SPOLUOBČANÉ,
dovolte mi, abych se s Vámi poprvé pozdravil a v krátkosti shrnul skutečnosti, které se udály během posledních dnů. O komunálních volbách
i jejich výsledcích bylo myslím napsáno až dost. Za připomenutí stojí, že
v následujícím volební období 2014–2018 bude v našem městě zastupitelstvo složeno pouze z 9 členů, oproti dosavadním 15 členům. Dojde tím
k nemalé úspoře finančních prostředků a odpadne duplicitní projednávání bodů, které dříve procházely nejprve radou a následně zastupitelstvem města.
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne
10. 11. 2014 bylo veřejným hlasování zvoleno nové vedení města a zřízeny výbory v tomto složení:
Starosta (uvolněný): Jaromír Přibyl
Místostarosta (neuvolněný): Petr Soukup
Finanční výbor:
Předseda (neuvolněný): Ing. Michal Zahradníček
Člen (neuvolněný): Jindřich Řezníček
Člen (neuvolněný): Ing. Milan Etrych, Ph.D.
Kontrolní výbor:
Předseda (neuvolněný): Mgr. Milan Valnoha
Člen (neuvolněný): Bc. David Holman
Člen (neuvolněný): David Horák
Kulturní výbor:
Předseda (neuvolněný): David Pošepný
Člen (neuvolněný): Bc. David Holman
Člen (neuvolněný): František Grossman
Poděkování patří všem občanům, kteří se aktivně účastnili voleb
a svými hlasy dali najevo, že dění v obci jim není lhostejné. Věřím, že nově zvolené zastupitelstvo vytvoří dobrý tým, který bude společně pracovat
na dalším rozvoji města.
I přesto, že v Libáni žiji se svou rodinou již 16 let a od roku 2010 jsem
členem zastupitelstva města, pro mnohé jsem tváří novou. Svoji kandidaturu jsem zvažoval dlouho a důkladně. Rozhodujícím faktorem bylo i to,
že mě oslovovala a podpořila řada občanů a následně i někteří členové
bývalého zastupitelstva.
Rád bych navázal na práci předchozího zastupitelstva a pokračoval
podobným směrem. Určitě si myslím, že podporu si zaslouží všechny
místní spolky, které organizují kulturní, sportovní nebo společenské dění
ve městě. Můj obdiv a poděkování patří zejména těm, kteří se v rámci
svého volného času věnují aktivitám pro děti a mládež.
Přeji Vám klidné prožití vánočních svátků mezi nejbližšími, mnoho
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radosti, štěstí a pohody. Do roku 2015 Vám přeji mnoho zdraví
a úspěchů, ať je ten nový rok alespoň o kousek lepší, než byl ten starý.
Jaromír Přibyl, starosta města
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Z JEDNÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
- schválení rozpočtových opatření č. 9, 10, 11, 12 a 13 roku 2014
- schválení nového nájemníka obecního bytu č. 2 v č. p. 15 na náměstí Svobody v Libáni od 1. 10. 2014
- ukončení provozu gynekologické ordinace ve zdravotním středisku
v Libáni MUDr. Jaroslavem Vorlem ke dni 31. 12. 2014
- schválení uzavření smlouvy o krátkodobém investičním úvěru od
České spořitelny, a. s., až do výše 3.900.000 Kč na předfinancování
investičních akcí – v současné době je již úvěr splacen
- schválení prodeje obecního pozemku parc. č. 1470/1 v katastrálním
území Libáň o výměře 127 m² za cenu 150 Kč/m²
- schválení vymáhání penále za nedodržení termínu dokončení díla
„Autobusové nádraží Libáň“ ve výši 800.878,54 Kč + příslušenství
po firmě STRABAG, a. s., soudní cestou
- schválení poskytnutí finančního daru SRPLŠ Libáň ve výši
20.000 Kč na vánoční akci spojenou s rozsvícením vánočního
stromu na náměstí v Libáni
- schválení přijetí dotace z OPŽP na projekt „Přírodní hřiště MŠ Libáň“ ve výši 1.117.659,24 Kč
- ukončení provozu ordinace praktického lékaře pro děti a dorost na
zdravotním středisku v Libáni MUDr. Miroslavou Beranovou ke dni
31. 12. 2014
- ukončení provozu ordinace praktického lékaře pro dospělé na zdravotním středisku v Libáni MUDr. Janem Příhodou ke dni
31. 12. 2014
- zveřejnění záměru pronájmu ordinací na zdravotním středisku
k provozování gynekologické praxe, praxe praktického lékaře pro
dospělé a praxe praktického lékaře pro děti a dorost a to od
1. 1. 2015
- schválení zhotovitele akce: „Libáň, lékařský dům–zlepšení tepelnětechnických parametrů obvodových konstrukcí“ firmu STAVOS
NECHANICE, s. r. o., IČO: 27482391
- schválení Organizačního řádu Městského úřadu Libáň
- schválení odměn neuvolněným zastupitelům města
- volba členů školské rady za zřizovatele
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- vydání Nařízení města č. 1/2014 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města Libáň – viz str. 6
- schválení smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
v požární ochraně na výdaje jednotky SDH Libáň v celkové výši
22.900 Kč
- dále byly projednávány různé podněty občanů, žádosti o pronájmy
obecních bytů, o pronájmy hrobových míst, smlouvy o zřízení věcných břemen na obecních pozemcích atd.
Zápisy z veřejných zasedání města jsou zveřejňovány na internetových
stránkách města http://www.mestoliban.cz/zastupitelstvo.
Zveřejněny jsou upravené verze zápisů z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů v platném znění.
Vladimíra Klárová

OKÉNKO MÍSTOSTAROSTY
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
dovolte i mně, abych Vás v novém volebním období přivítal na stránkách našich Libáňských novin. Tato pravidelná rubrika by Vás měla informovat o veškerých stavebních aktivitách, opravách nemovitostí, ale
i úpravách obecních pozemků, tedy o všem, co do určité míry ovlivňuje
život nás všech. Na těchto několika řádcích budeme vždy představovat
nové stavební projekty, popisovat průběh výstavby včetně finančních
rozpočtů jednotlivých staveb nebo stavebních úprav. Osobně si myslím,
že by mohl vzniknout zajímavý sloupek, ve kterém byste dostali kompletní informace o stavebních aktivitách, které se týkají nejen samotného
města Libáň, ale i okolních obcí.
Chci věřit, že nové zastupitelstvo bude natolik aktivní a produktivní,
že svou činností zajistí tomuto článku vždy dostatek nového materiálu.
Nebudu se dnes vracet k investičním akcím, které byly dokončeny
a profinancovány do konce uplynulého volebního období, ale chci při této
příležitosti zmínit pouze jednu. Byla dokončena v měsíci listopadu a je
tak trochu kontroverzní, ale o to zajímavější a z mého pohledu i velmi
prospěšnou. Hovořím o nové zahradě v mateřské škole. Na celém půdorysu vznikla komponovaná naučná zahrada proložená herními prvky, ze
kterých by bylo dobře jmenovat alespoň výukový altán, vrbové iglú, dvě
nová pískoviště a nebo další herní prvky, které podporují zručnost a fyzickou zdatnost našich dětí. Akce byla dokončena s celkovými náklady
převyšujícími částku 1,2 milionu korun, přičemž se podařilo téměř z 85 %
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tyto náklady pokrýt dotací ze Státního fondu životního prostředí. Trochu
mě při pohledu na toto dílo mrzí kritika z řad některých pedagogických
pracovníků. Nemohu se ubránit pocitu, že novou zahradu vnímají
s jakousi obavou, že uhlídat na ní děti bude složitější a organizačně náročnější. Chci věřit, že to je jen můj subjektivní dojem a že naše děti pod
vedením nadšených pedagogických pracovníků získají využíváním nové
interaktivní plochy nové znalosti a dovednosti.

Dovolte mi na závěr popřát Vám všem příjemné prožití vánočních
svátků, rodinnou pohodu a klid, který k Vánocům zajisté patří. Do nového roku Vám přeji zejména pevné zdraví a mnoho pracovních, ale
i osobních úspěchů.
Petr Soukup, místostarosta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNĚ
MĚSTSKÝ ÚŘAD LIBÁŇ INFORMUJE
Městský úřad Libáň bude v průběhu Vánoc
uzavřen od 31. prosince 2014 do 2. ledna 2015.
Městská knihovna Libáň bude v průběhu Vánoc
uzavřena od 22. prosince 2014 do 2. ledna 2015.
V novém roce bude otevřeno od pondělí 5. ledna 2015.
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TANEČNÍ
Město Libáň má záměr pořádat v letních měsících roku 2015 základní
taneční kurzy pro děti ve věku 14–17 let. Přihlášky na kurzy bude od ledna přijímat knihovna v Libáni.
PODĚKOVÁNÍ
V letošním roce byl vybrán na ozdobu náměstí v Libáni v době letošního adventu smrk, který vyrostl na obecním pozemku v ulici Dukelská
v Libáni. Myslím, že i letos se nám výběr povedl – posuďte sami.

Velké poděkování patří manželům Urbanovým ze Starých Hradů, panu
Mazáčkovi z Libáně a Sdružení rodičů a přátel libáňské školy, kteří zajistili ozdobení a osvětlení stromu. Děkujeme zároveň manželům Havlíkovým, kteří strom před lety vysadili a starali se o to, aby vyrostl do krásy.
Vánoční strom byl slavnostně rozsvícen v pátek 28. 11. 2014. K vánoční
atmosféře přispěly svým vystoupením děti z mateřské i základní školy.
PRODEJ RYB
Libáň,
21., 22. a 23.
8.00–16.00
nám. Svobody
prosince 2014
hod
Prodávat se budou kapři a pstruzi.
Další druhy ryb je nutné si předem objednat na telefonním
čísle: 777 096 188.
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NAŘÍZENÍ MĚSTA Č. 1/2014,
o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města
Zastupitelstvo města Libáň se na svém zasedání dne 26. 11. 2014 usnesením č. Z2/13/11/14 usneslo vydat na základě ustanovení § 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1, § 84
odst. 3 a § 102 odst. 4 ve spojení s odst. 2 písm. d) a zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Účelem tohoto nařízení města (dále jen „nařízení“) je stanovit, které druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu
určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1 na území města Libáň jsou zakázány.
Čl. 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se vymezují pojmy:
Podomním prodejem je prodej zboží či poskytování služeb nebo nabízení
prodeje zboží či poskytování služeb provozovaný bez pevného stanoviště
obchůzkou jednotlivých bytů, domů, budov apod. bez předchozí objednávky.
Pochůzkovým prodejem je prodej zboží nebo poskytování služeb uskutečňovaný formou pochůzky, při níž je potencionální uživatel zboží nebo
služeb bez předchozí objednávky vyhledáván prodejcem z okruhu osob na
veřejných prostranstvích mimo provozovnu.
Čl. 3
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb
Na území města Libáň se podomní prodej a pochůzkový prodej zakazují.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle
zvláštních právních předpisů2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.
1
2

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
§ 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
§ 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů.
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VÁNOČNÍ POSELSTVÍ
Kristus, spása pro všechny
My, křesťané, slavíme svatou noc, protože jsme děti světla. Proto můžeme pohlížet do tmy, protože už dobře víme, kde je té tmě konec a že jí
už je konec.
Křesťan ví, že jeho noc už Boží láska proměnila v jasné a radostné Vánoce. Proto přicházíme o svaté noci do kostela, abychom si to znovu uvědomili, abychom se o tom znovu ujistili, abychom se rozradovali radostí
andělů a pastýřů: „Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby nezahynul v temnotách nikdo, kdo v něj uvěří.“
Hádejte, kde jsou napsány následující věty a o kom: „Den jeho narození dal zemi novou tvář. Pro všechny lidi zazářilo v ten den nové světlo. Ke
spáse světa byl tento obdarován tolika schopnostmi. Jako Spasitel byl na
svět poslán. Naděje otců se naplnily. Už nikdy nepřijde na svět nikdo větší. Jeho narození přineslo světu evangelium, které bude hlásáno v jeho
jménu. Od jeho zrození začíná nový letopočet lidstva.“
Co myslíte – je to z vánočního kázání některého církevního Otce? Ne –
je to nápis na desce v Priene v Malé Asii, ke cti císaře Augusta. Vytesán
tam byl asi 9 let před narozením Krista. Tato naděje, že spasitelem světa
bude císař Augustus, se nesplnila.
Až s tímto malým dítětem, až s Ježíšem přichází spása. Záchrana pro
každého, kdo za ním šel, kdo za ním jde, kdo za ním půjde.
V jedné staré jesličkové hře rozvažuje Bůh Otec sám se sebou: „Jak
mám slíbeného zachránce lidstvu poslat na svět? Jako syna nejmocnějšího panovníka, jako velkého učence? Ne – nebude to bohaté princátko,
nebude to vědátor ani učenec. Bude to chudý bratr chudých lidí, bude
bratrem bezmocných a nevědomých. Takových je na světě nejvíc, ty je
třeba osvobodit především.“
Chudé dítě chudých lidí – to je Otcem určený titul
malého Ježíše. Žádné zázračné dítě, obklopené paprsky a anděly. Chudí lidé přicházejí k jeho jeslím. Přicházejí ti, co žijí v chudobě, ve věčném strachu ze svévole a násilí. Vykoupení člověka začalo v noci, mezi zvířaty
a žlebem na krmení dobytka. Tam se dítě Ježíš vydal do rukou
lidí.
Jen pomalu, v bolestech, ale přece jen se lidstvo kousek po kousku,
slovíčko za slovíčkem učí slabikovat a poznávat podstatná jména Vánoc –
Kristova narození. Jsou prostá a osvobozující: Mír, Dobrá vůle, Radost
všech. V tom je spása – záchrana pro všechny.
Přeji všem obyvatelům města požehnané vánoční svátky, porozumění
v našich lidských vztazích, hlavně v rodinách, od betlémského dítěte Ježíše více radosti, lásky, odpuštění a pokoje,
a k tomu Vám žehná Váš libáňský farář P. Augustín Števica
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BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH
24. 12. 2014
25. 12. 2014
26. 12. 2014
27. 12. 2014
28. 12. 2014
31. 12. 2014
1. 1. 2015

v Bystřici od 16.00 hodin pro rodiny
v Libáni od 24.00 hodin
v Libáni od 10.00 hodin
v Libáni od 10.00 hodin
v Libáni od 8.00 hodin
v Bystřici od 8.25 hodin
v Libáni od 10.00 hodin
v Osenicích od 11.00 hodin
v Libáni od 16.00 hodin
v Libáni od 10.00 hodin

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

TO NÁM TO UTEKLO…
JSOU TU VÁNOCE
Nic naplat, Vánoce jsou přede dveřmi. Těšíme se na ně. Jejich pastorální lyriku netvoří jen vůně pečiva, kapříci ve vaně a sháňka po darech
pod stromeček. Nastává čas lidské proměny. Všechno zaplavuje vlídnost.
Lidé se usmívají, jsou nějak šťastnější, laskavější, přicházejí k jesličkám,
krátce „sláva Bohu na výsostech“. Tradice připsala Vánocům štědrost,
sváteční pohodu a vzájemné porozumění.
Dobře se cítíme s hudbou, která má o Vánocích velké poslání. Vychází
vstříc tichému zamyšlení a vydává své uklidňující impulsy nejhlouběji na
dno lidské duše. Všechno vyslovují staré koledy, lidové vánoční písně
a rozmanité projevy lidové tvořivosti, figurky z rukou dovedných řezbářů
nebo půvabné tvary starých forem vánočního pečiva. Dnes se k těmto
obyčejům rádi vracíme.
Všichni lidé si přejí nejen na Štědrý den, ale i pro další léta zdraví, rodinné štěstí a pohodu. Možná to byli právě čeští venkovští muzikanti, kteří inspirovali básníka Jaroslava Vrchlického k napsání prostého štědrovečerního veršíku:
Dnes všechny struny v srdci znějí,
neb radost se jich dotýká.
Typické pro vánoční svátky jsou nesporně koledy. Rádi je zpíváme, je
to jeden z prastarých zvyků, který přebíráme od svých předků. Málokdo
z nás ale ví, jak vznikly. Co bylo dřív? Vánoce nebo koledy? Pokud se
ohlédneme do historie, Vánoce jsou časem koled a brzo po svátcích dochází ke změně kalendářního roku. Mezi oběma slovy koleda a kalendář
je souvislost. Pochází z latinského Calendae (kalendy, kolada), čili první
lednové dny, kdy se slavil slunovrat. Pohanští kněží obcházeli domy a
zpívali rituální zpěvy, které měly přinést štěstí. Odměňováni byli různými
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obětinami. Stejný zvyk si posléze osvojili křesťanští kněží, oslavující narození Krista.
Koledy v pravém smyslu jsou vánoční písně zpívané dětmi a potulnými
chudými při obcházení jednotlivých stavení, kdy „si koledují“ o výslužku,
kterou představovalo především jídlo. Historie vánočních koled sahá do
13. století a podle legendy je autorem první koledy svatý František
z Assisi (1181–1226). Událo se to zřejmě 25. prosince roku 1212
v italském Grecciu, kde sv. František uspořádal Slavnost narození Páně
na způsob „živých jesliček“. V přírodní jeskyni upravené jako betlémská
stáj byla sloužena mše se zpěvem koledy a se všemi skutečně živými postavami a zvířectvem.

Vánoce jsou svátky, které v křesťanské církvi představují oslavu narození Krista. Slaví se až od 25. prosince (nikoliv na Štědrý den, ten představuje předvečer slavnosti Vánoc a konec adventu. Doba adventu je období čtyř týdnů před Vánocemi a nejsou jejich součástí). Takže oslava
Vánoc je poprvé doložena v Římě roku 336, všeobecně se slaví Vánoce od
7. století. Tím odpovídám na otázku, co bylo dřív. Vánoce nebo koledy?
Vždy mě udivuje, jak obrovskou explozi tvořivosti vyvolala poměrně
krátká, téměř novinová, ale věčně živá zpráva o Kristově narození
v evangeliu sv. Lukáše. Totéž platí o tradici vánočních písní. Koledy byly
a dodnes jsou jednou z nejrozšířenějších vánočních kratochvílí. Mají silnou melodii, základním motivem je radostná novina narození Spasitele,
buzení pastýřů, pouť Tří králů do Betléma, prosba o dárek i přání dobré
úrody hospodáři. Asi se nenajde člověk či rodina, která by si nezanotovala
nějakou koledu. Třeba Narodil se Kristus Pán, Nesem vám noviny, Chtíc
aby spal, Tichá noc…
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Vánoční koledy vznikly v dávných dobách. Všeobecně známá je píseň
Narodil se Kristus Pán, původně husitská z 15. století, nejstarší zápis se
dochoval v graduálu z roku 1505, který je uložen v Českém muzeu stříbra
v Kutné Hoře. Za typického představitele vánoční hudební poezie je považován Adam Michna z Otradovic (1600–1676). Tento skladatel, básník,
varhaník, ale prý i vynikající hospodský z Jindřichova Hradce reprezentuje v české hudbě baroko. Je autorem mnoha vánočních písní, z nichž
nejznámější Chtíc aby spal zlidověla. Asi nejslavnější koleda Tichá noc
vznikla náhodou. Dne 23. prosince roku 1818 učitel Franz Xaver Gruber
z tyrolské obce Arnsdorfu zjistil, že mu myši rozkousaly měchy u varhan.
Aby zdůvodnil, proč na slavnostní štědrovečerní půlnoční mši nehraje na
varhany, napadlo ho s přítelem Josefem Mohrem, že napíší zcela novou
píseň. Následujícího rána byla nesmrtelná Stille Nacht, heillige Nacht rozepsaná pro dva sólové hlasy za doprovodu kytary. Ovšem ne všichni pobožní návštěvníci kostelíčka, vlastně kapličky, byli spokojeni. V nové písni viděli narušení zavedených pořádků. Přesto slavná vánoční píseň brzy
opustila Rakousko a už v roce 1848 dorazila do celého světa. Překročme
staletí a vraťme se domů. Vánoční tématika láká autory dodnes. Zlatým
obdobím byla 60. léta minulého století. Vznikly hity J. Vomáčky a Z. Borovce Vánoce, Vánoce přicházejí, nebo poetická Purpura na plotně voní
z dílny autorské dvojice Šlitra a Suchého. A tak dále...
Vánoce jsou příznivá doba pro chvilkové zastavení, rozhlédnutí a zjištění, o kolik se člověk marným spěchem ochuzuje. Doba nejdelších nocí,
kdy tma vyzývá lidskou duši ke ztišení a probouzí vnímavost pro hloubku
krásy života. Na Štědrý den o půlnoci z kůrů všech kostelů zaznívají líbezné pastýřské melodie Rybovy České mše vánoční. Člověče, vzpomeň si
na něco moc a moc pěkného.
V této chvíli pokoj lidem dobré vůle přeje
Zdeněk Vokurka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STÍNY OD POLICIE OD 1. 9. DO 30. 11.
Dne 24. 11. 2014 oznámil na OO PČR Kopidlno P. M., že byl dne
21. 11. 2014 v době od 13.20–13.25 hod v Libáni za zdravotním střediskem napaden trojicí romských chlapců ze školy v Libáni.
Dne 19. 11. 2014 oznámila na OO PČR Kopidlno F. N., že
v uvedenou dobu cestovala autobusem z Jičína do Libáně, kdy po vystoupení v Libáni zjistila, že postrádá
svůj mobilní telefon zn. Samsung Galaxi Trend Plus
bílé barvy, který měla v kapse bundy, a tento jí musel v autobuse vypadnout. Jelikož později autobus
s řidičem prohlédla a svůj telefon zde nenašla,
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tak se domnívá, že jej někdo našel a tento si přisvojil. Jednáním vznikla
škoda ve výši 2.400 Kč.
Dne 14. 11. 2014 byl hlídkou Policie ČR v Libáni kontrolován řidič motorového vozidla, který měl úřadem vysloven zákaz řízení motorových
vozidel, dopustil se tak přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání.
Dne 14. 11. 2014 oznámil na OO PČR Kopidlno H. R., že dne 6. 11. 2014
našel na internetovém portálu Bazoš.cz inzerát na prodej přístroje Playstation 4 s pěti hrami za částku 6.200 Kč. Kontaktoval inzerenta, který
požadoval zaslání zálohy ve výši 3.000 Kč. Zboží však do současné doby
neposlal a přestal s kupujícím komunikovat.
Dne 14. 11. 2014 oznámila na OO PČR Kopidlno Š. H., že je
v posledních měsících v Libáni opakovaně slovně napadána bývalou snachou a jejím druhem, kdy ji oba sprostě nadávají a urážejí ji z důvodu vedeného sporu o péči o její vnučku.
Dne 13. 11. 2014 oznámil na OO PČR Kopidlno M. J., že mu neznámý
pachatel rozbil okno skladu u chalupy č. p. 14 v obci Zliv a způsobil škodu
2.000 Kč.
Dne 7. 11. 2014 v 00.40 hodin bylo Policií ČR v Libáni na náměstí
kontrolováno osobní motorové vozidlo Škoda Felicia, kdy řidiči bylo odborným měřením naměřeno 1,49 promile a 1,46 promile alkoholu. Jmenovaný přišel o řidičský průkaz a další jízda mu je zakázána.
Dne 3. 11. 2014 telefonicky oznámil H. J.,
že někdo nezjištěným způsobem vnikl do
objektu bažantnice v Libáni Na Horách, kde
nezjištěným
způsobem
vytvořil
otvor
v oplocení výběhu odchovu bažantů. Vzniklým
otvorem
v oplocení výběhu vnikl dovnitř, kde odchytl
nejméně
dva kusy bažantů, a to slepici a kohouta
v hodnotě
300 Kč.
Dne 28. 10. 2014 na OO PČR Kopidlno oznámil S. J., že mu někdo poškodil jeho plot u domu v Libáni a způsobil škodu ve výši 3.000 Kč.
Dne 25. 10. 2014 oznámil hlídce OO PČR Kopidlno
H. P., že jako provozovatel Taxi služby vezl z Poděbrad do
Libáně čtyři zákazníky, kteří po dojetí do Libáně z auta
utekli a za službu nezaplatili. Tímto jednáním mu vznikla
škoda ve výši 1.100 Kč. Jednalo se o Romy.
Dne 17. 10. 2014 bylo v Libáni Na Horách kontrolováno
motorové vozidlo zn. Audi, jehož řidič se podrobil testu na zjištění vlivu
omamných a psychotropních látek s pozitivním výsledkem. Další jízda
mu byla zakázána a byl mu zadržen řidičský průkaz.
Dne 20. 9. 2014 na parkovišti na náměstí Svobody v Libáni se řidička
motorového vozidla Renault plně nevěnovala řízení svého osobního moLibáňské noviny č. 73
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torového vozidla (spletla si rychlostní stupeň – zpátečku s jedničkou),
ztratila kontrolu nad svým osobním vozidlem a následně vjela na chodník
u domu č. p. 13, kde přimáčkla na zeď zde stojícího muže, kdy došlo
k vážnému zranění dolní poloviny těla. Alkohol u řidičky i chodce byl vyloučen.
Dne 8. 10. 2014 na OO PČR Kopidlno oznámil N. J., že z jeho zahrady
v obci Kozodírky tři Romové odcizili železo. Šetřením se ukázalo, že jeden
z nich byl již za obdobný čin soudně trestán. Věc se bude projednávat
u soudu pro přečin krádeže, ostatní vyvázli jen s pokutou.
Dne 10. 9. 2014 bylo v Libáni na náměstí kontrolováno hlídkou Policie
ČR osobní motorové vozidlo Škoda Octavia, kdy řidič měl rozhodnutím
Okresního soudu v Nymburce vysloven zákaz činnosti, spočívající
v zákazu řízení motorových vozidel a tím se dopustil přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
Dne 8. 9. 2014 oznámil na OO PČR Kopidlno F. T., že byl dne 6. 9. 2014
v Libáni fyzicky napaden.
Žádám občany, aby v případě jakéhokoliv poznatku k trestné činnosti informovali Policii OOP Kopidlno na tel. č. 974 533 711 nebo na tel. 158.
pprap. Jaroslav Zikmund, Policie ČR OO Kopidlno

VÝROČÍ
JOSEF BOHUSLAV FOERSTER
Před 155 lety, 3. 12. 1859, se
narodil hudební skladatel Josef
Bohuslav
Foerster.
Pocházel
z kantorského rodu s dlouhou hudební
tradicí. Jeho otec Josef Foerster
(1833–1907) byl významnou osobností
pražského hudebního života. Působil
jako ředitel kůru sv. Vojtěcha, posléze
se stal kapelníkem u sv. Víta, byl učitelem na konzervatoři a skládal především církevní a varhanní skladby. Dědeček J. B. Foerstera byl český kantor,
varhaník a hudební skladatel, který se
po smrti svého otce stal učitelem
v Osenicích. Zejména díky jemu měl
J. B. Foerster k Osenicím, Libáni a JiLibáňské noviny č. 73
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čínu vřelý vztah. Již v roce 1924 vznikl v Libáni se souhlasem umělce hudební spolek s jeho jménem, za doby okupace byly v Libáni k poctě
J. B. Foerstra pořádány „Hudební máje“, jejichž tradici v roce 2001 převzal hudební festival Libáňský hudební máj–Foerstrovy dny.

ARNOŠT Z PARDUBIC
Před 650 lety, 30. 6. 1364, zemřel arcibiskup Arnošt
z Pardubic, syn Arnošta ze Staré, který ve svém posledním pořízení
z roku 1340 jmenuje Libáň již městem. „…Mimo to poroučím a daruji
mocí listu tohoto paní Adličce, manželce mé, jako vdovské věno hrad
Starou se vsí Starou spolu s městem Ljubání…“

Arcibiskup Arnošt nastoupil vládu na Staré v roce 1349, kde založil
špitál pro chudé. Byl posledním pražským biskupem (1343–1344)
a zároveň prvním arcibiskupem a metropolitou českým (1344–1364).

JAROSLAV MAREK
Před 25 lety, 23. 11. 1989, zemřel libáňský kominík, malíř a sběratel Jaroslav Marek. Byl známý zejména jako autor mnoha přesných
dokumentárních kreseb lidových staveb z Libáně a okolí. Vyrobil celou
řadu dokonalých modelů roubených chalup, plastik psinické zvonice, napsal řadu vlastivědných článků atd. Zemřel čtrnáct dnů pře 94. narozeninami.
Josef Stránský
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KULTURA AKCÍ
PLÁN KULTURNÍCH
NA 1 ČTVRTLETÍ ROKU 2015
PROSINEC
25. 12.
8. 1.
20. 1.
?. 2.
21. 2.
28. 2.
1. 3.
14. 3.
12. 3.

Štěpánská zábava

LEDEN
Hostem Křesla pro hosta bude Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
Cestopisná beseda Z Trutnova na Nový Zéland – Jiří Júzl
ÚNOR
Cestopisná beseda Vietnam – MUDr. Vratislav Čermák
Hasičský ples SDH Libáň
Společenský ples ZŠ a MŠ Libáň
BŘEZEN
Maškarní ples
Sportovní ples TJ Sokol Libáň
Cestopisná beseda Irán – Libor Drahoňovský

PLÁN PŘEDSTAVENÍ
LOUTKOVÉHO DIVADLA MARTÍNEK V ROCE 2015
LEDEN
Sobota 10. 1.
Perníková pohádka
1. díl
(Děti)
Sobota 24. 1. Perníková pohádka
2. díl
(Narozeniny)
ÚNOR
Sobota 7. 2.
Perníková pohádka
3. díl
(To je nadělení)
Sobota 21. 2. Dlouhý, Široký a Bystrozraký
BŘEZEN
Sobota 7. 3.
O Smolíčkovi
Sobota 21. 3. Čert a Káča
DUBEN
Sobota 4. 4.
Maruška u Ježibaby
Sobota 18. 4. Honza a Kašpárek
Všechna představení se hrají 2 x – od 14.00 a 16.00 hodin.
Vstupenky je možné rezervovat na tel. 602 448 348.
Připravujeme také soutěže pro děti a těšíme se na Vaši návštěvu.
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STO LET OD SVÉHO VZNIKU
SI PŘIPOMNĚLO
LOUTKOVÉ DIVADLO MARTÍNEK
Význačné jubileum odstartoval 16. ročník loutkářské přehlídky Řezníčkova Libáň 2014. Domácí soubor se představil zahajujícím představením Začarovaný les. Dále zde vystoupili loutkoherci z Nové Paky, Hořic,
Prahy, Rakovníka, Jičína a Benátek nad Jizerou. Představení různých
žánrů splnila očekávání a také nás velmi potěšila vysoká návštěvnost diváků. Dětí i dospělých přišlo tolik, že často nebyla jediná židle volná. Na
příští ročník přehlídky zvažujeme hrát každé představení dvakrát, tím se
přehlídka rozšíří o dalších sedm vystoupení, abychom uspokojili zájem
našich diváků.
Souběžně s přehlídkou byla otevřena výstava loutek, rekvizit a textové
a fotografické dokumentace, která mapovala historii divadla. Zaujal
i Almanach vydaný k výročí, ale i k propagaci města. Slavnostní večer pořádaný 25. října se vydařil. Za účasti hostů, donátorů divadla a zástupců
města převzalo divadlo Martínek z rukou předsedy Sdružení amatérských
loutkářů, pana Jana Péma, plaketu Matěje Kopeckého za stoletou nepřetržitou činnost. Pamětní listy zasloužilých členů převzalo 14 bývalých
i současných členů souboru. Také divadelní zábava se vydařila. Co víc si
přát k narozeninám. Všechny akce pořádané ke 100. výročí založení divadla vyšly na sto procent. Velký zájem o loutkové divadlo nás ohromně těší, ale hlavně jsme rádi, že jsou spokojeni naši diváci.
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Závěrem mi dovolte popřát našim divákům, příznivcům a všem občanům města Libáně příjemné prožití vánočních svátků, dětem hodně dárků a do nového roku hodně zdraví a úspěchů.

Za členy loutkového divadla Martínek
principál divadla František Grossman
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro vzpomínku na nezapomenutelného jičínského občana Josefa Štefana
Kubína rozhodli jsme se již devatenáctým rokem udělit

Jivínského Štefana

za pozoruhodný kulturní počin roku
a za dlouholetou kulturní činnost
Nechceme, aby žádné z bohulibých konání zůstalo nepovšimnuto. Rádi pozveme všechny navržené k popovídání,
rádi všem poděkujeme. Těšíme se, že čtenáři naší výzvy se
rozpomenou, co hezkého se v roce 2014 v kultuře na okrese
událo, a přispějí k nominaci. Návrh na udělení Štefana může podat každý,
stačí uvést jméno a adresu nominovaného (jednotlivce či skupiny)
a stručné zdůvodnění, kategorii, jméno a adresu navrhovatele. Své návrhy zasílejte do 31. prosince 2014 na e-mailovou adresu jivinskystefan@seznam.cz nebo na adresu: Městské kulturní středisko, Ladislav
Stuchlík, Barákova 3, 507 81 Lázně Bělohrad, tel. 603 163 180.
V nominaci je třeba uvést, zda se jedná o kulturní počin v roce 2014
(I. kategorie) nebo o dlouhodobé zásluhy (za nejméně 5 let činnosti –
II. kat.).
Štefanská komise & Nadační fond Jičín – město pohádky
& Knihovna Václava Čtvrtka Jičín & Město Lázně Bělohrad & Prochoroviny
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 4. 10. 2014 přivítal pan starosta Petr Soukup v obřadní síni Městského úřadu v Libáni nejmladší občánky našeho města. Slavnostního aktu se zúčastnilo devět dětí se svými rodiči i prarodiči. Dětem i jejich rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí, ale hlavně samé radosti. Touto cestou
bych chtěla také ještě jednou poděkovat paní učitelce Daně Svatoňové za
krásné vystoupení s dětmi ze Základní školy a Mateřské školy Libáň na
vítání občánků. Foto z vítání je na druhé straně obálky Libáňských novin.
Martina Tykvová, podatelna
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

HOSTEM NA KŘESLE V LIBÁNI BUDE
PROFESOR JAN PIRK
Lékařská kapacita světové úrovně, kardiochirurg, přednosta Kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM Prof. MUDr. Jan
Pirk, DrSc. usedne na křeslo určené pro vzácné hosty. Zná ho nesmírné
množství vděčných domácích i zahraničních pacientů, kteří si jistě vzpomínají na chvíle, které v úzkosti prožili na klinice kardiovaskulární chirurgie, aby odtud po zásahu citlivé ruky chirurga profesora Pirka odešli
uzdraveni.
Zastihnout pana profesora se mi podařilo dost brzo a slíbil, že o pozvání do Libáně bude uvažovat, přestože je v ustavičném shonu. Profesor
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Pirk se svým týmem uskuteční ročně přes 250 operací srdcí, kromě toho
má za sebou téměř 200 úspěšných transplantací srdcí. Čísla a výkony ho
řadí k vysoce uznávaným operátorům srdcí v Evropě. Jednou v podvečer
mi však přišel email, kde mi pan profesor přislíbil čtvrtek 8. ledna 2015
v 17 hodin. Samozřejmě zavládlo nadšení a hned mě napadalo mnoho
otázek.
Srdce zajímá každého z nás, mladého i staršího. Obrazně se říká, že
srdce je sídlem citů, ale ve skutečnosti zdravé srdce představuje základ
celkového zdraví. Srdce bude tedy hlavním tématem „křesla“
s profesorem Pirkem, dozvíte se třeba, jak poznáte blížící se infarkt, jak
relativně zdravý a nic netušící laik pozná, že jeho srdce není v pořádku,
existuje-li pro infarkty nějaká věková hranice, jak náročný je bypass, jaké
operace se v současné době na klinice provádějí a připomeneme si nejrizikovější faktory. Zásadní je třeba vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu, nadváha, kouření... Prostě využijte této ojediněle vzácné příležitosti návštěvy významného kardiochirurga a přijďte se poradit.
Křeslo pro hosta s profesorem Janem Pirkem se koná ve čtvrtek
8. ledna 2015 v 17 hodin v reprezentační Obřadní síni na Městském úřadě
v Libáni. Vstupenky jsou k dispozici v Městské knihovně u paní L. Hlaváčkové.
Zdeněk Vokurka

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ LIBÁŇ
Školní rok 2014–2015 zahájila družina s počtem 50 přihlášených žáků
z 1.–5. třídy. Vznikla tak dvě oddělení, která vzájemně spolupracují a jejich činnost se prolíná.
Podzimní sluníčkové počasí nám umožnilo trávit čas na zahradě při
sportovních aktivitách, na vycházkách do okolí školy, zahráli jsme si šipkovanou a sbírali kaštany pro daňky. Zažili jsme jablíčkový den, uskutečnila se i týdenní bramboryáda, čarovali jsme s barevnými listy stromů,
vyráběli duchy, lampióny... Prostě vše, co do družinky patří. Navštívili
jsme i úžasnou výstavu loutek a divadelních rekvizit LD Martínek. Na závěr podzimního období se konalo svatomartinské odpoledne plné her.
Jen ten sníh chyběl, i když papírové koule při „sněhové bitvě“ obstály celkem dobře!
Nyní se již blíží adventní čas. Těšíme se nejen na čertovské odpoledne,
ale i vyrábění dárků, vánočních dekorací, zpívání koled. Snad nám tvůrčí
nálada urychlí vánoční čekání.
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Všem přejeme jen to dobré a milé.

Alena Kocourková
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2014
Ve středu 15. října 2014 se žáci 8. a 9. ročníku naší základní školy
v Libáni zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan. Během 40 minut
měli za úkol vyřešit 24 otázek z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí. Mnohé byly jednoduché, ale některé by
daly jistě zabrat i dospělým.
Nejlepší řešitelé:
1. místo: Jakub Havelka (8. A)
66 bodů
2. místo: Jakub Dluhoš
(8. A)
64 bodů
3. místo: Jan Gracl
(9. A)
55 bodů

Mgr. Jana Valnohová
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STRAŠIDLÁCI VE ŠKOLE
V podzimním čase se k nám do školy nastěhovala strašidla. Děti z 1. a 2. P si své každodenní školní povinnosti zpestřily úkoly se
strašidelnými bytostmi. Převlékli jsme se
všichni do strašidelných kostýmů, které jsme
si vyrobili. Plnili jsme strašidelné matematické i jazykové
úlohy, zahráli
si hru „Lovec
duchů“. Nakonec jsme si napekli sladké
perníčky ve tvaru duchů, netopýrů
a kostlivců. Společně si pak všechna strašidla uvařila netopýří čajíček a pochutnala si na právě upečených perníčcích.
Veronika Karešová, Lenka Borovičková
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

VÁNOČNÍ TRHY
Jak již bývá každým rokem zvykem, pořádá naše škola „Vánoční trhy“.
Letošní „Vánoční trhy“ však měly úplně jiný ráz. Naše škola, SRPLŠ
a Město Libáň uspořádaly „Vánoční trhy“ společně se slavnostním rozsvěcením stromku.
Od rána probíhaly v kultur-ním domě vánoční trhy, kde jste si mohli
zakoupit výrobky šikovných rukou nejen žáků ZŠ, ale i MŠ a jejich rodičů.
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Zpestřením trhů
byly
dílničky,
kde bylo možné
si vyrobit vánoční dárečky.
V 15 hodin se
otevřela lucerničková
dílna.
Zde si mohly děti vyrobit lucerničku, se kterou
putovaly za betlémským světlem do místního
kostela. Tam nás
přivítal pan farář a společně jsme si vyslechli vánoční příběh z úst pana
Stránského. Po rozsvícení všech lucerniček nás betlémské světlo dovedlo
až na náměstí ke stromečku. Zde si mohli lidé poslechnout vánoční koledy, přednes básní, zhlédnout Zimní příběh, rozehřát se s čertovským tanečkem nebo se občerstvit u některého ze stánků. Po celou tuto dobu
probíhaly stále trhy, které byly zakončeny po 18 hodině.
Děkujeme, že jste si s námi přišli užít předvánoční atmosféru, a přejeme Vám krásné Vánoce.
Veronika Karešová, Lenka Mlýnková
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Sen o nové, lépe fungující zahradě pro děti se splnil
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Zahrada naší mateřské školy se změnila k nepoznání, a to díky rekonstrukci původní zahrady na přírodní hřiště. Děti si zde budou moci hrát,

sportovat, pozorovat přírodu, pečovat o ni a učit se tak přirozeným způsobem poznávat a chránit životní prostředí. Pro hru budou sloužit dvě
nová pískoviště se stíněním, vrbové iglú
s tunelem, k výuce budeme využívat prostorný altán, kde si budeme povídat, zpívat, vyprávět pohádky. I kreslící tabule, kde učitelky
s dětmi budou rozvíjet grafomotoriku, smyslový chodník, na kterém si děti procvičí chůzi
po velkých kamenech, štěrku, šiškách, mechu.
Vše je přírodní materiál, se kterým se děti též
seznámí. Na přírodním hřišti slouží ke sportování basketbalový koš, kladinka, pyramida,
síťová spirála, skluzavka na svahu, houpačka.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat našemu zřizovateli Městu Libáň za vstřícný přístup k rekonstrukci nevyhovující zahrady pro
naše děti. Těšíme se na společné setkání při
slavnostním otevření nového přírodního hřiště, které se uskuteční začátkem jara.
děti a učitelky MŠ Libáň
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SRPLŠ
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Dne 26. 10. 2014 se konal již desátý ročník lampionového průvodu.
Sraz účastníků byl jako každoročně na dětském hřišti v Libáni. Děti se po
hodu balonkem do košíku seřadily do průvodu a vydaly na cestu. Cestou
nás provázela strašidýlka, kterým to opravdu slušelo. Vedla nás přes starý
hřbitůvek rozsvícenými lucerničkami na náměstí, které jsme si pěkně
obešli dokola, a z náměstí dolů k místnímu kostelu. Tam na nás čekalo
další překvapení, nejen pro děti, ale také pro dospělé. Okolo kostelíka vykukovala další strašidýlka a děti vše statečně prošly. Za tuto statečnost
dostaly teplý čaj na zahřátí a sušenku. Pro dospělé byl připraven „svařák“.
Letos poprvé nás navštívila paní, která prodávala různá světýlka, i to mělo velký úspěch. Závěrem bych chtěla poděkovat všem zúčastněným, kterých rok co rok přibývá, ale i těm, kteří byly i převlečeni za strašidýlka,
a též i Ivě Vackové za její pomoc. Dále děkuji maminkám ze SRPLŠ za
příjemné prožití pozdního odpoledne. Celou akci zachytila libáňská fotografka Pavlína Smolíková, její fotky je možno zhlédnout na
http://pajulkas.rajče.net/.
za SRPLŠ Monika Myšková
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
V pátek 28. 11. 2014 se od 17 hodin konalo slavnostní rozsvícení libáňského vánočního stromu za účasti Města Libáň ve spolupráci s místní
školou a SRPLŠ. V letošním roce byl velmi bohatý program, a to nejen
pro děti. Než přišlo samotné rozsvícení stromečku, děti z libáňské školy
přednesly několik
básniček, zazpívaly
vánoční
koledy
a zahrály malé divadélko. Naše náměstí
obohatila
návštěva několika
prodejců s vánočním zbožím a občerstvením. Celým
podvečerem nás prováděl David Pošepný, kterému děkujeme. Dále děkujeme panu Radkovi Urbanovi a Zděňkovi Mazáčkovi za přípravu stromečku k rozsvícení. Tímto podvečerem jsme naladili předvánoční atmoLibáňské noviny č. 73
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sféru v Libáni i okolí. Doufám, že se i příští rok sejdeme v tak hojném počtu jako letos. Děkujeme za spolupráci a organizaci všem zúčastněným.
za SRPLŠ Monika Myšková

KNIHOVNA
LOVCI PEREL
S největší letošní čtenářskou akcí pro děti s názvem „Lovci perel“ jsme
se seznámili už v letošním jarním čísle. V průběhu roku, až do konce listopadu si mladí čtenáři vybírali ty správné knížky, knížky perlorodky. Na
výběr bylo téměř sto titulů knih. Za správné odpovědi na otázky, které
pozorní čtenáři v knihách objevili, získali perlu. To však nebylo všechno.
Zvídaví čtenáři mohli soutěžit dál a potýkat se i s náročnějšími úkoly. Za
jejich vyřešení získali Moriony, pohádkovou měnu, peníze, které po
skončení soutěže vyměnili za různé dárkové zboží.
Dnes už známe výsledky soutěže i její výherce. Perličkové knížky četlo
29 soutěžících dětí, které dohromady přečetly 263 knih perlorodek. Každý soutěžící čtenář si odnesl diplom za účast a knížku jako dárek. Výherci, respektive výherkyně, získaly také diplomy, knihu a hlavně nejvíce
Morionů, které v prosinci promění v obchůdku v knihovně za dárky.
A kdo že zvítězil? Na 1. místě s 60 získanými perlami se umístila Marie
Strnadelová, na 2. místě s 43 perlami je Markéta Štěpánková a na 3 místě
za 20 přečtených knih je Jana Rýdlová. Všechna děvčata
jsou ze 7. A libáňské školy, kde také soutěžilo nejvíce dětí.
Jsem moc ráda, že akce, do které jsem naši knihovnu přihlásila, přilákala ke čtení a do knihovny další děti.
Lucie Hlaváčková
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MÍSTNÍ SPOLKY

VÝLOV NÁDRŽE ZELENECKÁ LHOTA
Největší letošní událostí pro naši místní organizaci byl výlov nádrže
Zelenecká Lhota. Termín připadl na 5. října 2014 a ten byl téměř na den
shodný s výlovem této nádrže před třiceti lety. Tehdy se „lovila“ z důvodu
odbahnění a napouštěla se až za tři roky. Letos se výlov konal z důvodu
opravy vypouštěcího zařízení a po opravě se ihned nádrž napouštěla.
Vlastnímu výlovu předcházely velké
přípravy. Musely se určit a připravit
vodní plochy, kam se vylovené ryby
uloží, zajistit vhodné přepravní prostředky, zajistit dostatečný počet členů
spolku pro vlastní výlov, dále pro manipulaci s rybami, pro třídění a evidenci vylovených ryb a v neposlední řadě
zajistit občerstvení pro lovící i pro diváky. Dále se musela pro výlov připravit i vlastní nádrž (vypouštění,
úprava břehů apod.), rybáři tomu říkají „strojení rybníka“. V předvečer
výlovu se
na břehu
nádrže
připravily
kádě s vodou
na
třídění a
uchování
ryb před
jejich odvozem.
Vlastní
výlov proběhl v dopoledních
hodinách. Jak bylo předem dohodnuto, výlov řídili přátelé Jan Kohut
a Jan Filip. A bylo jejich zásluhou, že vlastní akce proběhla v klidu
a pohodě. Stačily dva zátahy a v síti uvízla valná většina ryb. Po každém
zátahu se ryby vynášely na břeh, kde se třídily a průběžně nakládaly na
připravená nákladní auta a odvážely do sádek a dalších nádrží.
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Největší zájem jak lovících, tak i diváků byl o kádě, kde se vylovené ryby třídily a nakládaly na auta. Z ulovených ryb nejvíce udivoval tolstolobik. Bylo jich vytaženo 350 kusů o váze mezi 10 až 30 kg. Proti předešlému výlovu bylo málo štik (9 kusů) i candátů (53 kusů). Bylo méně kaprů,
614 kusů proti tisícovce v roce 1984. Dále se vylovilo 6 sumců, z nichž
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největší byl 145 cm dlouhý. Pro všechny přítomné bylo překvapením nepočitatelné množství úhořů. Odhadem jich byla celkem tuna.
Dobré dojmy pokazilo zjištění o nepoctivosti některých sportovních
rybářů. Přes stanovenou maximální míru kapra (tzn. že kapr delší než
65 cm nesmí být přisvojen), nebyl vytažen ani jeden kapr nad stanovenou
míru! Vysazeno bylo 40 kusů, z toho asi u 20 kusů byla míra 80 až
90 cm!
Závěrem je nutné poděkovat všem členům místní organizace, kteří se
podíleli na přípravě a vlastním výlovu i přátelům, kteří ihned po výlovu
provedli opravu vypouštěcího zařízení za velmi těžkých podmínek. Tím
umožnili rychlé napouštění i rychlý návrat ryb do nádrže. V nynější době
jsou už všechny ryby zpátky a nádrž je ze tří čtvrtin napuštěna. Za to patří
ještě jednou všem zúčastněným velký dík!
Karel Másilko
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

NĚKOLIK SLOV O ČINNOSTI SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LIBÁŇ
OD MĚSÍCE ZÁŘÍ 2014
Začátek měsíce začíná intenzivní přípravou dětské soutěže o putovní
pohár SDH Libáň. V letošním roce se konal již šestý ročník, a to v neděli
7. září 2014 na louce v obci Kozodírky. V pěkném letním počasí se soutěžilo v netradiční štafetě, požárním útoku a v přetahování lanem. Zúčastnilo se osm družstev. Pět starších dětí a tři mladších. Našim dětem se
opravdu dařilo, neboť starší skončily na pěkném druhém místě, mladší
zvítězily ve své kategorii a putovní pohár zůstal doma. V přetahování lanem naše děti také zvítězily v obou kategoriích. Všechna družstva byla
odměněna poháry, medailemi, dorty a balíčky s pamlsky. Díky dotaci
Města Libáň a sponzorskému daru podniku Magna Libáň jsme mohli
družstva bohatě odměnit za jejich výkony. Všichni se těšíme na další ročník, který se uskuteční v příštím roce již posedmé.
Další soutěží, které se naše děti zúčastnily, bylo okresní kolo hry Plamen, a to v branné všestrannosti, které proběhlo 11. října 2014 ve Valdicích pod Zebínem.
Z další činnosti chci ještě zmínit zakončení soutěžní sezóny, které se
konalo 27. září 2014 v hasičské zbrojnici za účasti hostů z Hasičského záchranného sboru v Jičíně. Hasiči hodnotili velice úspěšnou soutěžní sezónu při grilování kýty, uzených klobásách a soudku piva.
Dále výjezdová jednotka absolvovala školení práce na výškové plošině,
školení velitelů a školení hasičských hlídek, které přijel proškolit pan
Vamberský. Také naši hasiči zasahovali při několika událostech, a to při
dopravní nehodě na náměstí v Libáni, kde svým včasným zásahem přiLibáňské noviny č. 73

- 28 -

spěli k záchraně života pana Elise, dále dvakrát odstraňovali roje sršňů
v Libáni a na Brodku, hasili požár stavení v obci Bartoušov.
Všem patří poděkování za práci, kterou vykonávají ve sboru, hlavně
těm, kteří se podíleli na přípravě dětské soutěže, a zásahové jednotce za
připravenost k výjezdům.
Výroční valná hromada se konala v sobotu 6. prosince 2014, kde jsme
zhodnotili celý rok a zvolili nový výbor. Budeme také pořádat tradiční
Štěpánskou zábavu, na kterou jsou zváni všichni naši spoluobčané.
za SDH Libáň Naďa Hakenová, jednatelka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

VČELAŘI
Včelaření podobá se čtení krásné knihy,
která se každou stránkou stává zajímavější a napínavější.

Gravenhorst

Nastává čas ohlédnout se za rokem, který pomalu končí. Letošek nebyl
snůškově příliš dobrý. Přes počáteční jarní snůšku přišlo období, kdy včely neměly pastvu a my včelaři med. Už mírná zima nebyla dobrá. Matka
začala rychle klást, včely byly připravené brzy zjara v dost velké síle. Ale
březnové a dubnové počasí nebylo zase takové, aby to mělo nějaký efekt.
Hlavně vypověděla druhá – medovicová snůška. Mnozí včelaři odhadují
propad letošní produkce medu na polovinu oproti jiným letům. Ale pro-
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tože včelaření není jen o medu, ale hlavně o opylování rostlin, libáňští
včelaři mysleli již na budoucnost. V tomto roce se podařilo zvýšit počet
včelstev téměř o 100 úlů na nynějších 490.
Spolková činnost byla letos opětovně pestrá. Začala v lednu v Mlázovicích okresní přednáškou učitele včelařství Ing. V. Ducháče na téma racionalizace chovu včel. V březnu na výroční členskou schůzi přijel mezi nás
pobesedovat místopředseda republikového výboru ČSV V. Dlab. V květnu
na okresním včelařském dnu v Židovicích promluvil ředitel Výzkumného
ústavu včelařského Ing. F. Kamler o nových směrech včelaření. V červnu
byl uspořádán zájezd do včelařského učiliště v Nasavrkách. Nazvali jsme
ho „z Libáně do Libáně“ (části Nasavrk, kde je školní včelnice, se říká na
Libáni). Tam jsme navštívili včelín místního velkovčelaře a pobesedovali
s ním a poté si prohlédli školní arboretum včelám prospěšných rostlin.
Po obědě jsme na školní včelnici absolvovali zajímavou exkurzi o chovu
včelích matek s praktickými ukázkami činností s tím souvisejících. Nakonec si zájemci mohli koupit zavíčkované matečníky nebo již hotové královny. V červenci se naši členové zúčastnili v Kopidlně přednášky včelařského odborníka E. Báchora o významu včel v přírodě. Poslední letošní
společenskou akcí byla již tradiční listopadová přednáška v Bystřici. Pozvání přijal předseda mladoboleslavských včelařů Ing. L. Dvorský. Hovořil o ošetřování včelstev a chorobách, hlavně o varroáze včelstev. Zajímavé a velice fundované besedy se zúčastnili nejen místní, ale i včelaři
z okolních spolků.
Během roku spolek zajišťuje pro své členy hromadnou objednávku léčiv a jejich přerozdělení jednotlivcům, nákup sklenic a víček na med
a shromáždění vytaveného vosku a jeho výměnu za mezistěny. V prosinci
ještě probíhá poslední letošní přeléčení včelstev proti varroáze a na včel-
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nicích nastane zimní klid. Včelaři se připraví na další sezónu, provedou
nezbytné úpravy a vylepšení svých zařízení.
Jiří Straka

POVĚSTI Z LIBÁŇSKA
STUDÁNKY V OKOLÍ LIBÁNĚ
(převzato z ročenky musejního spolku v Libáni 1954)

HRABĚNČINA STUDÁNKA
V KŘIŽÁNKU
Nedaleko Libáně rozkládá se les zvaný „Křižánek“. Zde před mnoha
lety stávala vesnička Křižánec. Obyvatelé byli velmi pracovití, proto se
jim dobře vedlo a byli spokojeni. Ač to byli nekatolíci, byli lesem chráněni
a nedoléhala na ně starost, ba ani vrchnostenská moc. Přišly však dlouhé
války a jednoho dne Švédové vesničku vypálili. Zůstal jen dřevěný kostelík se zvonkem na vížce. Většina obyvatel se vystěhovala a založila novou
ves, kterou nazvali Záhuby, aby jim stále připomínala záhubu dřívější vsi,
kterou měli rádi.
V prostoru staré vsi se do dnešního dne (psáno v r. 1954) zachovala
studánka, které lid přikládá léčivou moc. Snad za náboženských bouří
a pronásledování zachránila mnohému život, nejen tím, že se pronásledovaný osvěžil, ale získal i zázračnou sílu, aby mohl uniknout stíhání. Po
vypálení vesničky byl celý tento prostor útočištěm pronásledovaných, kde
se skrývali i kněží. Ti přecházeli hranice, aby navštívili zdejší bratry a poskytli jim duchovní útěchu, i když mnozí museli přestoupit na katolictví.
Dřevěný kostelík zde stával až do roku 1719 a na jeho hřbitůvku byli
pohřbíváni občané ještě dlouho po jeho zničení. Dokladem, že zde bylo
útočiště bratří, jsou dodnes viditelné propadlé chodby, které sloužily
pronásledovaným k úkrytu a úniku. V pozdějších letech byla voda
z křižánecké studánky často vyhledávána nemocnými. Když pak uzdravila
i hraběnku z Dětenic, dostala jméno „Hraběnčina“.

STUDÁNKA SV. VÍTA
U Jílkova mlýna, západně od Važic, v údolí zvaném „Sedmi mlýnů“, se
nachází skalka, ze které vytéká pramen čisté vody, který ani v zimě nezamrzá. Vodě byla již dávno přiřčena léčivá moc. V roce 1763 byla tato skal-
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ka upravena, pravděpodobně za uzdravení a do výklenku umístěna soška
sv. Víta a po stranách byly vytesány nápisy: „Svatý Víte, Patrone náš,
oroduj za nás. Tuto tabulku postavit dal Jakub Josků (další slova nečitelná). Tato voda posvěcena jest“.

BYSTŘICKÁ STUDÁNKA
Jiná studánka se nachází ve stráni za Bystřicí pod silnicí vedoucí
k Bukvici. Vyhledávána je hlavně v létě, ač s obsahem vápence, je velmi
studená a chutná“
Josef Stránský
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

STALO SE…
1759 – před 255 lety
Byly kantorům přiděleny ke dvěma sáhům dřeva ještě další čtyři, aby děti, navštěvující školu „více žádných polen dříví, budiž pro ohřívání neb
sice pod jakýmkoliv jiným fochem neb jménem do školy donášeti povinni byli“.
1809 – před 205 lety
Bylo nařízeno odvézti do mincovny všechno zlato a stříbro. Libáňský kostel odvedl monstranci a ciborium.
1829 – před 185 lety
Zásluhou purkmistra Václava Říhy vyhrála Libáň proti vrchnosti Kopidlenské dvorním rozsudkem „zemanské sudství nad městskými
emfitenskými“ (na pozemcích městských) usedlíky a zapisování
v knihách při prodeji, za což brala plat.
1859 – před 155 lety
V celých Čechách řádil dobytčí mor, zdejší kraj byl ušetřen.
1864 – před 150 lety
Na polní cestě k Lopuči byl postaven kamenný most nákladem majitelů
okolních pozemků.
1874 – před 140 lety
Obec dodala ředitelství telegrafů 180 sloupů a zaručila se za roční příjem
400 zl, aby ve městě mohl být zřízen telegraf.
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1879 – před 135 lety
Paní Barbora Tůmová odkázala na zřízení nemocnice a chudobince
10.000 zl.
1894 – před 120 lety
Po třech letech dalo Okresní hejtmanství zásadní souhlas ke zřízení
„Obecní spořitelny“.
1899 – před 115 lety
Začalo se jednat o zřízení jatek.
1909 – před 105 lety
Městská rada dala podnět k jednání o zřízení měšťanské školy dívčí.
1919 – před 95 lety
Bylo zahájeno jednání o zavedení kyvadlového spojení po cukrovarské
vlečce do Libáně. Jednání trvalo tři roky a ač žádost města podporoval
poslanec Boh. Bradáč, nebylo spojení uskutečněno.
1934 – před 80 lety
Z Libáně do Jičína byl zaveden „školní autobus“.
1949 – před 65 lety
10. 10. bylo zadáno firmě Stavprojekt Trutnov vypracování projektu na
přestavbu „Radnice“ (restaurace) a obytného domu s 8 bytovými jednotkami na Ženichově.
1954 – před 60 lety
Byla firmou Benetka vydlážděna ulice Rudé armády (dnešní ulice Jičínská) a po dobu prací byl provoz pouze ulicí Míru.
1964 – před 50 lety
Byla zrušena Základní škola ve Psinicích.
1994 – před 20 lety
Byla vybudována nová obřadní síň ve druhém patře budovy Obecního
úřadu. Tím byla zrušena síň Vladimíra Silovského, jeho obrazy byly přesunuty jinam.
1999 – před 15 lety
26. 11. byla Libáň předsedou Parlamentu ČR Václavem Klausem znovu
určena městem.
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Z důvodu bezpečnosti byly sejmuty čtyři sochy z kostela sv. Ducha. Měly
být zrestaurovány, dosud se tak nestalo a zřejmě ani nestane.
2004 – před 10 lety
V rámci aktivit mikroregionu „Rozhraní“ a za podpory Královéhradeckého kraje byla vybudována cyklotrasa č. 14 z Jičína přes Veliš, Kostelec,
Libáň, Dětenice a Brodek do Rožďalovic.
z kronik vybral a volně zpracoval Josef Stránský
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠKOLSTVÍ V LIBÁNI –
– POHLED DO HISTORIE IV
Velké změny, které listopad v roce 1989 přinesl v životě celé společnosti, se nevyhnutelně musely projevit ve školství, kde se v každé době asi
nejvíc zrcadlí politický systém země. Prvními kroky v euforii po revoluci
tak jako ve všech školách bylo i v naší škole odstranění portrétů komunistického prezidenta ze tříd, zrušení politického školení pedagogů, hned
v pololetí zrušení povinné výuky ruského jazyka a zavedení jazyka německého.
Učitelé se museli vyrovnat s obsahem komunistických učebnic, který
naráz ztratil v určitých kapitolách platnost. Nebylo určitě snadné odpovídat na otázky (leckdy i provokativní) zejména starších žáků. Věřím, že
pro všechny se otevřela nová cesta práce ve svobodnější společnosti. Najednou jsme nebyli ničím svazováni a mohli jsme dětem jasně a pravdivě
všechno vysvětlovat. Každý se s nastalými změnami vyrovnával po svém.
Jako každá doba po velkém převratu byla i doba tady plná zvratů a nejistot. Ale postupně se škola konsolidovala, vycházely nové učebnice, přicházeli noví lidé, měnily se osnovy a obsah učiva i název školy na Základní škola v Libáni. Hned v roce 1990 byl schválen nový školský zákon, který změnil povinnou školní docházku z osmileté na devítiletou, vznikla
osmiletá gymnázia. Byl hlad po výuce cizích jazyků – k němčině přibyla
nabídka dalších – angličtiny, francouzštiny. Byly zrušeny posudky (politicky laděné) na vycházející žáky, škola nemusela povinně hledat chlapce
do vojenských škol. V roce 1990 byla též zrušena činnost pionýrské skupiny ve škole.
V roce 1992 vyhrál konkurs na ředitele školy Mgr. Miroslav Zeman,
který ve funkci setrval do konce roku 2002. V tomto období škola a vyučování prošlo mnoha změnami – školu řídil po pedagogické stránce nově
vzniklý Školský úřad Jičín, veškeré materiální zabezpečení převzal zřizovatel školy Obec Libáň (od r. 1994 již Město Libáň). Od státu škola dostávala prostředky na učebnice a některé školní pomůcky, dlužno říci, že
často v nedostatečné míře. Přesto se do školy podařilo získat i nové výdo-
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bytky techniky, jako byly např. počítače nebo jazyková učebna. Skončila
též dlouholetá činnost SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy).
V roce 1997 škola oslavila sté výročí otevření staré budovy. Oslavy byly
velmi zdařilé, v jejich rámci byl vydán almanach 100 let školy v Libáni,
uspořádáno slavnostní shromáždění spojené se dnem otevřených dveří.
Žáci s učiteli připravili též pro mnohé nezapomenutelnou akademii, která
byla první z každoročních pravidelných představení. Díky novému vedení
města v čele s paní starostkou Miladou Zubatou se stará budova oděla do
nového – byla vyměněna okna a zrekonstruována původní fasáda ze tří
méně viditelných stran. Čelní fasáda byla bohužel nenávratně ztracena po
akci Z v 70. letech, kdy byla otlučena a nahrazena břízolitem.

1. ledna 2003 přechází škola podle zákona do právní subjektivity. Škola opět mění název na Základní škola a Zvláštní škola Libáň, okres Jičín.
Po nutném konkurzu nastupuje nový ředitel PaedDr. Jan Havlík. Průvodním jevem těchto změn bylo mnoho diskusí, dohadů a důsledkem pak
nepěkná atmosféra ve škole, kdy mnozí pedagogové i část rodičů nesouhlasili s novým uspořádáním. V tomto roce opustilo školu několik učitelů,
a ta se tak musela potýkat s problémy z této situace vyplývajícími. Tato
situace pak v roce 2005 vyústila v konání nového konkursu, po němž na
místo ředitele postoupila dlouholetá učitelka libáňské školy Mgr. Jitka
Šedivá, která vedla školu do roku 2012. Podařilo se konsolidovat poměry
ve škole, i když s některými potížemi se škola musela vyrovnávat i nadále.
Především to byly potíže s financováním školy a v neposlední řadě
i s ubýváním žáků (např. od r. 1997 do r. 2008 ubylo přes 160 žáků). Stát
totiž financuje školy podle počtu žáků, a tak s ubýváním žáků ubýval
i přísun státních peněz. Nadále se počet žáků v jednotlivých školních rocích pohybuje v průměru kolem 220 žáků. Ani materiální situace ve škole
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nebyla ideální – vedení
školy se potýká s neustálými opravami, stará a konečně i nová budova
a mateřská škola nutně
potřebují modernizaci.
Nový školský zákon,
jenž vstoupil v platnost od
roku 2005, přinesl další
novinky – povinností je
školská rada, mění se
učební metody, do školy
vstoupilo správní řízení,
např. při přestupech či
přijímacím řízení. Školy se
staly právními subjekty
s větší působností, v naší
škole se tak spojily do jednoho subjektu škola základní, zvláštní a mateřská, navíc i školní jídelny
ZŠ a MŠ. Protože se název
zvláštní škola přestal používat, změnila škola opět
název (od 1. 1. 2006) na
Základní škola a Mateřská
škola Libáň, okres Jičín,
ten se používá dodnes. Zvláštním školám se začalo říkat praktické, ale
v názvu školy se to neprojevilo.
Školská rada funguje při základní škole. Je devítičlenná, složená ze tří
zástupců rodičů, tří zástupců zřizovatele a tří zástupců pedagogů volených na tři roky. Rada např. připomínkuje rozpočet školy, seznamuje se
s novými vzdělávacími programy, řeší společně nastalé problémy.
Od školního roku 2007/2008 vstupuje škola do další etapy – začíná se
uskutečňovat reforma školského systému postupně od 1. a 6. ročníku.
Škola vypracovala vlastní vzdělávací program, který vychází ze státem
schváleného Rámcového vzdělávacího programu. Náš program nazvaný
Ruku v ruce vstupoval tak v platnost v následujících čtyřech letech. Dali
jsme si za cíl vychovávat slušné, odpovědné a tvořivé lidi, tolerantní
a komunikativní, schopné uplatnit se v současném složitém světě. Naším
cílem je stále vytvořit ze školy místo, kde se budou děti cítit dobře a bezpečně a kde kromě vzdělávání najdou i příležitost k rozptýlení, např.
v zájmových kroužcích. V mateřské škole, která do subjektu patří, pracují
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učitelky ve dvou třídách podle vlastního vzdělávacího programu s názvem
Náš svět. V mateřské škole je zapsáno 56 dětí.
Také ve vybavení školy se mnohé změnilo. Škola fungovala dlouho, aby
se tak řeklo, z podstaty. Na staré se nabalovalo něco nového, ale pořád se
muselo něco opravovat, něco dosluhovalo. Stále jsme topili koksem,
opravy kotlů stály veliké peníze, klopýtali jsme o stoletou dlažbu. Teprve
po roce 2005 zřizovatel Město Libáň vkládá díky nově zvolenému zastupitelstvu větší investice do školní budovy. Byly vymalovány obě budovy,
přeměněno topení na plynové (1.500.000 Kč), vytvořeny nové povrchy
chodeb zároveň s novými rozvody vody. Každý rok jsme se snažili zlepšit
prostředí ve třídách novým nábytkem, vyzdobili školu dětskými pracemi.
Sponzorské dary pomohly vybavit školní klub. Šatny v nové budově byly
zabezpečeny proti prosakování vody. Byla též opravena podlaha
v tělocvičně. V roce 2010 jsme využili výzvy ministerstva školství
a v rámci dotačního titulu EU Peníze školám vybavili školu nejmodernějšími interaktivními tabulemi a novou počítačovou učebnou. Zřizovateli
Městu Libáň, zastupitelstvu v čele se starostou Petrem Soukupem, patří
díky a uznání za to, že školu zařadilo mezi své priority a v mnohém pomohlo vylepšit materiální zařízení školy. Z jeho iniciativy se v roce 2015
uskuteční i veliká akce zateplení nové budovy s pomocí evropských fondů
v hodnotě 12 milionů korun. Musím zmínit i poslední velkou akci
v mateřské škole – úpravu zahrady (financováno též z evropských dotací
přes milion korun). Plánuje se i nové zastřešení mateřské školy. Nezapomínali jsme ani na vybavení jídelen v základní i mateřské škole.
Na závěr nesmíme opomenout zdůraznit nejen praktickou stránku života školy, ale i lidi, kteří především dělají školu školou, a to jsou učitelé
a žáci. V současné době vede školu Mgr. Ladislava Hazdrová. Jsme rádi,
že po letech opět počet žáků postupně narůstá a věříme, že se jim v naší
škole líbí. Učitelé určitě dělají vše proto, aby tomu tak bylo. Patří jim dík
za to, že nejen učí, ale snaží se i dětem vštípit jiné znalosti a dovednosti
v zájmových kroužcích, pořádají exkurze, besedy, zájezdy do divadla
v Mladé Boleslavi i zvou divadla k nám do Libáně. Věřím, že svým příkladem působí na děti stejně jako všichni ti vzpomínaní učitelé ze starších
dob a že žáci na ně budou také dlouho vzpomínat. Jmenujme namátkou
paní učitelky R. Kůtovou, H. Průškovou, J. Rosenkranzovou, I. Matasovou, L. Hazdrovou, J. Valnohovou, M. Khunovou, D. Fialovou, z učitelů
J. Žďánského, P. Stránského a další. Žáci školy se účastnili a zúčastňují
mnoha vzdělávacích projektů, sportovních i kulturních akcí a soutěží,
v nichž určitě nezůstávají bez povšimnutí. Za všechny úspěchy budu jmenovat dlouholetou úspěšnost našich dramatických kroužků, které pod vedením p. uč. Stránského dosahovaly velkých úspěchů v soutěžích okresních, krajských i národních. Petr Stránský stojí i za všemi úspěšnými
akademiemi, které jsme během posledních let zhlédli, jako režisér, výLibáňské noviny č. 73
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tvarník, hudebník a představitel mnoha dalších profesí. Musím ale říci, že
i po jeho odchodu ve škole díky několika mladým nadšencům kulturní
život nadále vzkvétá v mnoha zajímavých akcích a projektech.
Škola žije bohatým životem. Podrobně si můžete o akcích školy přečíst
v ročenkách školy, které vycházejí na konci každého školního roku. Do
mnoha akcí se aktivně zapojuje nebo je i pořádá i občanské sdružení
s názvem Sdružení rodičů a přátel libáňské školy, které vzniklo v roce
2008.
A tak nám nezbývá nic jiného, než popřát škole, aby takových krásných
ročenek vydala co nejvíc. Přejeme všem, žákům i učitelům, kteří do tříd
libáňské školy chodili, chodí a budou chodit, aby jejich vzpomínky na
školu byly co nejlepší a aby se do naší školy rádi vraceli.
Na úplný závěr jsem vybrala básničku, kterou složila jedna
z úspěšných žaček naší školy Jitka Vokráčková jako přání škole do budoucích let, když byla v 5. třídě:
Ahoj, školo!
Máš tu dobré učitele,
oni nás tu učí skvěle.
Číst, psát, kreslit, počítat,
zvířátka a kytky znát.
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Vynálezy, dějiny a svět
naučí poznávat nás hned.
Jiní nás tu učí zpívat,
je to lepší nežli zívat.

Malujeme na chodník,
někdo je v tom přeborník.
Někteří z nás recitují
a soutěže vyhrávají.

Házet, skákat, utíkat,
cvičení má každý rád.

Při velikém úspěchu
radostí jsme bez dechu.
Nevím, co ti více přát,
snad jen „zůstaň nám tu dlouho stát!“

Prameny: Bílek, Karol: Malé dějiny Libáňska, Libáň 2005
100 let školy v Libáni, Libáň 1997
Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín, 1997-2008
Kronika školy
Mgr. Jitka Šedivá

SPORT
PODZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ SELETICE
Stejně jako v loňském roce na
závěr podzimní sezony vyrazila parta libáňské fotbalové přípravky na
krátké soustředění do Seletic.
V pátek 31. října jsme v odpoledních hodinách vyrazili auty z Libáně do nedalekých Seletic. Po příjezdu jsme se ubytovali a ještě před
večeří jsme stihli příjemnou procházku po okolí. Po výborné večeři
jsme jeli do Mladé Boleslavi na prvoligové fotbalové utkání FK Mladá
Boleslav – Bohemians Praha 1905.
Zápas jsme si užili a hlasitě fandili.
Po skončení zápasu nás čekal návrat na základnu a zasloužený spánek.
Během sobotního dopoledne
jsme sehráli za nádherného pod-
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zimního slunečného počasí přátelské fotbalové
utkání s celkem Křince.
Ačkoliv nás soupeř porazil, utkání splnilo svůj
účel. Následoval oběd
a zasloužený odpočinek.

Ve dvě hodiny jsme už zase byli na
hřišti v roli diváků a měli jsme možnost sledovat utkání místních „mistrů“ v okre-sní 3. třídě.
Přestože utkání se nám líbilo, další program byl připraven a my jsme
se přesunuli do seletického dvora, kde jsme absolvovali prohlídku celého
statku. Koně, krávy, kozy, prasata a především mnoho zajímavého povídání pana majitele. Následovalo krátké občerstvení z místních zdrojů. Již
za tmy jsme se vraceli zpět na ubytovnu, když došlo k nešťastnému pádu
Káti a nutnému „výletu“ do boleslavské nemocnice. Večer byl ve znamení
karetní hry Bang, která kluky úplně pohltila. Dále následoval stolní fotbálek a sledování televizního fotbalového utkání.
Nedělní ráno nás přivítalo nevlídnou mlhou. Po snídani opět vyrážíme
na hřiště, kde nás čeká poslední zápas sezóny, utkání s týmem FK Dobrovice. Ve vyrovnaném utkání strháváme vítězství na svoji stranu v samotném závěru a vítězíme. Oproti sobotnímu utkání se nám dařilo více kombinovat a také jsme více bojovali.
Po nedělním obědě nás čeká balení, úklid, loučení a návrat domů.
V závěru chci Kátě popřát brzké uzdravení a poděkovat rodičům za
pomoc s organizací této akce a věnování svého volného času tomuto soustředění.
Při dalších akcích libáňské fotbalové přípravky se těší
Roman Myška, Tělovýchovná jednota Sokol Libáň
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HOKEJ
Ve stávajícím ročníku nastupuje tým HC Libáň v okresním přeboru
okresu Jičín. Po 9 odehraných kolech je zatím s bilancí 1 výhry a 8 proher
na předposledním 10. místě. Největším problémem mužstva je neproměňování brankových příležitostí. Všichni doufáme, že v odvetných zápa-

sech zlepšíme koncovku a naše umístění se nám podaří vylepšit.
Foto ze zápasu HC Libáň s HC Chomutice,
zápas skončil 2:5 v neprospěch Libáně

Jan Smetana
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STOLNÍ TENIS V POLOVINĚ
PODZIMNÍ ČÁSTI – 2014/2015
Pro příznivce stolního tenisu přinášíme hlavně výsledky našich mužstev v číslech, a to v polovině podzimní části 2014–2015.
Tímto upozorňuji, že je možné všechny tyto informace sledovat na https://stis.ping-pong.cz. Do podzimní části mají skvělý vstup žáci, kteří se
bez prohry průběžně umísťují v čele tabulky. V mužstvu jsou již ostřílení
hráči Skořepa Filip, Sekyra Jakub, Srb Dan a Laskoš David. Tato sestava
má jistě na postup mezi čtyřku hrající o přeborníka okresu, to přejeme
hráčům i našemu oddílu. Škoda, že přístup k trénování a k družstvu není
podle našich představ.
Za „B“ tým, v kterém výrazně dominuje věkem dorostenec Kuzma
Dominik, nastupují hráči, kteří potřebují více herní pohody v zápasech
a ta doufám přijde. Jinak s jednou prohrou si drží naději na postup
z nejnižší skupiny, což jim přeji. Doufám také v lepší přístup k přípravě,
k trénování i k oddílu.
Hodnocení „A“ mužstva je těžké při pohledu na tabulku, kde se pohybujeme v pásmu ohrožených mužstev. Po velké prohře v Kopidlně jsme
odehráli zápasy bez klíčových hráčů. Další hodnocení mi nepřísluší, ale
věřím, že se zlepší přístup hráčů k trénování, ale hlavně i zde k oddílu.
Naopak chci poděkovat všem, kdo pomáhají s žáky a vůbec to myslí
s oddílem upřímně. Poděkování patří vedení školy a města za kladný přístup k našemu sportu.
Zdravím příznivce stolního tenisu a přeji hezké Vánoce a spokojenost
všem.
za oddíl stolního tenisu Vlastimil Horák
REGIONÁLNÍ PŘEBOR MUŽI I. TŘÍD
TABULKA:
1.

TJ Nová Paka B

7 7

0 0 0 103:23 21

2.

TJ Sokol Kopidlno A

7 7

0 0 0 90:36

3.

TJ Lázně Bělohrad A

7 6 0 1

0 102:24 19

4.

TJ Jičín C

7 4 2

1

0 78:48

17

5.

TJ Sokol Lány A

7 3 2

2 0 67:59

15

6.

JF Jiskra Hořice B

7 3 0 4 0 57:69

13

7.

TJ Sokol Nemyčeves B 7 2 0 5 0 51:75

11
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21

8.

TJ Sokol Valdice B

7 1

2

4 0 50:76

11

9.

TJ Sokol Libáň A

7 2 0 5 0 38:88 11

10. TJ Nová Paka C

7 1

1

5 0 45:81

10

11.

7 1

1

5 0 43:83

10

7 1

0 6 0 32:94

SK Miletín A

12. TJ Sokol Železnice B

9

REGIONÁLNÍ PŘEBOR ŽACTVO
TABULKA:
1.

Orel Studenec u Horek B 6 6 0 0 0 41:1

18

2.

TJ Sokol Libáň

6 6 0 0 0 33:9

18

3.

TJ Lázně Bělohrad

6 6 0 0 0 31:11

18

4.

TJ Jičín

6 4 0 2

0 31:11

14

5.

TJ Sokol Chomutice A

6 4 0 2

0 29:13 14

6.

SK Miletín

6 4 0 2

0 28:14 14

7.

TJ Jiskra Hořice

6 4 0 2

0 24:18 14

8.

Orel Studenec u Horek A 6 3 0 3

0 24:18 12

9.

TJ Sokol Popovice

6 3 0 3

0 19:23 12

10. TJ Sokol Nemyčeves

6 2 0 4

0 15:27

10

11.

6 2 0 4

0 11:31

10

12. TJ Sokol Radim

6 1

0 5

0 17:25

8

13. TJ Sokol Chomutice B

6 1

0 5

0 10:32 8

14. TJ Sokol Stará Paka

6 1

0 5

0 8:34

8

15. TJ Sokol Lány

6 1

0 5

0 7:35

8

16. TJ Sokol Valdice

6 0 0 6

0 8:34

6

TJ Sokol Železnice
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REGIONÁLNÍ PŘEBOR MUŽI IV. B TŘÍD
TABULKA:
1.

TJ Sokol Rovensko pod Troskami B 6 5

2.
3.

1

0 0 78:30

17

TJ Sokol Nemyčeves D

6 4 0 2 0 63:45

14

TJ Sokol Valdice C

5 3 0 2 0 55:35

11

4. TJ Sokol Libáň B

5 2 2 1

0 52:38 11

5.

TJ Sokol Kopidlno C

5 3 0 2 0 48:42

11

6.

TJ Sokol Popovice B

6 1

10

7.

TJ Jičín E

5 2 0 3 0 35:55

9

8.

TJ Sokol Chomutice C

5 1

3 0 39:51

8

9.

TTC Slatiny

5 0 0 5 0 17:73

5

2 3 0 45:63

1

Inzerce

NABÍDKA PRÁCE

Jsme inovativní firma z oboru strojírenství a automatizace, která se velmi
rychle rozvíjí. Zabýváme se projektováním, výrobou a zapracováním finálních produktů dle požadavků zákazníka. Doménou je výroba přípravků a automatizace výrobních linek.
Rádi zaměstnáme:
Obráběče
Nástrojáře (zámečníky)
Požadujeme:
Požadujeme:
- vyučení v oboru nebo dlouholetou - vyučení v oboru nebo dlouholetou
praxi
praxi
- praxi na CNC
- zručnost, spolehlivost
- praxe na frézce, soustruhu a bru- - zkušenost se zapracováním lisosu na kulato je výhodou
vacích nástrojů vítána
- znalost programování v sw Catia Náplň práce:
výhodou
- pasování dosedacích ploch nástrojů
- broušení tvarových částí lisovacího nástroje v toleranci 0,2mm
Více informací na telefonu 326 103 018 nebo emailu
renata.pitrova@mpzmb.cz.
Místo výkonu práce Rohatsko/Mladá Boleslav.
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