
své klubovně, kterou si zřídili v suterénu
Kulturního domu, tam kde dříve bývala
šatna. Senioři zde prožívají společně své
radostné i méně šťastné chvíle, oslavují
nebo jen tak klábosí a hodnotí dnešní
moderní dobu.
Přejeme jim hodně zdraví a elánu
k dalším společným akcím.
.

NĚCO MÁLO O SVOBODNÉM.....
Svobodné – osada vzdálená asi 2 km od středu obce – několik domů mezi lesy
Pro obyvatele Svobodného je
vzhledem k odlehlosti místa od civilizace
život poněkud složitější. I když dnes, kdy
snad v každé rodině mají nějaký dopravní
prostředek, už to není až takový problém s
dopravou do zaměstnání, docházkou dětí
do školy a se zásobováním domácností.
Nechodíme v blátě, obecní cesty máme
vyasfaltované,
v
zimě
udržované
a průjezdné. Byl vybudován bezdrátový
obecní rozhlas, takže už asi tři roky je lepší
informovanost obyvatel ze strany obce.
Bydlíme v klidném a zdravém
prostředí, na zdravém vzduchu, skoro jako
na horách. Je tady krásně ve všech ročních
obdobích. Také proto to je vyhledávané
místo nebo konečný cíl vycházek, výletů
turistů a cyklistů z okolí, aby se pokochali
krásnými výhledy od „křížku“ na všechny
světové strany. Navštěvují chov koní pana
Švába a slečny Půtové nebo EKO farmu
pana Brázdy v bývalé salaši.
A tady začíná problém. Ne všichni
návštěvníci Svobodného se umí v přírodě
chovat. Svědčí o tom vyházené plechovky
a plastové láhve od nápojů, igelitové tašky
naplněné odpadem z domácností podél
cesty, i když projíždějí kolem kontejnerů
na tříděný odpad. A co zůstane v lese po
borůvkářích a houbařích!
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A ty rozježděné louky, které
obhospodařuje zemědělská společnost,
co všechno tady zanechá úpická mládež až
uprostřed louky. Přeci ty odpadky
nepovezou do města! Také hustota
automobilové dopravy, jako všude,
vzrostla. Kdysi neprojelo za celý den ani
jediné auto, dnes jich napočítáme na
několik desítek. Nevede tudy veřejná
komunikace. Přesto, že je tu průjezd
zakázán označen dopravními značkami,
řidiče neodradily ani 3 vybudované
retardéry a omezení rychlosti v jízdě
označením „obytná zóna“. Někteří jezdí
opravdu vysokou rychlostí
Neuvědomují si, jak je rychlá
riskantní jízda v nepřehledných místech
nebezpečná. Cesta je úzká, že se sotva dvě
auta vyhnou v létě, natož v zimě. Svědčí
o tom každoročně dopravní nehody. Ale
jak tomu zamezit?
A teď ještě trochu statistických
údajů. Ve Svobodném je v současnosti
14 trvale obydlených domů, 4 domky jsou
užívány k rekreaci, 1 dům je neobydlený
a chátrající, 1 rozestavěný rodinný dům
a 7 rekreačních chat. Trvale tady bydlí
40 obyvatel, z toho 8 dětí a 13 důchodců.
Jana Zelinková, zastupitelka obce
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Libňatovští reprezentanti na republikovém
finále se svým vedoucím P. Borůvkou

Prodloužení vodovodního řadu
v dolní části obce

Klubovna SDH Libňatov před přestavbou
LIBŇATOVSKÉ NOVINY 2009

Luďka Ďurčáková (uprostřed), starostka
obce Bánovce nad Ondavou se svým
souborem Ondavčanka

Pokládání antuky na tenisovém kurtu

Klubovna SDH Libňatov po přestavbě
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OTEVÍRACÍ DOBY
Obecní úřad
7:00 - 12:00
13:00 - 17:00

Pohostinství
18:00 - 23:00

Pošta
8:00 - 9:00
14:00 - 15:30

Obchod
7:30 - 11:30

Úterý
Středa

7:00 - 12:00
7:00 - 12:00
13:00 - 17:00

zavřeno
18:00 - 23:00

8:00 - 9:30

7:30 - 11:30
7:30 - 11:30

Čtvrtek

7:00 - 13:00

Pátek

7:00 - 13:00

Pondělí

Sobota
Neděle

8:00 - 9:00
14:00 - 15:30
OTEVÍRACÍ
18:00 - 23:00
8:00 -HODINY
9:00
Zavřeno
14:00 - 15:30
18:00 - 23:00

18:00 - 23:00
18:00 - 23:00

8:00 - 9:00
14:00 - 15:30

Kadeřnictví

13:00 - 17:00
pánské
lichý: 8:00 - 14:00
sudý:13:30 - 19:00

7:30 - 11:30
7:30 - 10:00

Libňatovské noviny jsou distribuovány zdarma 1x ročně v nákladu 200 kusů do schránek
všech domácností v Libňatově. Jednotlivé články najdete i na webových stránkách obce
www.libnatov.cz. Odpovědní redaktoři – Jaroslav Pich ml. a Jan Balcar. Foto: Michal
Souček, Jan Kadaník, Jan Balcar, Jan Pich, Iva Pichová, Jaroslav Pich st., Vydavatelem je
Obecní úřad Libňatov, č.p. 148, 542 36 Libňatov. Tisk Ofset, a. s., Úpice.
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