Zvýšení profesionality obcí Mikroregionu Hustířanka formou plánů strategického rozvoje a
zvýšením kvalifikace zástupců obcí, CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007366.
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Úvod
Program rozvoje obce Libotov je plánovacím dokumentem zakotvený v zákoně 128/2000 Sb., o
obcích. Je hlavním nástrojem řízení obce a můžeme ho charakterizovat jako strategický materiál.
Cílem tohoto dokumentu je určení prioritní oblasti v rámci rozvoje obce.
Vytváří oporu v odborných analýzách, utřídí priority, a návrhy řešení. Písemná podoba priorit a cílů
usnadní jejich plnění, určí cestu směřující k prosperitě obce a uspokojení potřeb jejich obyvatel.
Program rozvoje obce může také přispět k lepšímu využití finančních prostředků. Je důležitým
dokumentem při získávání dotací potřebných k uskutečnění vybraných rozvojových záměrů.
Obec Libotov neměla dosud zpracovaný žádný koncepční materiál, který by stanovil rozvojové aktivy
a byl závazným dokumentem. Program rozvoje obce se tak stane komplexním konceptem, který je
pro řízení obce i pro rozhodování o klíčových otázkách budoucnosti nezbytným a zásadním
dokumentem.
Strategický plán rozvoje obce je v souladu se strategií rozvoje Královéhradeckého kraje. Vize
Královéhradeckého kraje, tj. „Královéhradecký kraj – místo pro kvalitní život“, se promítá do cílů
samotné obce a navazuje na ni. Výchozí podmínky, totiž rovnoměrný rozvoj měst a obcí, vysoká
kvalita života obyvatel, posilování konkurenceschopnosti a vzdělanostní struktury regionu, jsou
integrovány do plánu rozvoje. Plán rozvoje obce Libotov je tak v souladu s nadřazenými strategiemi
rozvoje.
Dokument byl tvořen na základě harmonogramu koncem roku 2018 a dokončen v roce 2019 týmem
zastupitelstva obce Libotov ve složení:
Starostou: Mgr., Bc. Filipem Krausem
Místostarostou: Vladimírem Švábou
Metodik DSO Hustířanka: Ilona Čepelková
Byl tvořen za podpory projektu "Zvýšení profesionality obcí Mikroregionu Hustířanka" formou plánů
strategického rozvoje a zvýšením kvalifikace zástupců obcí – CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007366.
V dokumentu byly použity fotografie z webových stránek se souhlasem obce.
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1. ANALYTICKÁ ČÁST
1.1 Charakteristika obce
1.1.1. Území
Libotov Obec Libotov má zajímavý původ jména: Liebthal znamená v překladu milé údolí, a i v realitě
tomu tak je. Na 425 ha zde žije 187 obyvatel. Obec je ponejvíce vystavěna po obou stranách silnice
Dvůr Králové Dubenec a Dvůr Králové Hřibojedy. Uprostřed obce na mírném kopečku stojí kaplička
zasvěcená Sedmibolestné P. Marii., Braunův Betlém i Kuks.
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Základní data za rok 2018:
Celková plocha území obce 424,32 ha
Výměra orné půdy 293,51 ha
Výměra zahrad 11,38 ha
Výměra trvalých travních porostů 35,63 ha
Výměra zemědělské půdy 340,53 ha
Výměra lesní půdy 51,65 ha
Výměra vodních ploch 0,88 ha
Výměra zastavěných ploch 5,34 ha
Výměra ostatních ploch 25,92 ha
Struktura využití půdy v obci Libotov v roce 2018

Zdroj: ČSÚ

Hustota zalidnění obce je (nedostatek indikátorů) obyv./km2.
Zdroj: ČSÚ

Orná půda zaujímá 69,17% plochy, lesy tvoří 12,17% plochy.
Zdroj: ČSÚ

Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami (jako jsou lesy,
zahrady atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv. nestabilními).
Vyšší hodnota koeficientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou
(stabilní) krajinu. V obci Libotov dosahuje koeficient hodnoty 0,31.
Zdroj: ČSÚ

6

Obec Libotov je složena ze dvou částí a to:
Libotova a Malého Libotova (Liebthal – v překladu milé údolí)
Katastrální výměra obce je 425 hektarů. Velká část půdy je hlinitá, menší písčitá. na mnoha místech
se nacházejí pískovce, byly zde i pískovcové lomy. Obec obklopují lesy jehličnaté a smíšené. Obec je
ponejvíce vystavěna po obou stranách silnice Dvůr Králové Dubenec a Dvůr Králové Hřibojedy.
Uprostřed obce na mírném kopečku stojí kaplička zasvěcená Sedmibolestné P. Marii. Kaple byla
postavena r. 1778. Je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstř. č. 39727/65090

Obec Libotov byla původně majetkem českých královen, později města Dvora Králové nad Labem, od
bitvy na Bílé hoře žírečských jezuitů. Roku 1547 se dvorští účastnili odporu proti Ferdinandovi a za
účast na protihabsburském odboji ztratili svoje jmění a císař odňal městu Libotov a prodal jej Janovi
z Pernštejna. Ten zase prodal ves roku 1548 českému šlechtici Janu staršímu Rodovskému z Hustířan.
Po Bílé hoře připadl Libotov žírečským jezuitům.
V současnosti má Libotov 188 obyvatel. V obci je mateřská škola, kterou navštěvují děti i z ostatních
vesnic, a dokonce i ze Dvora Králové. Starší děti dojíždějí do základní školy do Dubence a Dvora
Králové.
Obec Libotov má krásné okolí, skýtá mnoho vycházek a výletů. Nejkrásnější jsou do nedalekého
Kuksu a Betléma. Na jaře z rozkvetlé třešňové aleje uvidíte Krkonoše – Sněžku jako na dlani. Milovníci
cykloturistiky si zde také přijdou na své. Po vyznačených cyklostezkách se dostanou na Zvičinu, do
Kuksu, Betléma nebo Hořic. Silnice jsou klidné, takže jsou vhodné i pro rodinnou turistiku.
V samotném Libotově můžete shlédnout mistrovská utkání v kopané, hasičkou soutěž O pohár
starosty obce" a turnaj v malé kopané nebo volejbale. Každoročně se zde také pořádá dětský den,
který je jednou z největších dětských akcí v regionu.
V roce 2011 bylo vybudováno z POV Královéhradeckého kraje dětské hřiště, které tak rozšířilo
sportovní areál i pro naše nejmenší.
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Historie Libotova:
Obec Libotov byla původně majetkem českých královen, později města Dvora Králové nad Labem, od
bitvy na Bílé hoře žírečských jezuitů. Roku 1547 se dvorští účastnili odporu proti Ferdinandovi a za
účast na protihabsburském odboji ztratili svoje jmění a císař odňal městu Libotov a prodal jej Janovi
z Pernštejna. Ten zase prodal ves roku 1548 českému šlechtici Janu staršímu Rodovskému z Hustířan.
Po Bílé hoře připadl Libotov žrečským jezuitům.
Libotov Obec Libotov má zajímavý původ jména: Liebthal znamená v překladu milé údolí.
O historii Libotova toho moc není zachováno. Jediný zdroj o historii je v knize Trutnov-Město DRAKA.
O našich pokladech.
V této knize se snaží badatelé Petr Hejhal, Václav Horák, Petr Kotyza, Zdeněk Semerád, Otto
Štemberk a Pavel R. Zahradník, informovat veřejnost o jejich snažení, bádání v historii a mytologii
města Trutnova jeho okolí.
Historie Libotova sahá do roku 1547-1566.Kde jedním z nejvýznamnějším příslušníkem všech
spřízněných rodů z Hustířan byl Bavor Rodovský mladší z Hustířan-proslulý alchymista skutečně
hodný toho jména, který laboroval ve službách Viléma z Rožmberka, Rudolfa II. a hlavně pro Zbyňka
Zajíce z Házmburka na proslulém hradě v Budini nad Ohří, kde patrně zakončil svoji životní pouť.
Přesto, že se do dnešních dnů dochovala značná část jeho díla včetně známé první české kuchařky,
tak o jeho narození, životě a smrti toho zase až tak moc známo. Bavorovo mládí o pár poznatků z
doby před jeho odchodem do Prahy. Rok narození 1526. Místem však nejspíše nebyly Hustířany, jak
se všeobecně traduje, ale nejspíše Velichovky, ke kterým dnes sice Hustířany administrativně patří,
ale v Bavorově době to byly dvě samostatné obce. Už v roce 1523 totiž došlo k rozdělení rodového
majetku Rodovských včetně Hustířan, které připadaly Bavorovu strýci Mikoláši a Velichovky dostává
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od svého otce Bavora staršího Rudolvského z Hustířan další ze synů Jan starší Rodovský z Hustířan
(otec Bavora mladšího z Hustířan), který hned roku 1524 staví v místech dnešního obecního úřadu,
dřevěnou tvrz. Velichovky se tak stávají samostatným sídlem a je velmi pravdě podobné, že právě
tady se ve výše uvedeném roce Bavor mladší narodil. Po smrti svého dalšího bratra Jiříka (1532)
zdědil Jan starší ves Neznášov s hradem Rotemberkem. Roku 1544 prodal Poličany Zikmundu
Smiřickému ze Smiřic a roku 1547 koupil ves Libotov s tvrzí od Jana z Pernštejna. Ženat byl s Annou
Šalvdorfskou z Horšperka, s níž měl šest synů: Zikmunda, Bavora, Karla, Bedřicha, Václava a Petra. Jan
zemřel 26. ledna 1565, jeho manželka Anna v roce 1556. Oba jsou pochováni na blízkém vrchu
Chloumku u Neznášova v kostele sv. Václava, kde lze dosud spatřit jejich náhrobní kameny.
Když bylo našemu Bavorovi mladšímu 21 let, tak ho otec (1547) usadil ve vsi a tvrzi Libotov a nejlepší
právě zde v tomto místě zahájil svou celoživotní alchymickou pouť. Ještě, než se budeme věnovat
Bavorovi v období držení libotovské tvrze, musíme zmínit, proč je Bavor udáván jako mladší. Bavor
měl totiž svůj předobraz ve svém dědovi Bavorovi starším, a byl to právě on, u kterého se udává, že
vášnivě holdoval alchymii. Své objevy uložil do dvou latinsky psaných rukopisů Magnum magister um
(Velká nauka) a Panacea vitae (Elixír života). Bavor mladší se tak s alchymií seznámil už v raném
mládí, což značně zpochybňuje dřívější tvrzení, že se začal intenzivně zabývat až po koupi tvrze
Radostov v roce 1566. Vysvětlují si to tak, že většině dřívějších badatelů zcela unikl fakt držení
libotovské tvrze Bavorem mladším, vždyť o této tvrzi se nezmiňuje ani August Sedláček. Uvážíme-li,
že Bavor opouští Libotov až ve svých čtyřiceti letech (po 19.letech pobytu) musela libotovská tvrz v
jeho životě sehrát klíčové místo jeho životní základny. Ani Bavorovou koupí Radostova neskončilo
spojení Libotova s Rodovskými. Libotov totiž po Bavorovi dostává do držení Bavorův bratr Václav
Rodovský z Hustířan, což napovídá, že v té době ještě Bavora nepotkaly pozdější finanční problémy,
které ho provázely po nuceném odchodu z Radostova do Prahy. Libotov tedy představoval po
finanční stránce pro Bavora období šťastné. O skutečném významu Libotova v Bavorově životě
vypovídá i přídomek, který používal – Bavor Rodovský mladší z Hustířan a na Libotově. Důkazem je
zápis v pamětní knize města Dvora Králové z roku 1561, kdy ve společnosti Jana Třemešského ze
Železna a na Třemešné a Zylvara z Pilníkova nacházíme i Bavora Rodovského mladšího z Hustířan a na
Libotově jako svědka vrácení půjčky ze strany obce dvorské měšťanovi Petrovi Šarounovi. Jak vidno,
tak v době držení libotovské tvrze byl Bavor považován za velmi důvěryhodného a vzácného člověka.
Do dnešních dnů se zachoval také další velmi pozoruhodný důkaz spojení Bavora s Libotovem, který
nám zároveň umožňuje spolehlivě lokalizovat již zaniklou libotovskou tvrz.
Při přestavbě domu č.p.3 v jižní části Libotova ve třicátých letech 20.století vešlo ve známost, že v
tehdy bouraných hospodářských budovách byla objevena dvě renezanční dveřní nadpraží (spíše však
jde o ostění oken).
Na prvním, jehož torzo je dodnes položeno volně před vchodem do domu, čteme nápis Voršila ze
Šalndorfu a letopočet 1561.Uprostřed pod nápisem je pak vysekaná její rodový znak. Druhé nadpraží
je dnes uloženo v jaroměřském muzeu a čteme na něm nápis ...r Rodovský mladší z Hustířan. I na
něm je vysekán rodový znak Rodovských z Hustířan.
Toto nadpraží je zajímavé i tím, že se na něm nachází poměrně složitá kamenická značka. Podle
dosavadních vědomostí o těchto kamenických symbolech můžeme s velkou dávkou opatrnosti
kontrolovat, že patřila skutečnému mistru (viz vývod značky) kamenického řemesla. Do muzea byla
tato památka převezena v roce 1947 s doporučením odvést z Libotova i druhé nadpraží, k čemuž ale
dosud nedošlo.
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1.1.2 Obyvatelstvo
Obec Libotov je jednou z mála obcí, která má poměrně nízký věkový průměr.
Zde je přehled počtu obyvatel v letech 1869–2013. Obyvatelé žijí ve dvou oblastech Libotova.

Věková struktura obyvatel obce Libotov v roce 2017
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Zdroj: ČSÚ

Pohyb obyvatel v obci Libotov v roce 2017
Absolutně

Na 1 000 obyv.

Živě narození celkem

1

5‰

Zemřelí celkem

2

5‰

Přirozený přírůstek

-1

-5‰

Přistěhovalí celkem

4

22‰

Vystěhovalí celkem

3

16‰

Saldo migrace

1

5‰

Meziroční změna počtu obyvatel

0

0‰

Zdroj: ČSÚ
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Změna počtu obyvatel a věkové poměry v obci Libotov
Počet
obyvatel v
roce 2014

Změna
počtu
obyvatel
(2001-2011)

0-14 let 65
a Index
více let stáří
(%)
(%)

Změna
podílu
obyvatel
0-14
let
(20032013)

Změna
podílu
obyvatel
65+
let
(20032013)

Libotov

184,00

97,66

15,22%

22,28%

146,43

93,88

64,11

ORP DVŮR
KRÁLOVÉ N. LAB.

27 081,00

102,20

14,48%

18,95%

150,45

105,11

75,98

Okres Trutnov

118 538,00

102,20

15,18%

20,80%

136,99

101,86

64,77

Královéhradecký
kraj

551 089,00

100,51

15,42%

20,73%

134,40

100,06

70,70

ČR

10
608 98,02
522,00

15,75%

19,23%

122,12

96,74

72,47

Zdroj: ČSÚ
Pohyb obyvatel v obci Libotov v roce 2017
Míra
porodnosti

Míra
úmrtnosti

Přirozený
Míra
přírůstek v imigrace
přepočtu
na
1000
obyvatel

Míra
emigrace

Saldo
migrace

Meziroční
změna
počtu
obyvatel

Libotov

5‰

5‰

-5‰

22‰

16‰

5‰

0‰

ORP DVŮR
KRÁLOVÉ N. LAB.

9‰

9‰

-2‰

23‰

23‰

1‰

-1‰

Okres Trutnov

10‰

10‰

-1‰

25‰

25‰

-0‰

-2‰

Královéhradecký
kraj

10‰

10‰

-0‰

25‰

25‰

1‰

1‰

ČR

11‰

11‰

0‰

28‰

25‰

3‰

3‰
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Zdroj: ČSÚ

Spolková činnost
V obci Libotov je kulturní život opravdu pestrý. Obyvatelé spolupracují s vedením obce velmi dobře.
Jsou ochotni přiložit ruku k dílu. Pomáhají na přípravě všech akcí, které se konají většinou u
fotbalového hřiště, kde je krásné zázemí na konci obce. V r. 2018-2019 zde obec vystavěla zastřešené
posezení. Kde za pomoci ochotných občanů se vše zdařilo a již v jarních měsících 2019 se zde konaly
společenské akce. Akce pořádá hlavně obec, fotbalový klub a SDH Libotov. Členové, jak fotbalového
klubu, tak i hasičů se společně zapojují do kulturních a sportovních akcí. V Libotově jako jedna z mála
obcí opravdu funguje soudržnost lidí a ochota pomáhat.

Kalendář akcí v roce 2019
02.03.2019

Den seniorů

09.03.2019

Den žen

30.04.2019

Pálení čarodějnic

18.05.2019

Volejbalový turnaj

01.06.2019

Dětský den, večer koncert Kapely Netřesk

15.06.2019

Hasičská soutěž

22.06.2019

Fotbalový turnaj

29.06.2019

Libotovská Rocková noc

07.09.2019

Den obce

21.09.2019

Den mužů

30.11.2019

Rozsvícení vánočního stromu

FC Libotov
Náš fotbalový klub FC Libotov byl založen roku 1974 ještě pod názvem Jiskra Libotov, od roku 1986 je
veden pod dnešním názvem FC Libotov.
Každý rok pořádáme turnaj Libotov Cup. Pro účastníky bývá zajištěno občerstvení a večerní program
se živou hudbou. Ubytování účastníků je možné ve vlastních stanech vedle fotbalového hřiště. Turnaj
se koná koncem června nebo začátkem července. Poslední ročníky proběhly jako turnaj družstev 5+1
na malém hřišti s účastí 20 týmů.
Počet členů FC Libotov: 35
Více zde: https://libotov.webnode.cz/o-nas/
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Historie FC Libotov

Vítězství poháru 2010

Hřiště FC
SDH Libotov
SDH Libotov bylo založeno v r. 1946 a do dnes se aktivně podílí na pořádání hasičských soutěží, které
jsou každoročně konané v červnu. Přispívá svou prací při konání např. Dětského dne a všech
kulturních akcí. Má svoji výjezdovou jednotku, kterou zastřešuje obec.
Spolek SDH má: 30 počet členů 9 žen a 21 mužů.
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70.let založení SDH Libotov 2016

Obec Libotov
Je akční obec. Výhodou je krásné zázemí na pořádání společenských akcí na obecním sportovním
hřišti. Informace dostávají občané formou sms, emailů, obecním rozhlasem nebo pomocí letáků a
zpravodaje mikroregionu.

1.1.3. Hospodářství

Struktura podnikatelských subjektů podle velikosti v obci Libotov v roce 2016
Počet zaměstnanců Kategorie

Absolutně Relativně (%)

do 10

mikropodniky

2

35,71%

10-49

malé podniky

0

0,00%

50-249

střední podniky 0

0,00%

250 a více

velké podniky

0

-

nezjištěno

-

27

64,29%

Zdroj: ČSÚ
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Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v obci Libotov v roce 2016

Zdroj: ČSÚ
Trh práce
Obyvatelé Libotova převážně pracují v nedalekém Dvoře Králové nad Labem, kde jsou velké podniky,
jako je Juta, a.s., obchodní řetězce jako Tesco, Kaufland a podobná střediska, kde je spousta
pracovních příležitostí. Někteří dojíždí i do nedaleké Jaroměře a Hradce Králové.
Vývoj počtu nezaměstnaných osob
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Struktura zaměstnanosti v obci Libotov podle odvětví v roce 2011 (%)
Zemědělství a lesnictví Průmysl a stavebnictví Služby
Libotov

6,85%

31,51%

41,10%

DVŮR KRÁLOVÉ N. LAB. 3,43%

37,69%

42,81%

Královéhradecký kraj

3,48%

35,20%

49,01%

ČR

2,74%

32,23%

53,87%

Zdroj: ČSÚ

1.1.4. Infrastruktura
Technická infrastruktura
PODKLADY PRVKUK – Královéhradeckého kraje
Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Trutnov, Hydroprojekt CZ a.s., 2000  Generel
vodovodů a kanalizací okresu Trutnov – obec Libotov, MultiaQua, 1993. Prohlášení vyplněné
starostou obce panem Ottou Taslerem.
CHARAKTERISTIKA OBCE
Libotov (390–410 m n. m.) je zemědělská obec s vesnickou zástavbou. Počet přechodných
návštěvníků dosahuje čtvrtiny počtu trvale bydlících obyvatel. Vlastní obec leží v CHOPAV
Východočeská křída a v PHO 2. vnějšího stupně pro veřejné vodní zdroje. Na Libotovském potoce
jsou pod obcí 3 soukromé rybníky, sloužící k rybolovu.
VODOVOD
Stávající stav V obci je od 2016 obecní vodovod, který je z vrtu ve Velichovkách. Vede z Velichovek
přes Litíč a Hřibojedy. Trvale bydlící obyvatelstvo, včetně návštěvníků obce, je zásobeno pitnou
vodou buď z obecního vodovodu nebo ze soukromých studní.
KANALIZACE
Stávající stav Obec Libotov nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody
jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud jsou vyváženy na zemědělsky obhospodařované
pozemky (trvale bydlící obyvatelé – cca 79 %, přechodní návštěvníci – cca 100 %), a v septicích s
přepadem do dešťové kanalizace (trvale bydlící obyvatelé – cca 8 %, přechodní návštěvníci – 0 %)
nebo do trativodů (trvale bydlící obyvatelé – cca 13 %, přechodní návštěvníci – 0 %).
PLYN
Obec není plynofikována. Obyvatelé jsou závislí na svoje tepelné zdroje.
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ELEKTŘINA
Elektrická síť je po celé obci. Zdrojem elektrické energie pro region, ve kterém leží i obec Libotov je
uhelná elektrárna v Poříčí u Trutnova a tepelná elektrárna ve Chvalkovicích a Opatovicích n/L. Obec je
plně elektrifikována – zásobování území obce Libotov elektrickou energii je řešeno odbočkami z
nadzemního vedeni VN 371 systémem 35 kV, výkonově zásobovaného z transformovny 110/35 kV
Lipnice.
INTERNETOVÁ SÍŤ
Internet zajišťuje několik společností. Pokrytí je po celé obci např. internet -Fryzl.net) Internetové
připojení si občané řeší individuálně.
Obecní rozhlas – byl vybudován v roce 2004 v bezdrátové formě. Pokrývá celé správní území obce.
Veřejné osvětlení – plné pokrytí, je pravidelně udržováno a obnovováno. V současné době se
postupně vyměňují výbojky za led světla a doplnění lamp na špatně osvětlených místech.
Kamerový systém – zatím o něm není v obci uvažováno, ale bylo by vhodné jeho umístění např.
kamer nebo fotopastí v blízkosti kontejnerů na tříděný odpad.
Nakládání s komunálním odpadem je řešeno prostřednictvím firmy Marius Pedersen a.s.
Obec spolupracuje s autorizovanou obalovou společností EKOKOM, a.s., která zajišťuje zpětný odběr
(plast, kovy, papír, sklo) k jeho dalšímu zpracování.
Svoz popelnic je prováděn na základě OZV. Interval svozu je pro občany – dvoutýdenní. Svoz
nebezpečného a velkoobjemového odpadu se provádí každý za rok dle potřeb občanů. Na
stanovištích na tříděný odpad mají v obci dvě, jsou umístěny nádoby na plast, papír, kov a sklo a
kuchyňské oleje. Občané mají možnost pronájmu kompostéru. Jedna z dalších možností, kam ukládat
bio odpad je i místo s 2 velkými kontejnery 10 m3, kam mohou obyvatelé vozit bio odpad, který se
odváží do kompostárny.
Dopravní infrastruktura
Nejvýznamnějšími silničními komunikacemi na území obce jsou silnice III. třídy č. 2854 a 2856, které
umožňují silniční spojení s okolními obcemi a městy, zejména Dvorem Králové n/L, vzdáleným 8 km.
Obě silnice tvoří základní komunikační osu osídlení v katastrálním území.
Železniční zastávka přímo v obci není. Nejbližší železniční zastávka je ve Dvoře Králové nad Labem 3,5
km další je vzdálena cca 5 km v obci Žireč na trati Stará Paka – Jaroměř a zpět.
Obcí vede autobusové spojení, kde je možnost dojezdu do Dvůr Králové nad Labem, Dubence nebo
Hradce Králové.

18

Cyklostezky
Obec Libotov sousedí s obcí Hřibojedy (2 km), kde prochází cyklostezka, která začíná na náměstí T. G.
Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem, směřuje do Žirče a pokračuje směrem na Jaroměř.
V Předměřicích nad Labem vede na Neděliště a prochází obcí Habřina a Neznášov do Velichovek.
Z Velichovek se přes Nouzov, Litíč dostaneme do Hřibojed a poté do Žirče a zpět do Dvora Králové
nad Labem. Trasa je dlouhá 58 km a její výškový profil je 484 m.
Dopravní obslužnost
Přes obec jezdí linkový autobus Dvůr Králové n/L – Dvůr Králové n/L–6 spojů a 2 spoje do Hradce
Králové.
Místní komunikace
Obec má vypracovaný a schválený pasport komunikací, který řeší také zimní údržbu a dopravní
značení.
Cesty
Obec Libotov získala dotace na vybudování místní komunikace. Obcí vedou asfaltové silnice,
vybudované před 8 lety z dotace.
Chodníky v obci nejsou.
Nejbližší nájezd na dálnici D11 vedoucí na Prahu je až v Hradci Králové. Po dokončení napojení na
dálnici v obci Rožnov bude posílena dopravní obslužnost a možnost dojíždět jak za prací rychleji jak
do HK, tak i do Prahy.
Parkovací místa jsou na okraji obce u fotbalového hřiště.

1.1.5. Vybavenost obce
Základní informace 2017:
Počet mateřských škol 1,00 počet
Počet žáků v mateřských školách 16,00 počet

Vývoj bytové výstavby v obci Libotov v období 2009–2017
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Počet dokončených bytů

0

Počet dokončených bytů v 2,74
přepočtu na 1000 obyvatel v kraji

1

0

0

1

0

0

0

3,26

2,38

2,49

1,90

1,88

1,92

1,93

19

Počet dokončených bytů v 3,68
přepočtu na 1000 obyvatel v ČR

3,48

2,76

2,75

2,40

2,27

2,38

2,58

Zdroj: ČSÚ
Domovní a bytový fond v obci Libotov dle SLDB 2011
Počet domů

64

Počet obydlených domů

53

Podíl obydlených domů

82,81%

Podíl obydlených domů v ČR

83,40%

Počet rodinných domů

53

Podíl rodinných domů

82,81%

Podíl rodinných domů v ČR

72,18%

Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet

60,34%

Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet v ČR

53,00%

Zdroj: ČSÚ

Zdravotnictví
Zdravotní zařízení jako praktický lékař je v nedaleké obci Dubenec a ve Dvoře Králové n/L, kde jsou i
odborní lékaři jako stomatolog, gynekolog, dětský lékař, ORL, chirurgie a ostatní zdravotní péče
včetně lékáren.
Spádová nemocnice je taktéž ve Dvoře Králové n/L, vzdálená 6 km. Nemocnice ve Dvoře Králové
n/L nemá porodnici a jsou využívány porodnice v Trutnově a Náchodě. Fakultní nemocnice je v Hradci
Králové.
Zdravotnická záchranná služba má stanoviště ve Dvoře Králové n/L, kde při vzdálenosti km je
deklarováno splnění legislativně stanovené maximální dojezdové doby 15 minut.
S ohledem na velikost obce a počet obyvatel nejsou v obci pobytová zařízení sociálních služeb pro
různé skupiny (senioři, zdravotně postižení apod.) Tato zařízení mohou občané využít ve městě Dvůr
Králové n/L.
Sociální péče
Občané mohou využívat služby Diakonie ČCE středisko Dvůr Králové n/L anebo pečovatelské služby
města Dvora králové n/L. Obec na základě darovací smlouvy přispívá výše uvedeným organizacím za
využívání služeb občany obec Libotov.
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Podmínky pro život seniorů je v Libotově kvalitní. Pravidelně se pořádají různá setkání seniorů. V obci
je četně zastoupena skupina mladších seniorů do 70 let. Ti se aktivní podílejí na společenském životě
v obci. Pomáhají s organizací všech akcí pořádaných obcí.
Sociální služby jsou dostupné pro seniory dostupné v nedalekém Dvoře Králové n/L a v Žirči, v
Domově sv. Josefa.
Kultura a péče o památky
Významnou obecní památkou je kaple Panny Marie Sedmibolestné z roku 1778, zapsaná v seznamu
kulturních památek. Stojí zde také smírčí kříž z počátku 18. století.

Původně barokní kaple z roku 1778 byla rozšířena na západní straně roku 1862 a byla sjednocena
novogotickou fasádou. Před kaplí je kovový kříž s letopočtem 1857 a s německým textem
připomínajícím původní německé osídlení. Bohoslužby se konají zhruba jen jednou ročně, během
oslavy Dne obce.
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Památky a zajímavosti v okolí:
ZOO Dvůr Králové je ve vzdušné vzdálenosti 4 km od obce Libotov.
Je jednou z největších a asi také nejznámějších zoologických zahrad v České republice. Chová se zde
více jak 360 druhů zvířat na rozloze 71 ha.
Zoo leží na okraji Dvora Králové nad Labem
a je jednou z nejuznávanějších zoologických
zahrad ve světě, která se zaměřuje
především na chov afrických zvířat. Její
součástí je také galerie obrazů slavného
ilustrátora pravěku, Zdeňka Buriana.
Ve Dvoře Králové můžete shlédnout
pavilony šelem, hrošíků, surikat, šimpanzů,
lví safari, jihoafrickou vesničku jménem Gwanda, která je věrnou ukázkou života, ale i kultury
Jihoafričanů a mnoho dalšího. Expozice nazvaná Svět hmyzu má přiblížit návštěvníkům málo známý
a často opomíjený život bezobratlých živočichů, členovců, kteří jsou druhově i početně nejbohatší
skupinou živočichů na Zemi. Procházka africkou savanou vás zavede do společnosti největších zvířat,
která dnes běhají po suché zemi – slonů afrických.
Jedinečným zážitkem pro návštěvníky určitě bude ubytování ve stylových bungalovech, ze kterých
můžete ve dne nebo v noci pozorovat antilopy a zebry.
Zoo ve Dvoře Králové nabízí i další zážitkové programy, jako například uspořádání svatby přímo zde,
prohlídku s průvodcem či ošetřovatelem nebo dokonce se zahradníkem.
Královédvorská zoo je rozhodně nepřekonatelným zážitkem pro každého příchozího, ať už jde o děti
nebo dospělé.

Pevnost Josefov, 13 km
Pevnost byla postavena v letech 1780-90 za
císaře Josefa II a byla nejmodernějším obranným
systémem a ochranou stavbou své doby. Na
stavbu byly použity nejmodernější obranné
prvky se spojením dokonalého začlenění do
terénu.
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Hospital Kuks, vzdálenost 8,5 km
Jedinečný barokní komplex založený F. A. Šporkem, jehož stavba byla zahájena r. 1692. Nejprve byla
vybudována lázeňská budova při léčivých pramenech, 1695 byly již lázně v provozu.

Braunův Betlém, vzdálenost 3,5 km
Braunův Betlém najdete cestou, která směřuje do nejvýchodnější části Zličínského hřbetu, do lesního
porostu mezi Dvorem Králové a Kuksem.
Jdeme za poznáním úžasné práce mistra Matyáše
Bernarda Brauna, který zde v letech 1718–1732, na
popud hraběte Františka Antonína Šporka, vytvořil
krásné dílo, dnes známé jako Braunův betlém. O
významu tohoto díla svědčí i zápis do seznamu 100
nejohroženějších památek světa. Z původního počtu
26 plastik se do dnešních dnů dochovalo pouze 10 ks,
na osudu zbývajících děl se, v letech 1781–1787,
podepsala stavba barokní vojenské pevnosti v
Josefově, stavební kámen byl těžen právě v těchto místech. Některé sochy byly zachráněny před
zničením přemístěním do špitální zahrady v areálu hospitálu Kuks. Do dnešních dnů se tedy
dochovala tato díla: skála, kde údajně býval obraz malovaný Petrem Brandlem Útěk sv. Rodiny do
Egypta, poustevníci Jan Garinus a Onufius, sv. Jan Křtitel, Máří Magdaléna, Vidění sv. Huberta, reliéfy
Narození Krista, Klanění pastýřů a Příchod tří králů, které tvoří vlastní Betlém, Kristus a Samaritánka u
studny Jakobovy, kamenné sedátko s knihou jako pozůstatek poustevny sv. Pavla na němž údajně
sedával mistr Braun.
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Přehrada Les Království je ve vzdušné vzdálenosti 7 km od obce Libotov.
Gravitační přehradní nádrž byla postavená v letech 1910–1919 na Labi z důvodu rozsáhlé potopy v
roce 1897. Nádrž slouží jako ochrana před povodněmi a hydroenergetickým účelům. Leží u samoty
Tešnov v katastrálním území Bílá Třemešná.
Gravitační přehradní nádrž byla postavená v letech 1910–1919 na Labi z důvodu rozsáhlé potopy v
roce 1897. Nádrž slouží jako ochrana před povodněmi a hydroenergetickým účelům. Leží u samoty
Tešnov v katastrálním území Bílá Třemešná, 4 km proti proudu od města Dvůr Králové nad Labem, v
úzkém údolí, jež prochází Kocléřovským hřbetem. Na levém břehu ji lemuje rozsáhlý lesní komplex
Království, zbytek starého hraničního hvozdu, po němž získala přehrada své jméno.
Přehrada je v českých poměrech neobvyklá svým vysoce estetickým stavebním provedením. Celý
soubor staveb je pojednán v romantizujícím, pseudogotickém duchu. Samotná koruna hráze je
doplněna dvěma branami s ozdobnými věžičkami. Domek hrázného, stojící opodál na pravém břehu,
připomíná malý kamenný hrad s dominantní věží s cimbuřím. V současnosti je díky své jedinečnosti
vyhledávaným cílem turistů. Od 3. září 1958 je přehrada
i s elektrárnou zapsána jako nemovitá památka, od roku
1964 je údajně národní technickou památkou, od 1.
července 2010 je národní kulturní památkou.
Šířka hráze v základu je 37 m a v koruně 7,2 m. Délka
hráze v koruně je 218 m. Maximální výška hráze je 41,1
m, hloubka u hráze je asi 28 m. Nádrž je při zásobním
objemu dlouhá 5,1 km a maximální zatopená plocha
činí 85 ha (v běžném provozu 58,6 ha).

Mateřská školka:
Mateřská škola se nachází uprostřed obce Libotov. Krásná příroda v okolí láká k vycházkám a
poznávání. Vlastními prožitky se děti nenásilnou formou učí. Pobyt dětí v mateřské škole zpestřujeme
různými akcemi. Pravidelně navštěvujeme divadelní představení v Hankově domě, permanentka do
ZOO ve Dvoře Králové n/L umožňuje našim nejmenším pozorovat exotická zvířata v různém ročním
období, navštěvujeme výstavy, pořádáme exkurze, výlety, besídky pro rodiče, vystupujeme pro
veřejnost.
Naše mateřská škola je jednotřídní. Snažíme se, aby děti v naší školičce byly spokojené a cítily se jako
doma. Tomu napomáhá nejen stavební řešení budovy, ale i režim dne a jeho pružnost. Děti mají
možnost volného pohybu po budově školy, mohou si samy zvolit, zda se do připraveného programu
zapojí, je přihlíženo k individuálním potřebám jednotlivých dětí. Děti jsou vedeny k samostatnosti ve
všech směrech – při hygieně, oblékání a svlékání, při jídle. Do školky docházejí děti nejen z Libotova,
ale dojíždějí i z Hřibojed, Litíče, Dubence, Vilantic i nedalekého Dvora Králové n/L. Protože jsme
jednotřídka, tráví spolu většinu části dne děti ve věkovém rozmezí 2 – 6 let. Velkou výhodou tohoto
věkového složení dětského kolektivu je, že se děti učí ohleduplnosti a navzájem si pomáhají. Starší
děti pomáhají a starají se o ty mladší stejně jako v rodině a ty mladší se snaží svým starším
kamarádům vyrovnat.
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V mateřské škole pracují 3 zaměstnankyně. Obě učitelky, které se po dobu pobytu dětí v MŠ o ně
starají a odborně je vedou, jsou kvalifikované s dlouholetou pedagogickou praxí. Děti jsou vzdělávány
ve všech směrech, hlavní zaměření mateřské školy je na jazykovou a hudební výchovu.

Kultura
Podmínky pro kulturní aktivity jsou omezené tím, že obec nevlastní žádné větší kulturní zařízení.
Pouze na obecním úřadě je zasedací místnost s kapacitou maximálně 30 lidí. Všechny akce konané v
Libotově se odehrávají na již zmíněném obecním fotbalovém hřišti. Zde je kompletní zázemím pro
fotbalisty ale i hasiče. WC, sprchy, zastřešená pergola, která slouží celoročně k posezení. Pouze však
jen v jarních až podzimních měsících. Chybí zde větší společenská místnost, kde by se mohli konat
větší obecní akce. V obci je celoročně pořádáno několik menších kulturních a společenských akcí:












Den seniorů
Den žen
Pálení čarodějnic
Volejbalový turnaj
Dětský den
Hasičská soutěž
Fotbalový turnaj
Libotovská Rocková noc
Den obce
Den mužů
Rozsvícení vánočního stromu

Obec zajišťuje pravidelné měsíční setkávání seniorů v zasedací místnosti obecního úřadu.
Dostupnost sportovních zařízení v okolních obcích je možné si zapůjčit tělocvičnu v ZŠ Dubenec. A
navštívit jak multifunkční hřiště v obci, tak i v Dubenci a Hřibojedech. Další možnosti sportovního
zařízení je ve Dvoře Králové nad Labem.

1.1.6. Životní prostředí
Stav životního prostředí
Základní údaje 2017
Počet obyvatel 184,00 počet
Celková plocha území obce 424,32 ha
Výměra orné půdy 293,51 ha
Výměra orné půdy 293,51 ha
Výměra zahrad 11,38 ha
Výměra trvalých travních porostů 35,63 ha
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Výměra zemědělské půdy 340,53 ha
Výměra lesní půdy 51,65 ha
Výměra vodních ploch 0,88 ha
Výměra zastavěných ploch 5,59 ha
Výměra ostatních ploch 25,66 ha
Obec Libotov má krásné okolí. Východně se vypíná Hřibojedský vrch (425 m) a jižně se nachází
rybníčky. Na jaře z rozkvetlé třešňové aleje uvidíte Krkonoše – Sněžku jako na dlani.
Milovníci cykloturistiky si také přijdou na své. Po vyznačených cyklostezkách se dostanou na Zvičinu,
do Kuksu, Betléma, Hořic a dalších.

Struktura využití půdy v obci Libotov v roce 2017

Zdroj: ČSÚ

Hustota zalidnění obce je 43,36 obyv./km2.
Zdroj: ČSÚ
Orná půda zaujímá 69,17% plochy, lesy tvoří 12,17% plochy.
Zdroj: ČSÚ
Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami (jako jsou lesy,
zahrady atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv. nestabilními).
Vyšší hodnota koeficientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou
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(stabilní) krajinu. V obci Libotov dosahuje koeficient hodnoty 0,31.
Zdroj: ČSÚ
Struktura využití půdy
Zemědělskou půdu obhospodařují v obci převážně: Karsit Agro, a.s., která se zabývá jak rostlinou, tak
živočišnou výrobou. Klíčovými ekonomickými komoditami jsou obiloviny, řepka olejná, cukrová řepa.
Lesní pozemky v katastru obce jsou jehličnaté nebo smíšené. Pro trvale udržitelný rozvoj a zachování
hodnot krajiny je zásadní udržet rozlohu lesních pozemků, druhové skladby a dodržet přirozený
způsob obnovy lesa.
Obec považuje za důležité respektovat významné segmenty krajiny jako prvky ekologické stability
území a jako plochy přirozené krajinné zeleně tvořící ráz krajiny a obce. Co se zemědělského
hospodaření týká, toto bude přizpůsobeno přírodním podmínkám. Vodní eroze a odnos půd budovu
rámci technických protierozních opatření komplexně řešeny souladu s KPÚ. Poldr u hřiště. Přesto byly
již v minulosti vybudovány protizáplavové příkopy na okrajích zastavěného území obce. Jsou neustále
udržovány.
Kvalita ovzduší je v Libotově dobrá.
Ochrana životního prostředí
Kvalita životního prostředí řešeného území je celkově velice dobrá. Veškeré krajinné typy zastoupené
na území lze hodnotit jako běžné. Podle využití krajiny spadá území převážně do les zemědělské,
popřípadě zemědělské krajiny. Co se týče ochrany životního prostředí pak se území ORP Dvůr Králové
nad Labem nenachází žádné území zařazené do soustavy Natura 2000 a nezasahuje sem ani žádné
velkoplošné chráněné území. Z chráněných území lze jmenovat přírodní rezervaci Vřešťovská
bažantnice, přírodní památky Čertovy hrady a Kalské údolí. Na území je dále evidováno celkem 14
památných stromů, skupin stromů a stromořadí.
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1.1.7. Správa obce
Hospodaření a majetek obce
Obecní úřad Libotov
Starosta:

Mgr. Filip Kraus

Starosta je uvolněn:

Ne

Mobil:

+420 728 993 219, +420 777 617 861

Telefon:
Fax:
E-mail:

obec.libotov@tiscali.cz

Webová stránka:

www.libotov.cz

Pošta:

Libotov 80, Dvůr Králové nad Labem

PSČ:

54401

IČ: 578193
Základní data 2018
Daňové příjmy 2 996,58 tis. Kč
Nedaňové příjmy 211,52 tis. Kč
Kapitálové příjmy 201,92 tis. Kč
Vlastní příjmy 3 410,02 tis. Kč
Přijaté dotace 1 600,15 tis. Kč
Neinvestiční přijaté dotace 806,93 tis. Kč
Investiční přijaté dotace 793,23 tis. Kč
Příjmy 5 010,17 tis. Kč
Běžné výdaje 2 794,87 tis. Kč
Kapitálové výdaje 2 581,29 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů -365,99 tis. Kč
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Vývoj rozpočtového hospodaření v obci Libotov v letech 2009–2018 (v tis. Kč)
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Srovnání struktury rozpočtových příjmů v období 2009–2018

Zdroj: ČSÚ
Vývoj rozpočtového hospodaření obce Libotov v letech 2009–2018 (v tis. Kč)
201
7

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2018

Daňové
příjmy

1 540

1 600

1 583

1 652

2 116

2 464

2 371

2 493

2 997

Nedaňové
příjmy

40

89

122

455

538

541

419

232

212

Kapitálové
příjmy

32

21

12

10

51

16

62

180

202

Neinvestič 140
ní přijaté
dotace

946

348

322

352

445

399

395

807

Investiční
přijaté
dotace

176

250

188

0

0

202

9 704

2 395

793

Příjmy

1 928

2 906

2 254

2 438

3 057

3 669

12
956

5 694

5 010

Běžné

1 895

2 257

2 072

2 139

2 440

2 897

1 949

2 027

2 795
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výdaje
Kapitálové
výdaje

421

83

820

0

154

298

10
016

9 110

2 581

Výdaje
celkem

2 317

2 341

2 892

2 139

2 594

3 195

11
965

11
137

5 376

Saldo
příjmů a
výdajů

-389

565

-638

299

463

474

991

-5 443

-366

Podíl
kapitálovýc
h výdajů

18,18
%

3,56%

28,35
%

0,00%

5,95%

9,33%

83,71
%

81,80
%

48,01
%

Podíl
běžných
výdajů na
celkových
příjmech

98,31
%

77,69
%

91,94
%

87,72
%

79,81
%

78,96
%

15,05
%

35,59
%

55,78
%

Zdroj: ČSÚ
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Organizace zřizované obcí
Obec Libotov je zřizovatelem pouze MŠ Libotov. Ta byla v loňském roce zrekonstruovaná. Podařilo se
i vybudovat venkovní dětské hřiště.
Obec nemá zaměstnance. Využívá nabídky z úřadu práce. Zaměstnanci se pak starají se o údržbu
zeleně a celkový vzhled obce.
Bezpečnost
Obec má vypracovaný krizový i povodňový plán. Obec obyvatelé informuje na důležité upozorněni
obyvatel rozhlasem a pomoci SMS, míra kriminality je nulová.
Přestupky řeší přestupkovou komisi na ORP. Prevence kriminality není třeba. Za celou dobu se žádný
přestupek neřešil.
Vnější vztahy a vazby
Obec je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hustířanka - http://www.hustiranka.cz.
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hustířanka byl založen v roce 2001. Iniciátorem jeho vzniku byla
obec Habřina, v současnosti je sídlo svazku v obci Dubenec. Název mikroregionu je odvozen od
potoku Hustířanka, který protéká několika obcemi na tomto území.
Při založení svazku stálo 8 obcí. Většina z nich nebyla do té doby členem žádného sdružení obcí. První
rozšíření svazku nastalo 19. května 2003, kdy přistoupily obce Hřibojedy, Litíč a Velký Vřešťov. O dva
měsíce později následovalo přistoupení dalších dvou obcí Lanžov a Libotov. K poslednímu rozšíření
svazku došlo 26. února 2004, kdy přistoupily obce Heřmanice, Hořenice a Kuks. V roce březnu 2019
přistoupila obec Stanovice.
Svazek obcí Mikroregion Hustířanka má v současné době 15 členských
obcí.
Obec je také partnerem místní akční skupiny MAS Hradecký venkov o. p. s., která byla založena
zakladatelskou smlouvou dne 3. 5. 2007. Společnost byla založena za účelem poskytování obecně
prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Hradecký venkov.
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1.2 Východiska pro návrhovou část
Strategická část plánu rozvoje obce Libotova vychází z analytické části a SWOT analýzy. Obec je na
tom velmi dobře, je vidět úspěšná dlouhodobá práce vedení obce a postupná realizace investičních a
rozvojových projektů. Obec těží ze své vhodné polohy v blízkosti větších sídel, okresního města. Obec
je upravená, čistá, postupně opravovaná, což jsou další aspekty, které z ní dělají atraktivní místo pro
bydlení. Obec nabízí klidné prostředí v bezprostřední blízkosti přírody. Zvyšující se počet mladých
obyvatel a mladých rodin jen potvrzuje trend stěhování na venkov s možností nalezení bezpečného a
klidného prostředí pro rodiny s dětmi. Obec dále nabízí dobré podmínky pro sportovní vyžití a
volnočasové aktivity. Obec žije aktivním společenským a kulturním životem – pořádá se tu značné
množství nejrůznějších akcí, aktivní jsou zejména hasiči a fotbalisté. Někteří obyvatelé se příliš
aktivně nezapojují, což může být ale také způsobeno tím, že dosud nenalezli vhodnou oblast pro své
zájmy. Většina střední generace je v obci aktivní a podílí se na organizaci každé akce v obci.
V obci chybí jen vybavenost, a to hostinec nebo společenská místnost na pořádání akcí v zimních
měsících. Část opatření a aktivit návrhové části je zaměřena právě na snížení jejího vlivu. Dalšími
slabými stránkami je absence prvků občanské vybavenosti a služeb a nutnost za většinou dojíždět.
Tyto slabiny jsou na druhé straně vyváženy aktivním společenským životem, což je pro pocitovou
kvalitu života mnohem důležitější.
Mezi příležitosti řadíme hlavně aktivní zapojení obyvatel do života v obci, jejich získání pro spolupráci
a společné plánování pořádaných akcí. Současně může obec aktivně podporovat nové aktivity, spolky
či skupiny. Současně do této oblasti patří i další investice do obecního majetku i prostranství tak, aby
byl zachován krásný, upravený a čistý vzhled obce.
Kulturní akce sdružují obyvatele a lákají nové návštěvníky. Obec zviditelňují i webové stránky, ale
také věhlasné dětské dny, které se pod záštitou obce Libotov konají každý rok. A jsou vyhlášeny v
celém regionu.
Nově zvolené zastupitelstvo obce na svém ustavujícím veřejném zasedání koncem roku 2018
prezentovalo plán činnosti i investiční priority na další funkční volební období (2018-2022) a navázalo
tak na dlouhodobé investiční záměry schválené či realizované v předchozích letech.
Strategický plán obce vycházel především z potřeb obyvatel. V obci proběhlo dotazníkové šetření a
na základě něho se tvořil strategický plán obce. Dotazník se vrátilo 32.

36

Výsledky šetření:
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1.3 SWOT analýza
Silné stránky







Dobrá poloha obce a dopravní dostupnost dojíždět za prací.
Libotov má dobrou polohu. Je nedaleko Dvora Králové nad Labem i dobrého dojezdu do
Jaroměře a následně i do HK.
Klid a čistá příroda.
Nádherná příroda s možností odpočinku ale i mnoha sportovních zážitku.
Kulturně akční obec. Dobré podmínky pro společenské žití v obci.
Obec má dobré podmínky pro pořádání společenských akcí. Velká podpora obyvatel.
Dobrá infrastruktura pro sportovní vyžití (turistika, cykloturistika, kurty na nohejbal a
tenis, dětské hřiště, travnaté hřiště).
Dobrá poloha obce s možností využití sportovního hřiště.
Dobrá poloha obce krásná příroda čisté ovzduší.
Obec má dobrou polohu obklopenou lesy a krásnou přírodou. Kde je klid a čisté ovzduší.
Obslužnost a infrastruktura občanům. Vybavenost obce. Vlastni MŠ.
Obec má všechny možné prostředky pro všechny volné aktivity pro všechny věkové
kategorie. A krásnou školku s dětským hřištěm.

Slabé stránky


Nedostatek vlastních pozemků pro výstavbu nových RD.
Nedostatek pozemků pro novou výstavbu RD. Je neuspokojená poptávka mladých rodin,
které chtějí v této lokalitě stavět.
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Chybí informační centra pro turisty, celkově propagace cestovního ruchu.
Chybí informační tabule a propagace památek a zajímavostí okolí.
Není obchod, zázemí pro občany například společenská místnost na pořádání akcí v
zimních měsících.
Chybí větší společenská místnost k pořádání společenských akcí v zimním období.
Občanská vybavenost.
Chybějící prodejna potravin, restaurace a dalších prvků občanské vybavenosti.
Zdroje financování investičních potřeb obce
Zajišťování dostatečných zdrojů financování k rozvoji infrastruktury v malých obcích s
rozptýlenou zástavbou
Zdroje financování investičních potřeb obce
Kanalizace v obci.
Zvyšování bezpečnosti v dopravě.
Chodníky v obci.

Příležitosti




Podpora v oblasti cestovního ruchu.
Nedaleká lokalita barokního území Braunova Betléma, blízkost letiště Žireč, ZOO Dvůr
Karlové nad Labem, Josefov a dalších zajímavostí v okolí.
Infrastruktura obce.
Obecní chodníky a kanalizace.

Hrozby





Nedostatek vlastních pozemků pro výstavbu nových RD.
Nedostatek pozemků pro výstavbu nových rodinných domků z důvodu vysoké kvality
zemědělské půdy a její ochrany.
Dopravní obslužnost.
Omezování lokální autobusové dopravy.
Pracovní příležitosti.
Potřeba dojíždění do zaměstnání při snižování počtu pracovníků v zemědělství, který byl v
minulosti hlavní zaměstnavatelem.

2. NÁVRHOVÁ ČÁST
2.1 Strategická vize
Libotov = krásné místo, kde by chtěl žít každý.
Libotov jako krásné, upravené, čisté a bezpečné místo pro život, kde je klid a příroda, ale
v pohodlném dosahu velká sídla nabízející dostačující společenské zázemí.
Libotov jako místo nabízející dostatek příležitostí pro sportovní vyžití, volnočasové aktivity a bohatý
kulturní a společenský život.
Globální cíl:
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Vytvářet podmínky pro spokojený život v klidném prostředí, s dobrou dostupností přírody, které
nabízí vysokou kvalitu života.

2.2 Cíle, opatření a aktivity
Vysoká důležitost

Střední důležitost

Nízká důležitost

Cíl: „Péče o majetek a vzhled obce”
Jednou z velkých předností obce je dlouhodobý rozvoj a průběžné investice do oprav a renovace
stávajícího majetku a výstavba nového. V rámci tohoto cíle bude probíhat další údržba a výstavba
podle dlouhodobého plánu.

Opatření: „Údržba a výstavba majetku obce”
Náklady
Rekonstrukce obecního úřadu. Vybudovat Od – do Odpovědnost (tis. Kč)
společenskou místnost pro aktivity občanů
konané v zimním období.

Zdroj
financování

-

obec

-

Vlastní
externí

+

-

obec

-

Vlastní
externí

+

-

obec

-

Vlastní
externí

+

„Obnova a nákup techniky na údržbu zeleně a veřejných -

obec

-

Vlastní
externí

+

obec

-

Vlastní
externí

+

„Rekonstrukce budovy obecního úřadu – zateplení,
bezbariérový přístup, zasedací místnost.”

„Rekonstrukce oprava fotbalového hřiště – nové
zázemí. Úprava sklepních prostor, kabin a stánku.”

„Oprava střechy a elektroinstalace na MŠ.”

prostranství. Modernizace.”
„Oprava obecní stodoly. Střecha opláštění.”

Cíl: „Růst kvality života”
Tento strategický cíl bude zaměřen na zvyšování kvality života v obci a zejména na posílení
sounáležitosti a zapojení obyvatel do aktivní činnosti pro obec, zejména v oblasti volnočasových
aktivit a pořádání a organizace akcí za aktivní podpory vedení obce.

Opatření: „Kanalizace.”
Náklady
Najít finanční zdroj pro realizaci a možnost Od – do Odpovědnost (tis. Kč)
výstavby kanalizace a ČOV či podpora výstavby
na domácí ČOV.
„Najít

prostředky

pro

vybudování

čí

opravu

-

Zdroj
financování

Vlastní
externí

+
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kanalizace.”
Cíl: „Rozvoj spolupráce mezi obcemi”
Spolupráce se týká zejména Mikroregionu Hustířanka a sdružení Hradecký venkov, jichž je obec
členem. V rámci mikroregionu mohou být realizovány projekty, které by obce samotné nebyly
schopné realizovat, zejména z finančních důvodů. Současně je tu prostor pro koordinovaný rozvoj
území.
Cíl: „Počet obyvatel – vytvářet podmínky pro růst obyvatel”
Obec musí najít vhodné pozemky pro novou výstavbu RD a tím i získání nových obyvatel. V rámci
tohoto cíle bude realizována příprava na budoucí výstavbu, včetně posílení technické infrastruktury.

Opatření: „Získání nových pozemků na
Náklady
výstavbu RD.”
Od – do Odpovědnost
(tis. Kč)
Získání nových pozemků a případný odkup
areálu bývalého JZD. Kde by byla jedna z
možností na výstavbu nových rodinných domů.
„Odkup areálu bývalého JZD a vytvořit nové stavební parcely.”

Zdroj
financování

Vlastní
externí

-

+

Cíl: „Rozvoj a budování infrastruktury obce”
Cílem je rekonstrukce stávající technické infrastruktury v obci a její další rozvoj k zajištění optimálního
stavu dopravní infrastruktury obce.

Opatření: „Veřejné osvětlení (orientačního
osvětlení)”
Náklady
Výměna
stávajících
osvětlovacích
těles Od – do Odpovědnost (tis. Kč)
technologii úsporného LED osvětlení ulic. Jedná
se o výměnný modul osazený LED diodami, který
nahrazuje původní tělesa.
„Výměna stávajících osvětlovacích těles
technologii úsporného LED osvětlení ulic. Jedná se o výměnný modul osazený LED diodami, který
nahrazuje původní tělesa.”

Zdroj
financování

Vlastní
externí

-

+

Cíl: „Zajištění podmínek pro efektivní správu obce”
Cílem je zajistit podmínky pro optimální využití, údržbu i rekonstrukce veřejných budov s cílem jejích
dalších využití pro volnočasové zájmy občanů a spolků. Ve spolupráci s dobrovolným svazkem obcí
Mikroregion Hustířanka využití programů k dalšímu vzdělávání zastupitelů a úředníků obce.
Prostřednictvím akreditovaných školících zařízení doplňovat vzdělání vedení obce na všech úrovních.

Opatření: „Vzdělávání zastupitelů a vedoucích
Od
pracovníků obce”
do
Obec Libotov je členem dobrovolného svazku obcí,
který pro své členy zajišťuje také vzdělávací činnost

–

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování
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úředníků obcí i jejich zastupitelů. Prostřednictvím
projektu "Zvýšení profesionality obcí Mikroregionu
Hustířanka formou plánů strategického rozvoje a
zvýšením kvalifikace zástupců obcí" (reg. číslo:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007366) je zajišťováno
další vzdělávání dle schváleného plánu. Součástí
vzdělávání je zejména orientace v zákonu o obcích a
související legislativě. Školení vybraných zástupců
obcí jsou směřována k využití v každodenní praxi
ÚSC, jako např. zákon č. 128/2000 Sb. Znalost
obecných ustanovení, rozlišení samostatné a
přenesené působnosti obce, mandát, práva a
povinnosti zastupitele, orientace v působnosti
orgánů obce nebo v pravomocech zastupitelstva
obce, rady a starosty, při majetkoprávním jednání,
zveřejňování nebo kontrola, dozor a neplatnost
právního úkonu jsou základními podmínkami pro
efektivní správu obce.

2.3 Podpora realizace programu
Pro úspěšnou realizaci Programu rozvoje obce Libotov je potřeba definovat i samotný průběh
realizace a spolupracovat s řadou subjektů, včetně zapojení vlastních občanů za účelem dosažení
navržených aktivit.
Naplňování programu bude sledovat starosta obce, který bude zároveň hlavním iniciátorem realizace
jednotlivých opatření. Průběžné sledování naplňování programu bude v gesci zastupitelstva obce,
především v době před tvorbou rozpočtu obce. Tento dokument bude také sloužit jako podklad pro
tvorbu střednědobého výhledu rozpočtu a rozpočtu obce.
Základním zdrojem financování aktivit tohoto dokumentu bude obecní rozpočet. U řady aktivit se
přesto počítá s možností využití spolufinancování z veřejných zdrojů (kraje, ČR, fondy EO), případně
ze soukromého sektoru.
Program může být průběžně aktualizován v návaznosti na průběh jeho realizace. Podmětem
k aktualizaci programu můžou být jak vnější okolnosti spojené s nutnou změnou obsahu dokumentu,
tak naplnění některých částí či potřeba stanovit nové cíle. Změny budou probíhat přímo v dokumentu
a s každou jeho revizí budou občané opětovně seznámeni. Aktualizace budou také schváleny
zastupitelstvem obce. Aktualizace celého dokumentu proběhne dle potřeb obce.
Aktuální znění dokumentu bude pro občany vždy dostupné na webových stránkách obce
http://www.libotov.cz/
Program rozvoje obce Libotova byl schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne
10.8.2020.
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