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Pár vět pana starosty 

Vážení spoluobčané, 

Tento poněkud bláznivý rok se pomalu blíží do svého závěru. Nad námi stále vlaje 

strašák v podobě Covid-19 a tak nám nezbývá nic jiného, než sledovat vývoj, 

dodržovat všemožná opatření a doufat, že do Vánoc bude celková situace příznivější a 

živost se začne navracet do normálních kolejí. Z tohoto důvodu nemůžeme 

plánovat žádné kulturní akce jako tradiční rozsvícení vánočního stromku nebo 

předvánoční setkání seniorů. V obci probíhají běžné podzimní práce, což je poslední 

sekání, odklízení spadaného listí, příprava vánoční výzdoby a návrh rozpočtu na rok 

2021. Do konce roku bychom ještě chtěli instalovat 4 nové autobusové čekárny a 

připravit nějaké projekty na další období. V této oblasti bychom potřebovali pomoc od 

Vás spoluobčanů a uvítáme jakékoliv případné nápady a návrhy projektů. Za tímto 

účelem jsme pro Vás připravili anketu na webových stránkách, ale uvítáme každý 

dobrý nápad podaný jakoukoli formou. 

Miloš Daňo, starosta 

 

  



A protože je před námi adventní čas a s ním přicházející vánoční svátky, kdy mnozí z nás 

hodnotí odcházející rok a vzpomínají na pěkné chvíle, dovolte, abychom se v tomto posledním 

letošním zpravodaji také ohlédli zpět a malinko spolu zavzpomínali 

Události roku: 

Slavnostní otevření zrekonstruované základní školy v Libuni 

 

Jak již všichni víte, byla během prázdnin, po 

značných úskalích, dokončena rozsáhlá rekonstrukce naší 

základní školy. Akci dokončila firma Stavrecon z Pardubic.  

Dne 29. srpna 2020 pak proběhlo její slavnostní 

otevření a veřejnost si mohla během dne prohlédnout 

všechny prostory školy. Nejvíce zaujaly přítomné nové 

odborné učebny vzniklé rekonstrukcí půdních prostor a 

jejich příjemná vzdušná atmosféra.  

 

Pozvání přijali také vzácní hosté. 

Naši krásnou školu si přijel prohlédnout 

hejtman Královehradeckého kraje pan 

PhDr. Jiří Štěpán a také náměstkyně 

hejtmana paní Mgr. Martina Berdychová. 

V krátkém programu vystoupili žáci školy a 

farář R.D. Mgr. Tomasz Dziedzic školu 

důsledně vysvětil. 

 

 

Poděkování ředitelky školy 

Veliký dík patří všem, kteří pomáhali s velmi 

náročným stěhováním školy, hlavně členům SDH 

Libuň, firmě Sonex, rodičům, bývalým žákům, 

zaměstnancům školy a zastupitelstvu obce Libuň. Bez 

těchto lidí by nebylo nastěhování školy možné 

zvládnout. Velmi si vážíme této pomoci. 

  Někteří žáci se nám již vrátili do školních lavic, ale u některých tříd stále probíhá distanční 

výuka. Není to zcela jednoduché, ale po zkušenostech z jarních měsíců víme, že se to dá zvládnout. 

Poděkování patří všem rodičům za jejich trpělivost a pomoc dětem s učením. Pokud by někdo z žáků 

neměl doma počítač, škola mu zapůjčí. Hlavně, aby všichni dodržovali nařízení a život se brzy vrátil do 

normálních kolejí.   



 Oslavy 130. výročí SDH Libunec a 630 let obce 

 

V sobotu 29. srpna 2020 se uskutečnily oslavy 130. 

výročí SDH Libunec a také 630 let založení obce Libunec. 

Slavnostní zahájení proběhlo nástupem místního 

hasičského sboru a okolních jednotek dobrovolných 

hasičů. Úvodní slovo pronesl velitel SDH p. Jakub Pokorný 

a starosta hasičů p. Zdeněk Pírko, dále pak starosta obce 

p. Miloš Daňo a zástupci kraje, kterými byl osobně 

hejtman PhDr. Jiří Štěpán a starostka Kopidlna Hana 

Masáková. 

 Vystoupili také starostka OSH Jičín Eva Steinerová či 

zástupce hasičské vzájemné pojišťovny, pan Břetislav 

Holšán. Celý den se nesl ve slavnostním tónu, zazněla 

i hymna ČR. V prostorách místní knihovny byla 

připravena unikátní výstava o historii obce, kterou 

připravila paní Dagmar Pírková, za což jí patří 

opravdový dík.  

  Minutou ticha bylo vzpomenuto na všechny 

rodáky a občany, kteří tu již nejsou s námi, ale svými 

životy a činy se zapsali do naší historie. Po slavnostním zahájení proběhla ukázka požárního útoku 

CTIF ženy Nová Paka. Veřejnost pobavili také mladí hasiči se svou soutěží. Během odpoledne bylo 

možné prohlédnout si ukázku staré hasičské techniky. 

V průběhu programu vystoupila několikrát skupina historického šermu Rytíři turnovského 

meče. Všechny zaujala živá taneční a rocková hudba Trio a Stagnace. Noční zábava byla do pozdních 

hodin, během kterých ozářil nebe nad Libuncem ohňostroj, který zakončil slavnostní den. Tento den 

byl hlavně připomenutím si významu SDH Libunec pro obec a její občany. A zároveň připomenutím si 

historie, ale i současnosti obce, v níž někteří z nás žijí. Za uspořádání tohoto slavnostního dne, patří 

všem, kteří se na něm podíleli, vřelé poděkování. 



Reprezentační ples obce Libuň 

První únorová sobota tohoto roku byla ve znamení tradičního 

obecního plesu. Celým večerem nás provázela skvělá kapela 

Nine Orchstra a hosty čekalo také Led Light Show. Bohatá 

tombola a také občerstvení od našich hasičů jen podtrhli 

tento krásný večer. Odpoledne před plesem patřilo dětem. 

Pro ně byl připravený karneval v maskách 

 

Dětský den na hřišti 

Obec Libuň a místní spolky také letos uspořádali tradiční dětský den pro 

naše nejmenší. Připraveny byly různé dovedností soutěže, přítomní si 

také mohli projet slalom se zahradním traktůrkem, či obdivovat 

vystavený soutěžní vůz Škoda Fabia 2 motorsportu Libuň. Odpoledne se 

konal turnaj žáků v malé kopané a večer si děti mohli opéct buřtíky. 

Kdo přišel, nelitoval. Věříme, že byli spokojeni děti i rodiče. 

 

 

Libunecké dřevosochání 

Farma u Novotných byla letos svědkem již pátého 

ročníku Libuneckého dřevosochání. Na tuto velmi 

podařenou víkendovou akci se sjeli sochaři a řezbáři 

z široka daleka, a bylo na co se koukat. O tom svědčí 

rekordní množství spokojených návštěvníků, kteří si 

sochy řezané motorovou pilou, vystavené v naší krásné 

krajině Českého ráje nenechali ujít. Rodině Novotných 

za tento pěkný kulturní počin patří poděkování. 

 

Kaprový pohár 

Místní organizace ČRS Turnov uspořádala poslední 

víkend v srpnu na místním rybníku v Libuni 

42hodinový kaprový marathon. Do závodu se zapojilo 

11 týmů. Ty se museli popasovat s rozmary počasí, 

páteční bouřkou, sobotní přeháňkou, ale i s typicky 

letním počasím. Dařilo se domácím. Největší kapry 

nachytal a vítězem se stal místní Urban team – otec a syn Urbanovy, a na třetí příčce skončil domácí 

RT Carp team otce a syna Dlouhých. Druhé místo obsadil Nikl team.  



Autokross 
Luděk Dubravský - mistr České Republiky divize D6  

aneb cesta za titulem 
 

Když Tito hoši v roce 2018 přešli z amatérských soutěží do autokrosového mistrovství 
Republiky, asi si mnozí z nás, možná i trochu po právu, ťukali na čelo. Technická, ale především 
finanční náročnost je tu obrovská. Ale hoši ač prakticky na koleně do toho skočili po hlavě. Již ve 
druhém závodě v Nové Pace, se Luděk drze probojoval na stupně vítězů. Skončil třetí. Časté problémy 
s praskající poloosou ho pak v dalších závodech připravovaly o lepší umístnění, přesto si dokázal ještě 
připsat jedno druhé místo z Rakouského Hollabrunnu. Celkově 6. pozice v žebříčku šampionátu, byla 
na nováčka přesto pěkná.  

 
V nadcházející sezoně 2019 to již byla jiná káva. Auto so povedlo připravit skvěle, a tak si Luděk 

mohl dojet pro své první vítězství v seriálu mezinárodního mistrovství České Republiky, na trati 
v Humpolci. Body sbíral ve velkém pravidelně při každém závodě, a po dalším vítězství v Dolním 
Bousově bylo jasné, že v posledním závodě sezony v Sedlčanech, již bude bojovat o titul mistra 
Republiky. 

 Do závodu nastupoval jako vedoucí jezdec seriálu a to dokazoval i na trati. Do finálové jízdy 
startoval s pole position a bývalo by stačilo „pouze“ dojet, za tehdy druhým, rakouským jezdcem 
Dominikem Senegačníkem. Tuto jízdu odstartoval skvěle, jezdil první, ale pro nehodu jiného jezdce 
se muselo finále opakovat. Ohromná smůla však Luďka připravila o mistrovský titul již v první zatáčce, 
když mu jezdec startující za ním, utrhl zavěšení kola a závod Tím pro něj skončil. Hodně to bolelo! Tak 
blízko a přesto se to nepovedlo. Celkově druhé místo však bylo pro kluky z motorsportu Libuň 
fantastické a jen málo kdo by to ještě před rokem hádal.  

 
To zřejmě kluky 

zdravě nakoplo, protože pro 
letošní sezonu postavili nový 
vůz Škoda Fabie 2. A dali si 
s ním práci. Nejenže vypadá 
skvěle a nejednoho 
fanouška motorsportu 
pohled na něj zahřeje, ale 
ukázalo se, že je opravdu 
rychlé a opět bude patřit ke 
špičce startovního pole. To 
se ukázalo již na prvních 
letošních závodech v Poříčí 

nad Sázavou. Do finále nastupoval z prvního místa, tam si ale o jednu příčku pohoršil a bylo z toho 
nakonec stříbro. Slavit se ale mohlo již v nadcházejícím závodě v Humpolci, který stejně jako loni 
vyhrál. Následovala Nová Paka. Tam se ale bohužel děli věci. Pořadatelé kropením z trati vyrobili 
doslova klouzačku. Luděk se nevyvaroval chyb, dvakrát se přetočil a skončil pátý. Následovaly 
Sedlčany. Tam se odjíždělo s vědomím posledního závodu sezony, jelikož další závod v Přerově byl již 
kvůli koronaviru předčasně zrušen. 

  



 A historie se opakovala. Luděk opět v Sedlčanech, opět jako vedoucí jezdec seriálu. Titul 
mistra Republiky na dosah. Do cesty se však jako první postavilo počasí. Vytrvalý déšť udělal z trati 
doslova rybník. Sobotní program musel být zrušen. Pořadatelé však dokázali dát trať zázračně 
dohromady a v neděli se závodilo. Dvě druhá místa z rozjížděk Luďkovi určila jasný úkol. Pro zisk titulu 
by již neměl zaváhat, další druhé místo by již nemuselo stačit. Možná s vědomím, co se tu stalo 
v loňském roce, by se dala atmosféra krájet. 

 Závod byl odstartován a pro Luďka ne zrovna 
dobře. První zatáčkou projížděl až na třetím místě. 
Naštěstí se poměrně brzy dostal na druhé, a 
následovala dlouhá, stíhací jízda za vedoucím 
Tomášem Jánošem jedoucím s VW Lupo. Pro vítězství 
v seriálu ho musel bezpodmínečně předjet a to se 
dlouho nedařilo. Zkoušel to zleva, zprava, ale nešlo 
to. Oba jezdci najeli do posledního kola a tam to 
přišlo! Přesně v té osudové první zatáčce, kde 
v loňském roce ztroskotaly naše naděje, se Jánoš 
dostal příliš na venek, toho Luděk využil a vnitřkem se dostal do čela. Vedoucí pozici si již nenechal 
vzít a tak se stalo to, o čem jsme jen snili. Luděk získal zlatý věnec a tím se stal autokrosovým mistrem 
České Republiky. 
 

Nezbývá než poblahopřát celému týmu Motorsportu a všem, kteří se na tomto fantastickém 
úspěchu podíleli, a také poděkovat za výbornou reprezentaci obce na tomto sportovním poli.  
 
  

Recyklujte s Hasiči  
Vysloužilé elektrospotřebiče: pračky, lednice, sporáky, TV, PC, drobné elektro, lze 

nadále odkládat na sběrné místo u požární zbrojnice. 
Avšak pozor: Někteří občané si sběrné místo pletou se skládkou komunálního odpadu. 

Proto Vás žádáme, udržujte na místě pořádek a nenechávejte zde komunální odpad! 
Vybíráme pouze kompletní spotřebiče, nikoliv např. bez motoru. 

Neodkládejte také zářivky, žárovky a baterie. 
Hasiči také nabízí pomoc seniorům, kteří nemají možnost 

rozměrný spotřebič odvést. Přijedeme, vystěhujeme, odvezeme.  
S   dotazy se neváhejte obrátit na velitele SDH Libuň 

Jarda Vaňouček 736 217 756 
 
 
 
 

Střípek z obecního úřadu 
Obecní úřad Libuň nyní zpracovává Strategický plán rozvoje 

obce, neboť tento dokument je povinnou přílohou při žádosti o dotace 
z Ministerstva pro místní rozvoj. Cílem Strategického plánu je zmapovat 
současné silné i slabé stránky obce, vytyčit vizi, jaká by měla obec v budoucnu 
být, a hledat všechny možnosti, jak tuto představu naplnit. Součástí tohoto projektu je i místní 
šetření v podobě dotazníku, kde mohou občané vyjádřit své přání a potřeby. 

Nyní obec zpracovává projektovou dokumentaci na rekonstrukci místních komunikací 
(komunikací ve vlastnictví obce) a na revitalizaci obecního rybníka Obícka. 

 
 
 



  
 

 
 
 
 

 

 

 

Obecní úřad Libuň 

Libuň 27, 507 15 Libuň 
Tel:   493 591 130 
E-mail: ou@libun.cz   
 
Starosta: 
Miloš Daňo  
mob:   725 081 052 
E-mail: starosta@libun.cz   

 

Sazba poplatku odvozu komunálního odpadu za rok 2021 

 

Velikost nádoba na 

odpad 

Četnost svozů Sazba poplatku 

 

     60 litrů 1x týdně Kč   2 100,- 

     60 litrů 1x za 14 dnů Kč   1 470,- 

     80 litrů 1x týdně Kč   2 380,- 

     80 litrů 1x za 14 dnů Kč   1 620,- 

   110/120 litrů 1x týdně Kč   2 840,- 

   110/120 litrů 1x za 14 dnů Kč   1 880,- 

Kombinovaný 

110/120 litrů 

1x týdně nebo 

1xza 14dnů 

Kč   2 360,- 

110/120 litrů 

vlastní nádoba 

1x týdně Kč   2 700,- 

110/120 litrů 

vlastní nádoba 

1x za 14 dnů Kč   1 750,- 

   240 litrů 1x týdně Kč    5 410,- 

   240 litrů 1x za 14 dnů Kč    3 720,- 

   660 litrů 1x týdně Kč   14 090,- 

   660 litrů 1x za 14 dnů Kč    9 790,- 

1 100 litrů 1x týdně Kč   22 110,- 

1 100 litrů 1x za 14 dnů Kč   15 770,- 

 

 

Velikost pytle na 

SKO 

Četnost svozu Sazba poplatku 

Volná prodej   

110 litrů Dle svozu popelnic 66,- Kč 

60 litrů Dle svozu popelnic 33,- Kč 

Vlastníci rekreační 

nemovitosti 

  

8x110 litrů Dle svozu popelnic 530,- Kč 

16x60 litrů Dle svozu popelnic 530,-Kč 

 

Poplatek je splatný do 31. března příslušného kalendářního roku 

 

Poplatek lze zaplatit např: 

bezhotovostním převodem 

na účet 3127541/0100 či 

v hotovosti na pokladně OU 
 

Pomoc Hasičů 
v době koronavirové 

Může se stát, že se ocitnete 
v karanténě a nemáte nikoho 
blízkého, kdo by Vám vyzvedl 
poštu či nákup? Stále platí, že 
Vám v takovém případě rádi 
pomohou naši hasiči. Nechte 

nám na sebe kontakt na 
obecním úřadě.  

 
 
 
 
 

A co na závěr?  

Dovolte nám popřát Vám, co 

nejméně toho shonu v tom 

předvánočním čase, užijte si 

svátky klidné, plné radosti a 

v rodinné pohodě. Nový rok 

budeme jistě všichni vyhlížet 

lepší, méně hektický a 

bláznivý. Buďte šťastní a 

mějte úsměv na tváři. 

Tuto neděli se pokusíme 

navodit Vám Vánoční 

pohodu malým překvapením. 

Zkuste se v 17:00 hodin 

vyklonit z okna, nebo vyjděte 

na balkon, vezměte děti ven. 

Bude na Vás čekat 

malé překvapení. 
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