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„Český Betlém“ aneb Redakční rada v Libčanech 

Petra Mikulecká 

            Co mám na redakčních radách opravdu ráda, je to, že jsou občas i výjezdní. A hlavně to oceňuji tehdy, kdy po dlouhé 
zimě a ne zrovna teplém jaru přijde krásný slunečný den, jako tomu bylo v červnu v Libčanech. 
            Do Libčan jsme se vypravili z toho důvodu, že podzimní číslo zpravodaje U nás, které právě držíte v rukou, se mělo 
zaměřit na aktivity knihoven mikroregionu Urbanická brázda. A Libčany do tohoto mikroregionu také spadají. A kde by se o 
mikroregionu mluvilo lépe než právě v mikroregionu, že?  
            První naše kroky v Libčanech směřovaly na obecní úřad, kde nás kromě knihovnice paní Ilony Halbrštátové přivítal i 
starosta obce Jiří Polák. Pan starosta nás zasvětil do místní historie, zemědělství i průmyslu a připomněl nám dva nejznámější 
rodáky – malíře Vojtěcha Sedláčka a loutkáře Matěje Kopeckého. Oba slavní rodáci mají na obecním úřadě výstavu svých 
prací, kterou jsme měli možnost také zhlédnout. 
            Po obecním úřadě jsme po zámeckých schodech vyšli do kostela Nanebevzetí Panny Marie ze 12. století. V zimě 
v období vánočních svátků bývá prý vysoký smrk stojící před kostelem krásně ozdoben a osvětlen, což mě okamžitě 
inspirovalo k další, tentokrát zimní návštěvě Libčan J. Informovanou a milou průvodkyní nám zde byla studentka Jana 
Srbková. V obci mají také moc hezkou mateřskou a základní školu s novou tělocvičnou. Nikdo z přítomných se sice neodvážil 
s nářadím v tělocvičně nijak manipulovat, ale svaly nám naskákaly už jen z pohledu na něj. Zajímavé na školní budově bylo 
také její rozsáhlé sklepení, v němž údajně straší. 
            Obecní knihovna, kde se celé výjezdní zasedání nakonec konalo, je umístěna v místní základní škole. Samotné 
zasedání redakční rady odstartovalo krátké představení školního flétnového souboru Berušky. Poté už jsme se věnovali 
převážně práci. 
            Místní knihovnu, která je spojená se školní knihovnou, představila hostitelka a knihovnice Ilona Halbrštátová. Knihovna 
byla dlouhá léta umístěna v nevyhovujících prostorách na obecním úřadě. Po dostavbě nového pavilonu školy v roce 1996 
byla přestěhována do nových prostor. I když je ve škole umístěna až ve druhém patře, má samostatný vchod z atria. V 
knihovně je sloučený fond obecní a školní knihovny a obě knihovny fungují dohromady. Školní knihovna půjčuje v pondělí za 
poledne a obecní v pátek navečer. Informace o akcích knihovny i fotogalerii naleznete na webové stránce knihovny: 
http://www.knihovnalibcany.wz.cz/ . 
            Činnost knihoven Urbanické brázdy představila paní Ivana Novotná z knihovny v Roudnici, která společně s paní 
Danuší Kolářovou zastupovala knihovny mikroregionu Urbanická brázda. O těchto knihovnách se píše v samostatném článku. 
Dalším hostem jednání byla Kateřina Hubertová, metodička Knihovny města Hradce Králové. 
            Předprázdninové číslo zpravodaje U nás se uzavřelo, podzimní se projednalo a po dobře vykonané práci nás ještě 
čekala procházka s panem starostou po nově vybudované naučné stezce, která vedla přes les, kolem rybníka až k prameni 
Roudnického potoka. Cestou jsme měli spoustu možností dozvědět se zajímavé informace z naučných tabulí. Bylo tam téměř 
vše o stromech rostoucích v okolí, zvířatech, myslivosti a mě nejvíce zaujala tabule s názvem Jak běží čas lesu a jak běží čas 
lesníkovi. Však také za tuto stezku obdržela obec Cenu hejtmana v letošním krajském kole soutěže Vesnice roku. 
            Naučná stezka ale není zdaleka poslední lákadlo v Libčanech. Krásné musí být i Bonsai centrum, kam jsem se bohužel 
už nedostala, ale slíbila jsem sama sobě, že se tam někdy vypravím na výlet. Vždyť Libčany jsou z Hradce Králové, co by 
kamenem dohodil. 
            Nyní mi nezbývá už nic jiného, než ještě jednou poděkovat za milé přijetí v Libčanech, které Mikoláš Aleš ne nadarmo 
přejmenoval na „Český Betlém“, a bohatý program, který pro nás místní knihovnice s panem starostou připravili bez ohledu na 
to, že odpoledne očekávali příjezd krajské komise Vesnice roku. 
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