VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
blíží se jaro, a je tedy nejvyšší čas na další vydání Libáňských novin, ve
kterém bych Vás rád seznámil s několika tématy. Nejprve bych ovšem
chtěl věnovat pár řádků uplynulým měsícům, které mi utekly, jak se říká,
jako mávnutím kouzelným proutkem. Příčinou tohoto pocitu bylo intenzivní seznamování se s úkony, činnostmi a povinnostmi starosty města.
I přes mnohdy náročný vstup do své funkce jsem rád, že mé předsevzetí,
aby nedošlo ke zpomalení, či dokonce k degradaci rozvoje města, se daří
bezezbytku naplnit. Za mnohé dosavadní pokroky patří velké díky nejen
všem zaměstnancům města, ale především panu Petru Soukupovi, který
jako místostarosta má, kromě jiného, v kompetenci i veškeré investiční
akce. Neváhá se se mnou podělit o dlouholeté zkušenosti, spolupráce
s ním je výtečná, za což mu patří velké díky, a dovoluji si říct, že takového
místostarostu bych přál každému starostovi města či obce.
Rád bych tímto ještě využil příležitosti a za celý městský úřad popřál
hodně zdraví a elánu do dalších let panu Josefu Stránskému k jeho životnímu jubileu, krásným 75. narozeninám.
Nyní již ke slíbeným tématům:
První z témat je postupné navázání a dokončení myšlenky centralizace
Technických služeb města Libáň, kdy prvním krokem byl v minulém volebním období odkup areálu bývalých stavebnin právě za tímto účelem.
Nyní je na čase udělat další krok, kde by mělo dojít k výstavbě nové dílny
a sociálního zázemí pro zaměstnance technických služeb.
Přesunutí a soustředění veškeré techniky na jedno místo přinese nejen
úsporu času a finančních prostředků, ale také dostatečnou plochu a zázemí pro činnost technických služeb. Následně by uvolněné prostory mohly
být poskytnuty firmě SKS Jablonec nad Nisou k pronájmu, což by umožnilo mít v našem městě komplexní služby odpadového hospodářství.
Dalším důvodem, který tuto vizi umocňuje, je skutečnost, že byla přijata novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění zákona
č. 229/2014 Sb., která nově zavádí povinnost na plošné třídění biologicky
rozložitelných odpadů (BRKO) a kovů v městech a obcích. Této skutečnosti ve změně odpadového hospodářství obcí je třeba se přizpůsobit.
Obec je povinna zajistit možnost pro oddělené soustřeďování biologických odpadů rostlinného původu, a to minimálně v období od 1. dubna
do 30. října kalendářního roku.
Zastupitelstvo města na svém 5. veřejném zasedání schválilo pořízení
1 ks kontejneru (nádoby) na BRKO o velikosti 1.100 litrů, která bude
umístěna v areálu sběrného dvora v Libáni. Ukládání BRKO bude možné
v provozní době sběrného dvora. Firma SKS je připravena v případě potřeby pružně reagovat na potřeby obcí.
A co bude možné do biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu ukládat?
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1) Patří sem např.:
• zbytky ovoce, zeleniny
• travní hmota
• plevel, listí
• jemné nebo drcené větve
• hobliny, piliny
2) Do tohoto odpadu rozhodně nepatří:
• komunální odpad
• živočišné zbytky
• zbytky hotových jídel
• exkrementy zvířat
• papír, plast, sklo
• nebezpečné odpady
Jako druhá v pořadí je na seznamu Základní škola v Libáni. Právě zde,
dle mého názoru, je nemalý prostor začlenit (implementovat) a zmodernizovat řadu věcí či zažitých způsobů. Škola v letošním roce projde částečnou rekonstrukcí, konkrétně se bude jednat o akci „Libáň, objekty ZŠ–
zlepšení tepelně technických parametrů obvodových konstrukcí“ s jejichž detaily Vás seznámí ve svém okénku pan místostarosta.
Naším cílem je nejen zlepšení stavu vlastností a vzhledu budov, ale také zejména bezpečnost ve škole. Vzhledem k tomu, že dojde k úpravě
vstupu do školy, počítáme s investicemi, které bohužel nebudou součástí
uznatelných nákladů akceptované dotace. Klademe ovšem důraz na zvýšenou bezpečnost dětí, proto výše zmíněná rekonstrukce je ideální příležitostí na přípravu a následnou instalaci integrovaného zabezpečovacího
zařízení. Je nezpochybnitelné, že tato bezpečnostní opatření nedokáží
vždy zabránit nežádoucím vstupům či situacím, ale technologie v podobě
např. el. ovládaného zámku, video vrátného, kamerového systému, apod.
v mnoha případech takovým situacím bude předcházet, či je bude eliminovat na minimum.
Také v komunikaci mezi školou a rodiči vnímám možnost posunu
a zlepšení. Nabízí se možnost zavedení jednoduchého modulu–systému
internetové žákovské knížky, která není nijak finančně ani technicky náročná, navíc nabízí více úrovní oboustranné komunikace. S vedením školy i některými rodiči jsem měl možnost diskutovat a předat vlastní zkušenosti s tímto systémem. Jedná se o aplikaci s velmi jednoduchým ovládáním a zároveň efektivním způsobem komunikace, předávání informací
jak ze školy přímo Vám, tak od Vás do školy. Osobně jsem přesvědčen, že
takový systém může být pro naši libáňskou školu, rodiče i děti jen přínosem.
Také v mateřské školce, kde na konci roku 2014 byla dokončena celková úprava zahrady včetně nových herních prvků pro děti, bude potřeba
díky neoprávněnému vstupu a vandalismu podniknout určité kroky. Nedávno jsem měl možnost vidět podobné dětské hřiště, které je střeženo
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zabezpečovacím zařízením s napojením na PCO Jičín. Je velmi smutné,
že cokoli nového a za nemalé peníze vybudovaného je potřeba vzápětí řešit zabezpečením proti vandalismu namísto toho, aby vynaložené prostředky posloužily na další rozvoj ve městě.
V závěru tohoto úvodníku bych ještě zmínil jednu věc, se kterou se setkáváme dnes a denně. Jedná se o smutný stav pořádku na některých veřejných místech. Konkrétně každý den můžeme vidět, jak velkým problémem může být pro mladistvé scházející se u hlavního vstupu do kulturního domu na náměstí odnést například nedopalek cigarety do nedaleko stojícího odpadkového koše. Dále potkáváme místní občany, kteří
venčí své psy, kdy málokterý z nich po svém psovi uklidí exkrementy. Přitom na stejných místech se kolikrát pohybují i naše děti. Těm, kteří po
svých čtyřnohých kamarádech uklízí, děkujeme.
Další lokalitou, která rozhodně není dobrou vizitkou našeho města je
břeh v zatáčce směrem na Hora. Myslím si, že by bylo dobré s tím něco

udělat. Jak to vidíte vy? Proto k sobě hledám 10 dobrovolníků starších
18 let, abychom v sobotu 25. dubna 2015 společnými silami (časově to
odhaduji na 2 hodiny) tuto lokalitu vyčistili. Jako odměnu za Vaši práci
nabízím každému jednu volnou vstupenku na letošní Libáňskou hvězdnou noc. Přihlásit se můžete osobně na městském úřadě u paní tajemnice
V. Klárové nebo telefonicky na čísle 493 598 191 nejpozději do
22. dubna 2015.
Přeji Vám příjemné jarní dny.
Jaromír Přibyl, starosta města
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OKÉNKO MÍSTOSTAROSTY
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
předpokládám, že v době, kdy budete číst toto vydání Libáňských novin, budou již v plném proudu dvě ze tří významných stavebních akcí
plánovaných pro tento kalendářní rok.
První z nich je zateplení a výměna oken zdravotního střediska včetně
významných stavebních úprav jeho podkrovní části. Výběrové řízení vyhrála za částku 1.897.930 Kč bez DPH firma Stavos z Nechanic. V rámci
zakázky dojde rovněž k výměně všech vstupních dveří a samozřejmě
k provedení nové fasády. Celková částka včetně dalších uznatelných, ale
i neuznatelných nákladů se bude pohybovat kolem 3.150.000 Kč včetně
DPH. Přesto, že se tak jako u následujících dvou investičních akcí podařilo již v minulém roce zajistit finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí ve výši 90 % z celkové částky uznatelných nákladů, bude
se skutečná výše dotace díky neuznatelným nákladům pohybovat okolo
80 %. Z toho tedy vyplývá, že na tuto zakázku město ze svého rozpočtu
dodá přibližně 630 tisíc korun.
Druhou již zahájenou stavbou je zateplení a dokončení výměny oken
našeho kulturního domu. Současně s tím dojde k vyklizení a následnému
položení nové podlahy na půdě objektu. Podstatnou stavební úpravou
projde i severní část objektu včetně venkovních úprav. Zakázku vyhrála
firma Stavoka z Kosic za částku 3.137.337 Kč bez DPH. Opět předkládám
vyčíslení celkových uznatelných a neuznatelných nákladů – zde se bude
jednat přibližně o 4.600.000 Kč včetně DPH. Z městského rozpočtu tentokrát půjde přibližně 1,1 mil. Kč.
Třetí a možná svým rozsahem, ale i potřebností nejdůležitější je akce
zateplení a výměna oken nové budovy základní školy v Libáni. Nutno poznamenat, že při této investiční akci dojde ke generální opravě kompletního střešního pláště nejen nad objekty s učebnami, ale i nad tělocvičnou,
spojovacími krčky a kuchyní s jídelnou. Nutno poznamenat, že stav
střech byl již dlouhou dobu doslova havarijní. Stavba bude zahájena
v měsíci dubnu a její dokončení je plánováno na srpen tohoto roku.
Vzhledem k tomu, že se jedná o objekt, kde je poměrně vysoký požadavek
na klid potřebný pro výuku našich dětí, bude prvořadým úkolem připravit s realizační firmou harmonogram prací tak, aby bylo možno plynule
učit. Ani tak se však nevyhneme dočasnému přemístění některých učeben
do staré budovy školy. Zakázku v právě ukončeném výběrovém řízení vyhrála firma Marhold z Pardubic s vítěznou cenou 8.949.743 Kč bez DPH.
Zde budou neuznatelné náklady, které však jsou nezbytně nutné
k dokončení díla, ve výši přes 2 mil. Kč. Celkové náklady na realizaci stavLibáňské noviny č. 74
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by včetně DPH se tedy dají očekávat přibližně v částce 13.500.000 Kč,
přičemž vlastní podíl města bude zcela jistě přesahovat 3,5–4 mil. Kč.
Ti, kdo sledují dění v našem městě, možná zaznamenali, že poskytnutí
dotace na základní školu nebylo do nedávné doby vůbec jasné, přestože
naše žádost uspěla. Protože však poskytovatel dotace požadoval realizaci
stavby ještě v roce 2014, což z hlediska jejího objemu a nereálnému termínu nebylo vůbec možné, byla naše žádost zařazena do zásobníku pro
rok 2015, přičemž nebylo vůbec jasné, zda v letošním roce peníze obdržíme. Osobně jsem považoval tuto stavební akci pro Libáň za velmi důležitou. Jsem proto rád, že ministerstvo peníze uvolní.
Tomu, kdo má představu o možnostech ročního rozpočtu města, je
zcela jasné, že pro financování výše uvedených akcí bude nutno uzavřít
střednědobý investiční úvěr přibližně na dobu šesti měsíců, než dojde
k profinancování již hotových prací na jednotlivých stavbách. V tomto
režimu jsme však pracovali i v loňském roce a umoření úvěru nám nečinilo žádné problémy.
Tak, jak jsem slíbil v minulém čísle novin, budu průběžně informovat
o průběhu stavebních prací i o finančním plnění jednotlivých staveb. Chci
věřit, že firmy budou pod naším vedením pracovat kvalitně, budou dodržovat předem stanovené termíny a my se tak vyvarujeme problémů, které
s neplněním dohodnutých termínů a kvality práce následně souvisejí. Věřím, že se k informacím z těchto pilotních staveb přidají i informace ze
stavebních akcí menších, které však také přímo souvisejí s kvalitou našeho života na venkově.
Přeji Vám všem příjemné prožití jarního období, pevné zdraví
a mnoho pracovních, ale i osobních úspěchů.
Petr Soukup

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
- schválení rozpočtového opatření č. 14 a plnění rozpočtu roku 2014 na
straně příjmů a výdajů
- schválení uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru až do výše
2.000.000 Kč se splatností do 31. 1. 2016
- schválení pravidel rozpočtového provizoria města Libáň na rok 2015,
kdy budou do doby schválení rozpočtu města hrazeny pouze nejnutnější výdaje potřebné k zachování chodu obce a smluvně uzavřené závazky
z minulých let
- schválení rozpočtového výhledu na roky 2016 a 2017
- schválení uzavření smlouvy o zemědělském pachtu s První zemědělskou Záhornice, a. s.
- schválení prodeje obecního pozemku parc. č. 689/11 v k. ú. Libáň –
příjezdová komunikace k čistírně odpadních vod v Libáni –
Vodohospodářské obchodní společnosti, a. s., Jičín
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- schválení uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor na zdravotním středisku s MUDr. Michaelou Strejčkovou
- schválení zhotovitele stavební akce: „Libáň, kulturní dům–zlepšení tepelně–technických parametrů obvodových konstrukcí“, a to firmy Stavoka Kosice, a. s.
- schválení podání žádosti o dotaci na zateplení objektu hasičské zbrojnice v Libáni
- schválení dohody o narovnání závazků a pohledávek mezi městem Libáň a firmou Strabag, a. s.
- schválení rozpočtu města na rok 2015 v paragrafovém členění na straně příjmů i výdajů
- schválení poskytnutí finančních příspěvků pro rok 2015 jednotlivým
organizacím působícím na území města Libáň
- schválení priorit volebního období 2015–2018
- schválení plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací na území města Libáň
- schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem části plochy střechy
a půdy budovy úřadu č. p. 36 na náměstí v Libáni pro umístění základnové stanice mobilní sítě s firmou O2 Czech Republic, a. s.
- schválení podání žádosti o dotaci na zateplení objektu mateřské školky
- schválení uzavření smluv o dílo na zhotovení projektových prací na kanalizaci ve Psinicích, kanalizaci a ČOV ve Křešicích, kanalizace, plynovod a chodníky pro 13 rodinných domů v lokalitě Českých bratří
s firmou Prois, a. s., Hradec Králové
- schválení zhotovitele stavební akce: „Libáň, objekty ZŠ – zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí“, a to firmy Marhold, a. s., Pardubice
- schválení realizace akce: „Bezdrátový rozhlas ve Křešicích“ firmou pana Daniela Šárovce z Nymburka
- schválení osazení nového dopravního značení v ul. Na Ženichově podél
Libáňského potoka dopravní značkou Průjezd zakázán
- dále byly projednávány různé podněty občanů
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
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SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015
Město Libáň
text

PŘÍJMY
§
položka
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1511
1337
1341
1343
1345
1355
1351
1361
4112
4213
2310
2321
2341
3314
3319
3341
3349
3392
3419
3429
3511
3612
3613
3632
3639
3722
3723
3725
3745
4351
6171
6310
6320
8115
8123
8901

daň z příjmů FO ze závislé činnosti
daň z příjmů FO pod. přiznání
daň z příjmů FO z kap. výnosů
daň z příjmů PO
daň z příjmů právnických osob za obce
daň z přidané hodnoty
daň z nemovitostí
poplatky za odvoz a likvidaci TKO
poplatek ze psů
poplatek z veřejného prostranství
poplatek z ubytovací kapacity
odvod z výherních hracích automatů
výtěžek z VHP
správní poplatky
neinvestiční přij. transfery ze st. r. v rámci souhr.
investiční
přijaté transfery od státních fondů
dot.
v
pitná voda - příspěvky od obyv. a od VOS
odvádění a čištění odpadních vod
vodní díla v zemědělské krajině
činnosti knihovnické
záležitosti kultury – kulturní akce
rozhlas a televize
Libáňské noviny
zájmová činnost v kultuře – KD
ostatní tělovýchovná činnost – ubytovna
ostatní zájmová činnost – koupaliště
všeobecná ambulantní péče (zdravotní středisko)
bytové hospodářství
nebytové hospodářství
pohřebnictví – příjmy za hrobová místa
prodej pozemků
komunální odpad
sběrný dvůr – zpětný odběr
příjmy od Ekokomu
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
služby sociální péče
činnost místní správy
přijaté úroky z účtu
pojištění funkčně nespecifikované
CELKEM – MEZISOUČET
financování – použití peněz z účtu
financování – dlouhodobé použití
financování – operace z peněž. účtu
CELKEM
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Kč
3 900 000,00
140 000,00
360 000,00
3 650 000,00
700 000,00
8 150 000,00
2 155 000,00
1 050 000,00
52 000,00
30 000,00
10 000,00
100 000,00
35 000,00
500 000,00
1 290 400,00
5 173 520,00
40 000,00
363 000,00
2 000,00
20 000,00
50 000,00
10 000,00
18 000,00
129 500,00
99 000,00
20 000,00
350 000,00
680 000,00
820 000,00
35 000,00
260 000,00
5 000,00
15 000,00
150 000,00
1,00
270 000,00
220 000,00
4 000,00
12 500,00
30 868 921,00
2 470 446,00
500 000,00
1 000 000,00
34 839 367,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015
VÝDAJE
§
položka
1014
1032
2219
2221
2310
2321
2341
3113
3311
3314
3319
3341
3349
3392
3399
3419
3421
3429
3511
3543
3612
3613
3631
3632
3633
3639
3722
3723
3725
3745
4351
5212
5512
6112
6171
6310
6320
6399
6409
8124

Město Libáň
text

Kč

ozdr. hospodářských zvířat, veterinární péče
5 000,00
lesní hospodářství
95 000,00
ostatní záležitosti pozem. kom. – chodníky
280 000,00
provoz veřejné silniční dopravy
35 600,00
pitná voda
20 000,00
odvádění a čištění odpadních vod
970 000,00
vodní díla v zemědělské krajině
300 000,00
ZŠ a MŠ
6 808 716,00
divadelní činnost
171 000,00
činnosti knihovnické
335 000,00
záležitosti kultury – kulturní akce
170 000,00
místní rozhlas
65 000,00
Libáňské noviny
63 000,00
zájmová činnost v kultuře – KD
160 000,00
SPOZ
25 000,00
ostatní tělov. činnost – ubytovna, spolky
397 000,00
využití volného času dětí a mládeže
15 000,00
ostatní zájmová činnost – dotace spolky
153 000,00
všeobecná ambulantní péče – zdrav. stř.
3 511 436,00
pomoc zdravotně postiženým
20 000,00
bytové hospodářství
220 000,00
nebytové hospodářství
5 311 000,00
veřejné osvětlení
398 000,00
pohřebnictví – hřbitovy
450 000,00
plynofikace – úroky, poplatky z úvěru
0,00
příspěvek TS, budovy, stavby
3 473 000,00
nakládání s odpady
800 000,00
sběr a svoz ost. odpadů (sběrný dvůr)
250 000,00
využívání a zneškodňování TKO – třídění
280 000,00
veřejná zeleň
55 000,00
služby sociální péče
550 000,00
krizové řízení
1 000,00
požární ochrana
340 000,00
zastupitelstva obcí
1 396 615,00
místní správa
4 050 000,00
poplatky z BÚ, úrok z kontokorentu
25 000,00
pojištění funkčně nespecifikované
80 000,00
finanční operace – poplatky, odvod DPH
1 700 000,00
ostatní činnosti jinde nezařazené (BOZP)
60 000,00
CELKEM – MEZISOUČET
33 039 367,00
financování – splátky úvěrů
1 800 000,00
CELKEM
34 839 367,00

Rozpočet města Libáň na rok 2015 byl schválen na
4. veřejném zasedání zastupitelstva Města Libáň dne 28. 1. 2015.
Libáňské noviny č. 74
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ŽÁDÁME O DOTACE…
Chtěla bych Vás seznámit s podanými žádostmi o dotace pro zlepšení
prostředí celého území našeho města.
V březnu letošního roku jsme podali žádosti o dotace z Evropské unie
(dále jen EU) prostřednictvím Operačního programu životního prostředí
(dále jen OPŽP) na zateplení objektu Mateřské školky v Libáni a zateplení
objektu hasičské zbrojnice v Libáni. U obou budov se jedná o zateplení
obvodového pláště, výměnu oken, dveří a zateplení střechy. V budově
hasičské zbrojnice dojde i k výměně zbývajících dvou garážových vrat za
nové. Pokud budeme úspěšní a dotace obdržíme, budou ve výši 90 %
z uznatelných nákladů a k realizaci obou projektů dojde v roce 2016.
V minulém roce jsem v Libáňských novinách avizovala, že jelikož Česká republika nevyčerpala z EU veškeré finanční prostředky, které jí byly
pro období 2007–2014 určeny, budou OPŽP vyhlášeny další výzvy
v oblasti životního prostředí, a to v druhé polovině roku 2014, což se také
stalo. My jsme byli připraveni na žádosti o dotace na projekty zlepšení
tepelně–technických parametrů obvodových konstrukcí budovy zdravotního střediska a budovy kulturního domu a také jsme uspěli. Více se
o těchto projektech dočtete v okénku pana místostarosty.
Městská knihovna podala žádost o dotaci v programu Knihovna
21. století na Ministerstvu kultury ČR na projekt „Cestujeme s knihovnou
a poznáváme spisovatele“. Jedná se o osobní setkávání se spisovateli
a jejich knihami, cestovateli a jejich zážitky z cest. Požadovaná výše dotace je 10.000 Kč což je 50 % z celkových nákladů projektu (20.000 Kč).
V těchto dnech podáváme žádosti o dotace z programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“
na Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Jedná se o dotace na projektové práce: kanalizace ve Psinicích, kanalizace a ČOV ve Křešicích
a kanalizace pro 13 rodinných domů v lokalitě Českých bratří. Dotaci je
možné požadovat až do výše 80 % uznatelných nákladů projektu. Na skutečnou realizaci těchto projektů se budeme také snažit získat dotace, ale
to zřejmě až v roce příštím z krajských nebo ministerských dotačních titulů.
Přestože administrace a řízení celého projektu je v případě získání dotace čím dále náročnější, budeme se snažit i v příštích letech získat co
možná nejvíce finančních prostředků nejen z EU, ale i z prostředků krajských a ministerských.
Vladimíra Klárová

Libáňské noviny č. 74

-9-

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ
ORGANIZACÍM PŮSOBÍCÍM NA ÚZEMÍ
MĚSTA LIBÁŇ V RÁMCI SCHVÁLENÉHO
ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2014
TJ Sokol Libáň
182 000,00 Kč

5 tis. turnaj přípravky, 5 tis. memoriál R. Kyziváta, 12 tis. startovné na turnajích pro mládež, 20 tis. letní soustředění mládeže fotbal, 10 tis. materiální zajištění oddílu mládeže, 5 tis. nájem KD,
8 tis. materiální zajištění oddílu stol. tenisu, 2,5 tis. materiální zajištění odd. nohejbalu, 20 tis. údržba a opravy sportovního areálu,
25 tis. pronájem tělocvičny z ZŠ, 34,5 tis. na použití šaten, sprch
a prostor v ubytovně v Libáni, 10 tis. na linoleum podlaha v kabině domácích cca 30 m2, 5 tis. na opravu techniky (traktůrek), 5 tis.
el. zabezpečení (plovák) čerpadla proti poškození + oprava pomníčku, 15 tis. oprava oplocení – pletivo, sítě umělé plochy
Ochotnický spo- 25 tis. 11. setkání dechových hudeb – honoráře, 7 tis. 11. setkání
lek Bozděch
dechových hudeb – ozvučení, 4 tis. realizace dovezených předsta70 000,00 Kč
vení – honoráře, 10 tis. údržba technického vybavení scény,
24 tis. pronájem KD
Loutkové Divadlo 2 tis. hlášení místním rozhlasem, 6 tis. pronájem (sál, klubovna,
„Martínek“
sklad), 30 tis. pronájem velkého sálu (vystoupení, přehlídka, zába101 000,00 Kč
va), 3 tis. zkoušky na velkém sále, 8 tis. dotace plyn topení, 15 tis.
loutkařská přehlídka Řezníčkova Libáň 2015, 10 tis. renovace loutek, 15 tis. nová výprava, scéna, hudba, loutky pro výjezdní představení Míček Flíček, 4 tis. nové představení student. divadla
(Červená Karkulka, O Palečkovi), 7 tis. černé kostýmy (10 ks) pro
účinkující, 1 tis. výzdoba
SDH Libáň
12 tis. pronájem KD (ples, Štěpánská, valná hromada), 5 tis. dět20 000,00 Kč
ská soutěž, 3 tis. zájezd pro děti
SDH Psinice
40 tis. Loučení s prázdninami
40 000,00 Kč
Foerstrovy dny,
50 tis. honoráře umělců, 15 tis. pronájem KD
o. p. s.
65 000,00 Kč
SRPLŠ
20 tis. pronájem školních prostor pro činnost kroužků, 15 tis. tajný
60 000,00 Kč
výlet pro děti, 10 tis. pronájem KD, 12 tis. ples školy, 3 tis. lampionový průvod
Myslivecké sdru- 35 tis. nákup a chov bažantů
Libáňské noviny č. 74
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žení „Pod Borovičkou“
35 000,00 Kč
Český rybářský
svaz, MO Libáň
25 000,00 Kč
Český svaz včelařů, MO Libáň
5 000,00 Kč
HC Libáň
5 000,00 Kč
Celkem
Základní škola a
Mateřská škola
Libáň
2 800 000,00 Kč
Technické služby
města Libáň
3 343 000,00 Kč

15 tis. ceny na rybářské závody mládeže, 10 tis. úprava vodního
náhonu od jezu Lib. potoka k nově realizované vodní nádrži
5 tis. náklady na léčení včelstev

5 tis. poplatek za rozhodčí
608 000,00 Kč
provoz a chod příspěvkové organizace

provoz a chod příspěvkové organizace

TANEČNÍ KURZ V LIBÁNI 2015
Město Libáň pořádá v letních měsících v Kulturním domě v Libáni základní kurz tance a společenské výchovy pod vedením pana Jiřího Šulce.
Zájemci o taneční kurz se přihlašují v párech, jednotlivci se mohou nahlásit! Přihlášky přijímá Městská knihovna v Libáni. Kurzovné pro účastníka kurzu je ve výši 1.200 Kč a cena gardenky je 300 Kč.
Rozpis tanečních lekcí:
19. 6. 2015 – 19.30–22.00 hodin – 1. lekce
25. 6. 2015 – 19.30–22.00 hodin – 2. lekce
1. 7. 2015 – 19.30–22.00 hodin – 3. lekce
3. 7. 2015 – 19.30–22.00 hodin – 4. lekce
5. 7. 2015 – 19.30–22.00 hodin – 5. lekce
7. 7. 2015 – 19.30–22.00 hodin – 6. lekce
10. 7. 2015 – 19.30–23.00 hodin – PRODLOUŽENÁ
13. 7. 2015 – 19.30–22.00 hodin – 7. lekce
15. 7. 2015 – 19.30–22.00 hodin – 8. lekce
18. 7. 2015 – 19.30–23.00 hodin – PRODLOUŽENÁ
24. 7. 2015 – 19.30–22.00 hodin – 9. lekce
1. 8. 2015 – 19.30–24.00 hodin – VĚNEČEK
Libáňské noviny č. 74
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TŘÍDÍME ODPAD
Na sběrném dvoře jsou k dispozici kromě oranžových pytlů na
nápojové kartony a žlutých pytlů na plasty z domácností nově
i šedé pytle na kovy z domácností. Naplněné pytle můžete odevzdávat ve sběrném dvoře – ZDARMA.
Do šedého pytle na kovy z domácností patří:
• obaly od konzerv, kovové obaly od nápojů, různé drobné kovové
předměty z domácnosti, obaly od sprejů
Víčko konzervy je třeba zatlačit pod horní okraj, aby nedošlo k proříznutí pytle ostrou hranou víčka. Druh kovu nerozhoduje. Tento druh
odpadu končí v hutích, kde se z něho vyrábějí nové kovové výrobky.

Do těchto pytlů nepatří kovy z kovovýroby ani odpadní kovy z domácí
dílny, ani kovy znečištěné chemikáliemi. Např. plechovky od barev či
olejů jsou odpady nebezpečné!

Do oranžového pytle na nápojové kartony patří:
• krabice od mléka, džusů, laciného vína a to jakýchkoli velikostí, jinými slovy všechno, co nese označení C/PAP, 81 nebo 84
Krabice sešlápněte. Logicky tak zaberou méně místa (kartony se doporučují „stlačit“ rukou, lepší je to nohou... vyzkoušejte a posuďte
sami). Pokud je vypláchnete, tak jenom dobře (je rozumné je vyplachovat i z toho důvodu, že pokud je budete doma někde skladovat,
mohou časem začít páchnout).
Do žlutého pytle na plasty z domácností patří:
• plastové lahve od mléčných nápojů (Activia apod.)
• kelímky od jogurtů, pomazánek, margarinů, krémů
• plastové obaly od šamponů, sprchových gelů, tekutých mýdel, zubních past
• igelitové tašky, sáčky, mikrotenové sáčky, fólie, ve kterých byly
zabaleny různé výrobky
• igelitové obaly od pracích prášků, plenek, kartonů PET lahví, apod.
• obaly od tatranek, chipsů, bonbonů a dalších sladkostí
• obaly od těstovin, pekárenských výrobků, potravin v prášku (např.
polévky)
• obaly od mycích a čisticích výrobků na nádobí, okna, podlahu, nábytek, apod.
• víčka od instantní kávy, některých marmelád, pomazánek, apod.
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SBÍRKA VÍČEK – PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych všem, kdo se aktivně podílí na sbírce víček pro mé syny,
poděkovat. Poděkování patří i dárcům, kteří přispěli finančně nebo věcným darem. Většinou jsem mohla poděkovat osobně, ale mám pocit, že je
to málo za jejich úsilí a empatii. Jmenovitě: Městský úřad Libáň –
tajemnice paní Klárová, starosta pan Přibyl, místostarosta pan Soukup,
vedoucí pošty Libáň – paní Smolíková, pošta Bělá pod Bezdězem – paní
Durdisová, Jednota Kopidlno – paní Stránská, dárci ze Zlivi.
Mám bohužel i negativní zkušenost, a to se sociálním odborem v Jičíně
a některými lékaři. Přímo se to týká sbírky, ale kdyby mi pomohly úřady,
které mají sloužit pro pomoc rodinám v tísni, nemusely by se organizovat
sbírky na základní potřeby postižených dětí.
Je velmi těžko pochopitelné, že i někteří lékaři nejsou schopni vyšetřit
dítě – autistu. Svým chováním dítě vyděsí a je velmi obtížné s ním absolvovat jiná z řady dalších vyšetření.
A proto bych ráda poděkovala i organizacím, které se zabývají vyšetřením autistických dětí a to i v domácím prostředí. Např.:
- vyšetření zraku – Raná péče Liberec,
- vyšetření autismu, pedagogické vyšetření – Praha (bez tohoto vyšetření nelze dát dítě do školky nebo školy – poplatek za vyšetření
hradí rodiče)
- dětská neurologie – vyšetření mozkové aktivity – Mladá Boleslav –
specializované pracoviště.
Ale o těchto pracovištích si musíte sehnat informace obtížně a sami.
Na specializovaných pracovištích, jako je sociální odbor, o těchto organizacích nic nevědí.
Zajícová Alena ze Křešic

VELIKONOČNÍ ROZJÍMÁNÍ
Učedníci si před Velikonocemi kladli stejnou otázku jako my dnes.
Vsadili všechno na jednu kartu: na Ježíše Krista. On dal jejich životu nový smysl. Karta však nevyhrála. Ježíš má na krku proces, umírá na kříži
a je pohřben. Teď je všemu konec. Nyní ovšem činí učedníci neuvěřitelnou zkušenost: „Původce života jste dali zabít, ale Bůh ho vzkřísil
z mrtvých a my jsme toho svědky“. Co se událo mezi jejich předvelikonoční beznadějí a jejich novou velikonoční jistotou vítězství? Člověk neupadá bezdůvodně z pláče do smíchu, ze zoufalství do naděje, z vědomí, že
je mrtvý, ke skálopevnému přesvědčení, že vstal z mrtvých. Co to bylo za
události?
Učedníci nám na tuto otázku sami dávají odpověď: „Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu, aby se viditelně ukázal… nám, kteří jsme s ním
jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. O něm řekl anděl: „Jde před Vámi…
Libáňské noviny č. 74
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tam ho uvidíte“. Tato zkušenost změnila jejich život. Původně se bázlivě
stáhli do ústraní, ale nyní jdou ven do světa: stávají se předvojem církve.
Byli dezorientovaní, nyní vidí nově svůj úkol. Chtěli si zachránit kůži, nyní riskují kvůli Zmrtvýchvstalému život. Byli izolováni, nyní vytvářejí
společenství věřících. A to všechno lze doložit. Zakusili přítomnost Vzkříšeného, a tím uvěřili, že jejich život potrvá i po smrti. Velikonoční víra
jejich život proměnila.
Tato víra je nám tady a dnes nově zvěstována. Přijmout víru, že Kristus žije, je pro nás
smysluplné. Náš život trvá. Kdybychom nevěřili, všechny naše naděje a touhy by byly marné.
Pak by platilo slovo z 1. listu Korinťanům:
„Jezme a pijme, vždyť zítra zemřeme!“ To přece znamená: vezmi si všechno, co můžeš dostat
– i na úkor svého svědomí a druhých lidí, protože co nedostaneš tady, nedostaneš už nikdy.
Jestliže však vím, že Kristus žije, že můj život –
náš život smrtí nekončí, pak se můj život tady
změní. Neboť cílem života je život, a ne smrt.
Smrt je pro nás – jako pro Ježíše – jenom
změnou prostředí života, z pozemské existence
do velikonoční skutečnosti Pána. Naše společnost se tomuto poselství
o životě vzdálila víc než kdy jindy. Proto v ní získává půdu pod nohama
smrt. Naše společnost potřebuje nutně poselství Velikonoc jako elixír života, aby se sama sebou nezadusila a nezemřela.
Kdo ví o Velikonocích, ten přitakává životu každého člověka a podporuje ho, odolává všem a všemu, co život omezuje a ničí. Náš současný papež je horlivým hlasatelem této velikonoční skutečnosti. Jeho nejvýznamnější encyklika „Evangelium vitae“, tj. „Evangelium života“, obhajuje na základě velikonočního přesvědčení lidský život a jeho nedotknutelnou důstojnost ve všech jeho fázích. Tento papež vejde do dějin jako papež života. Kdo na základě velikonoční víry ví, že náš život trvá, že smrtí
nekončí, ten dokáže brát lidi vážně a může jim věrohodně dodat odvahy,
aby se nespolčovali se lží a nedělali laciné kompromisy kvůli pozemským
výhodám; ten umožňuje společenství mezi lidmi, lásku dávat a lásku přijímat. Neboť milovat člověka znamená tolik co říci: Nezemřeš! To je obsah Velikonoc: Kristus žije.
Bůh je Bohem živých. Skrze život, skrze smrt a vzkříšení svého Syna
dosvědčil a učinil věrohodným to, že za námi stojí a že nás miluje. Milovat člověka znamená tolik co říci: Nezemřeš! Dnes můžeme slyšet slova
velikonočního Krista: Budeš žít navěky!
Přeji Vám požehnané Velikonoce a vyprošuji všem od zmrtvýchvstalého Krista vnitřní pokoj, porozumění v našich rodinách a mezi sebou navzájem. Za to se modlí a žehná libáňský farář
P. Augustín Števica
Libáňské noviny č. 74
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BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH
Zelený čtvrtek 2. 4. 2015 od 18.00 hodin
Velký pátek 3. 4. 2015 od 18.00 hodin
Bílá sobota 4. 4. 2015 od 18.00 hodin
Slavnost zmrtvýchvstání Páně 5. 4. 2015 od 10.00 hodin
Pondělí Velikonoční 6. 4. 2015 od 10.00 hodin

ZPRÁVA O STAVU VEŘEJNÉHO POŘÁDKU
V ROCE 2014
V průběhu roku 2014 nenastaly na území města Libáň takové situace,
které by si vyžádaly ze strany Policie ČR zvláštních bezpečnostních opatření.
V loňském roce bylo na území města Libáň ve smyslu § 158 trestního
řádu prověřováno celkem třicet dva přečinů.
Pro upřesnění pojmu přečin uvádím, že trestné činy se dělí na přečiny
a zločiny, přičemž přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty
úmyslné trestné činy, na něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody
s horní hranicí trestní sazby do pěti let. Zločiny jsou pak všechny trestné
činy, které nejsou podle trestního zákoníku přečiny.
Nejčastějšími prověřovanými přečiny, stejně jako tomu bylo
i v minulých letech, byly přečiny proti majetku, ze kterých bylo nejvíce
krádeží, kvalifikovaných ve smyslu ustanovení § 205 trestního zákoníku.
Takto kvalifikovaných skutků bylo celkem šestnáct, z nichž převládala
vloupání do různých objektů s následnými krádežemi věcí, či krádeže
prosté, tedy bez vloupání. Ve dvou případech byl evidován skutek podvodu. Dále byl dvakrát evidován skutek poškození cizí věci. Dále byl
v jednom případě evidován skutek neoprávněného opatření platebního
styku. Z majetkových přečinů byl celkem v jedenácti případech zjištěn
pachatel a ve všech těchto případech se jednalo o pachatele z řad místních občanů. Dále byl v jednom případě evidován skutek nebezpečného
vyhrožování a dále pak skutek nebezpečného pronásledování. V obou
těchto případech se jednalo o místní pachatele. Dále byl v jednom případě prověřován přečin zanedbání povinné výživy. V osmi případech byly
zjištěny přečiny spáchané v souvislosti s řízením motorového vozidla, a to
zejména v době uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícím v zákazu
řízení motorových vozidel, kdy v takovém případě se jedná o přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, a dále pak vykonávání takové činnosti ve stavu vylučujícím způsobilost, tedy pod vlivem alkoholu.
Všechny podezřelé osoby z těchto přečinů byly k dalšímu opatření předány Okresnímu státnímu zastupitelství v Jičíně. Ve všech těchto případech
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se jednalo o osoby z řad místních občanů. Z celkového počtu všech výše
uvedených přečinů byl pachatel zjištěn ve dvaceti případech.
Mezi méně závažná protiprávní jednání patří přestupky, kterých bylo
na území města Libáň šetřeno celkem padesát šest. Jednalo se o přestupky proti majetku ve smyslu § 50 přestupkového zákona, kterých bylo celkem osmnáct. Z nich pak převládaly krádeže věcí a různá poškození věcí.
V pěti případech těchto majetkových přestupků se podařilo zjistit pachatele, kdy se jednalo vždy o místní občany. Následujícími nejčastějšími
přestupky byly přestupky proti občanskému soužití, kterých bylo v Libáni
a obcích spadajících do jeho území spácháno celkem deset. Ve většině
případů se jednalo o fyzická napadení a pouze v jednom případě se pachatele nepodařilo zjistit. Ve všech případech se jednalo o pachatele z řad
místních občanů. Ve všech případech, ve kterých byl pachatel zjištěn, bylo zjištěné protiprávní jednání oznámeno příslušnému správnímu orgánu
k projednání. Ve dvou případech se jednalo o přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, kdy pachatelé těchto přestupků byli místní občané.
Dalšími přestupky byly různé formy přestupků na úseku dopravy. Nejčastější z nich byly přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích. Tyto zjištěné přestupky byly vyřizovány pokutami v blokovém řízení, v ostatních případech oznamovány příslušným
správním orgánům a v postačujících případech byly vyřízeny na místě
domluvou. Ve dvou případech byl zjištěn alkohol u řidičů v dopravě, kdy
pachatelé těchto skutků byli z řad místních občanů a byli oznámeni příslušnému správnímu orgánu k projednání.
V samotné Libáni bylo šetřeno čtyřicet pět přestupků.
Celkovou bezpečnostní situaci lze charakterizovat jako klidnou. Co se
týče počtu prověřovaných přečinů a přestupků, je situace obdobná jako
v předešlých letech.
Současně bych chtěl poděkovat všem občanům, kterým není bezpečnost ve městě lhostejná a s jejichž pomocí v řadě případů došlo ke zjištění
pachatelů konkrétních případů. Jsem přesvědčen, že tato spolupráce bude i nadále pokračovat, a chtěl bych tímto požádat o spolupráci i všechny
ostatní.
Závěrem Vás informuji, že od 1. 12. 2014 došlo ke změně ve vedení
Územního odboru Policie ČR Jičín. Do funkce vedoucího územního odboru byl jmenován plk. Mgr. Radek Bohuslav a jako jeho zástupce byl
prozatím pověřen výkonem funkce plk. Mgr. Petr Mucha. Tato změna se
nijak zásadně nedotkne dosavadní spolupráce se zdejším oddělením, která bude i nadále jako v předešlých letech na dobré úrovni.
pprap. Jaroslav Zikmund, npor. Bc. Miroslav Netík, Policie ČR OO Kopidlno
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STÍNY OD POLICIE
OD 1. 12. 2014 DO 28. 2. 2015
1. 12. 2014 – bylo oznámeno, že v Libáni došlo k poškození satelitní antény. Šetřením na místě bylo zjištěno, že neznámý pachatel v uvedené
době poškodil satelitní parabolu, která je připevněná k budově základní
školy v Libáni, čímž poškozenému způsobil škodu v celkové výši
2.000 Kč.
1. 12. 2014 – oznámil na linku 158 číšník z pohostinství U Koruny v Libáni, že došlo k napadení mezi hosty v pohostinství. Šetřením hlídky na
místě bylo zjištěno, že zraněná osoba je M. T., kterého měl napadnout
jednou ránou pěstí dosud neztotožněný místní občan, který po napadení
před příjezdem hlídky z pohostinství utekl. M. T. při napadení utrpěl
drobné zranění v obličeji, se kterým byl ošetřen v Oblastní nemocnici Jičín. Škoda na majetku nevznikla.
4. 12. 2014 – oznámil telefonicky na Policii ČR Kopidlno zástupce ředitele ZŠ Libáň, že neznámý pachatel odcizil jedné žákyni z nedostatečně
zajištěné šatní skřínky mobilní telefon zn. Aligator v hodnotě 1.500 Kč.
6. 12. 2014 – oznámil na Policii ČR Kopidlno M. S., že zjistil poškození
okrasných stromků na své zahradě u domu č. p. 433, ul. Lindnerova v Libáni. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že dosud neznámý pachatel
v uvedené době, na neoplocené zahradě u domu č. p. 433, ostříhal u pěti
mladých a dvou vzrostlých smrčků větve, čímž je částečně znehodnotil.
Svým jednáním způsobil poškozenému škodu ve výši 2.000 Kč.
22. 12. 2014 – přijato bylo oznámení, že v Libáni došlo ke krádeži neuzamčeného horského jízdního kola
modré barvy ze stojanu na autobusové zastávce. Krádeží kola vznikla škoda ve výši 4.000 Kč.
29. 12. 2014 – osobně na Policii ČR Kopidlno oznámila matka M. L., že její dceři odcizil neznámý pachatel v uvedené době
v Libáni na doposud přesně nezjištěné adrese mobilní telefon Sencor
element P451 Black v hodnotě 2.200 Kč.
6. 1. 2015 – byly zahájeny úkony trestního řízení dle § 158/3 tr. řádu ve
věci přečinu krádež dle § 205 odst. 1, 3 tr. zákoníku, spáchané ve stádiu
pokusu dle § 21 tr. zákoníku, kterého se měl dopustit dosud nezjištěný
pachatel tím, že v dosud přesně nezjištěné době od 22.45 hodin dne
5. 1. 2015 do 7.28 hodin dne 6. 1. 2015, na parkovišti u haly B. J., v ul.
Pod Vinicí v Libáni, překonal dosud nezjištěným způsobem přední dveře
řidiče vozidla, následně vnikl do prostoru vozidla tov. zn. ŠKODA FABIA
6Y, barva ŠEDÁ-METAL, majitele B. L., v hodnotě 150.000 Kč, kde nezjištěným způsobem rozlomil spínací skříňku vozidla a přilehlé plastové
kryty interiéru, čímž tímto způsobil celkovou škodu na vozidle ve výši
20.000 Kč, přičemž se mu nepodařilo vozidlo nastartovat a následně
s ním odjet, kdy tímto jednáním mohl způsobit škodu ve výši 150.000 Kč.
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12. 1. 2015 – okolo 10.00 hodin byl v Libáni kontrolován řidič motorového vozidla
Peugeot 106 modré barvy RZ 9S0 4694
K. L., který má rozhodnutím Okresního
soudu v Jičíně vysloven zákaz činnosti
spočívající v zákazu řízení motorových
vozidel všeho druhu na dobu 24 měsíců,
kdy rozhodnutí nabylo právní moci dne
22. 8. 2014. Jmenovaný si osobně převzal
sdělení podezření. Ve věci probíhá zkrácené přípravné řízení.
13. 1. 2015 – oznámila V. L., že její syn byl fyzicky napaden v Libáni v ul.
Jičínské, a to místními mladými Romy ve věku 11-13 let.
14. 1. 2015 – v podniku Magna došlo k pracovnímu úrazu, kdy řidič nákladního vozidla se pohyboval v okolí místa, kde manipulátor skládal
z uvedeného vozidla palety. Při skládání palet řidič vozidla svou neopatrností vešel k manipulačnímu vozu, který skládanou paletou zavadil
o prázdný plastový kontejner CMP box, který vypadl z nákladního vozidla
přímo na hlavu řidiče. Tímto došlo ke zranění, kdy přivolaný lékař konstatoval střední nebo lehké zranění hlavy, a to pohmoždění pravé spánkové krajiny a podvrtnutí krční páteře. Řidič byl převezen na další vyšetření do Oblastní nemocnice Jičín. Dechová zkouška obou účastníků byla
negativní.
16. 1. 2015 – v Libáni bylo zjištěno, že řidič osobního automobilu tovární zn. MITSUBISHI CARISMA toto vozidlo řídil, přestože má rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 2 uložen kromě jiného trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel pro všechny skupiny
na dobu 18 měsíců, a to od 4. 9. 2014 do 10. 10. 2015.
1. 2. 2015 – na Policii ČR Kopidlno osobně oznámila J. K., že jim někdo
poškodil vozidlo. Šetřením bylo zjištěno, že neznámý v uvedené době nezjištěným způsobem poškrábal lak pravých předních a zadních dveří,
zadního pravého blatníku a dále poškodil kryt pravého koncového světla
osobního automobilu zn. Citroen Xsara Picasso, zaparkovaného před
domem čp. 404 v ul. Na Ženichově v Libáni, čímž poškozeným způsobil
škodu v celkové výši 4.000 Kč.
16. 2. 2015 – byly na Policii ČR Kopidlno zahájeny úkony trestního řízení ve věci přečinu podvod, z jehož spáchání je podezřelý F. T. tím, že dne
31. 7. 2014 uzavřel v Libáni se společností COFIDIS, s. r. o., smlouvu
o spotřebitelském úvěru, na jejímž základě mu byl poskytnut úvěr s disponibilním úvěrovým limitem ve výši 30.000 Kč, z něhož vyčerpal finanční prostředky ve výši 26.374 Kč na nákup elektroniky v obchodě
ELEKTRA, na jehož účet byly finanční prostředky převedeny, přičemž do
současné doby nezaplatil ani jednu měsíční splátku stanovenou na částku
ve výši 3.063 Kč.
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19. 2. 2015 – oznámil na Policii ČR Kopidlno P. Z., že mu někdo
postříkal sprejem fasádu jeho domu č. p. 234 v Jičínské ulici
v Libáni. Na místě bylo zjištěno, že neznámý pachatel v uvedené
době nastříkal na fasádu domu sprejem černé barvy souvislou
čáru o šířce 3 až 4 cm a délce 6 m, dále několik kratších čar
o celkové délce 6,15 m a nesrozumitelný obrazec na ploše
120 x 140 cm, dále vytrhl z pantů dvířka elektrické rozvodné
skříně, čímž způsobil poškozenému P. Z. škodu v celkové výši
30.000 Kč.
20. 2. 2015 – v 9.45 hodin bylo v Libáni, ul. Jičínská, kontrolováno
osobní motorové vozidlo Peugeot 106, modré barvy. V řidiči byl zjištěn
B. E., který na výzvu nepředložil žádné doklady. Provedenou lustrací bylo
zjištěno, že shora jmenovaný nevlastní žádné řidičské oprávnění. Dále
byla u vozidla zjištěna propadlá technická kontrola do 1/2015. S řidičem
bylo sepsáno oznámení přestupku a zakázána další jízda.
21. 2. 2015 – oznámil telefonicky na linku 158 B. N., že mu někdo v Libáni v ul. Jičínská poškodil sklo na jeho vozidle, které bylo zaparkováno
před domem č. p. 40. Šetřením hlídky na místě zjištěno, že neznámý pachatel v uvedené době poškodil čelní okno na vozidle Peugeot Boxer,
čímž poškozenému způsobil škodu na majetku ve výši 4.800 Kč.
25. 2. 2015 – opětovně kontrolováno osobní motorové vozidlo Peugeot
106, modré barvy. V řidiči byl opět zjištěn B. E., který na výzvu nepředložil žádné doklady. Provedenou lustrací bylo zjištěno, že shora jmenovaný
nevlastní žádné řidičské oprávnění. Dále byla u vozidla zjištěna propadlá
technická kontrola do 1/2015. S řidičem bylo sepsáno oznámení přestupku a zakázána další jízda.
Dále bylo na území evidováno několik přestupků proti občanskému
soužití, kdy tyto přestupky jsou oznamovány na Městský úřad v Libáni
k projednání.
Dále opětovně vyzývám občany města Libáň a přilehlých obcí, aby dodržovali pravidla silničního provozu, zejména pak ustanovení o parkování, kdy se nesprávným parkováním vystavují riziku blokové pokuty.
V současné době je možnost špatně odstavené vozidlo zadokumentovat
a majitele vozidla oznámit k projednání na Městský úřad Jičín, kdy tyto
přestupky jsou řešeny blokovými pokutami. Nad tímto by se zejména měli zamyslet zaměstnanci firmy Magna Libáň, kde dochází k neustálému
porušování dopravních předpisů. Tuto výzvu, prosím, berte jakou
dobrou radu, ne jako vyhrožování represivními prostředky.
V poslední řadě bych chtěl požádat občany, pokud mají jakýkoliv poznatek k trestné činnosti, aby jej předali službu konajícím policistům na
obvodní oddělení policie ČR Kopidlno nebo zavolali na linku 158.
pprap. Jaroslav Zikmund, Policie ČR OO Kopidlno
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VÝROČÍ
VÝROČÍ ANEB JAK JE LIBÁŇ STARÁ
Před patnácti lety, v souvislosti se znovujmenováním Libáně městem,
jsme si připomněli i 675 let (letos by to bylo 690 let) od první zmínky
o Libáni jako městě. Také členové muzejního spolku František Vojtíšek
a Ladislav Lukáš vydali v roce 1974 sborníček Libáň – 650 let města.
Z těchto akcí je zřejmé, že první písemná zmínka o Libáni je z let 1324
nebo 1325. Právě z těchto podkladů jsme vycházeli při výše uvedené připomínce.
Tuto skutečnost však v Listech starohradské kroniky číslo 4 z prosince
2005 Dr. Karol Bílek vyvrací a uvádí ji na pravou míru: „Antonín Palous
v díle Pomístní jména v Čechách (kde uvádí nejstarší písemné zmínky
o jednotlivých obcích) ani žádný jiný historik nenalezl žádnou zprávu
o Libáni z těchto let – a tak nejstarší písemnou zprávou o Libáni zůstává závěť Arnošta ze Staré z 29. prosince 1340.“ Od data tohoto zápisu
tedy teprve letos uplyne zmíněných 675 let. Dále Karol Bílek uvádí: „A jak
došlo k výše jmenovaným letopočtům? Předpokládám, že pan učitel Vojtíšek, když chystal v roce 1974 výše zmíněnou brožuru, zamýšlel ji jako
připomenutí 400. výročí povýšení (lépe řečeno znovupovýšení) Libáně
na město v roce 1574. K tomuto výročí chtěl připojit i kulaté datum první zprávy o městě – a tak mu vyšlo 650 let.Je samozřejmě možné, ba
téměř jisté, že v onom roce 1324 již Libáň existovala, že dokonce byla již
městem. Ale písemně to zatím nikdo nezjistil a nedoložil.“
Proto v zájmu historické pravdy bychom měli letos hovořit
o 675 letech od první písemné zprávy o Libáni.
Pro úplnost dále Karol Bílek uvádí, že na území, spravovaném dnešním Městským úřadem v Libáni, je jedna část ještě starší. Je to Zliv, o níž
je první písemná zprávu z roku 1327, kdy je doložen Jaroslav ze Zlivi. To
je tedy letos 688 let.
Josef Stránský

20 LET LIBÁŇSKÝCH NOVIN
V květnu 1995 vydal Obecní úřad v Libáni 1. číslo našich Libáňských
novin. Splnilo uplynulých dvacet let záměry našeho tisku, uvedené
v úvodníku starostky paní Milady Zubaté? Posuďte sami:
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Cit.: „Vážení spoluobčané, držíte v rukách
první číslo „Libáňských novin“ a zřejmě
v očekávání prohlížíte stránky tohoto výtisku.
Snahou redakčního kolektivu bude přinášet
aktuální informace z dění naší Libáně i blízkých obcí. Nahlédněte podrobněji do problematiky, kterou řeší obecní zastupitelstvo na
svých zasedáních. Přiblížíme Vám prostřednictvím zodpovědných pracovníků oblast
školství, zdravotnictví, zemědělství, podnikání, kultury a sportu.
Tyto noviny by měly umět pochválit, půjde-li o pozitivní přínos, ale zároveň by si měly všímat nedostatků a kriticky upozornit na
různé projevy ničení hodnot. Bylo by ideální,
kdyby se těchto pár stránek stalo „dialogem“ nás všech, kteří žijeme
v tomto místě, které by mohlo být mnohem půvabnější než dosud…“.
Já osobně si myslím, že se záměr tehdejšího redakčního kolektivu, až
na přání, uvedené v poslední větě citovaného úvodníku, splnil, že naše
noviny jsou stále aktuální, vydávané v novém, moderním „kabátu“ a jsou
stále našimi čtenáři žádané.
Popřejme Libáňským novinám hodně úspěchů alespoň do dalších dvaceti let.
Josef Stránský

JOSEF STRÁNSKÝ
Můj první pohled, hned jak se ráno probudím, padne na obraz s velkou
kyticí šeříků. Dělá mi společnost už několik let, ale ještě stále nemá rám.
Myslím, že takhle „na syrovo“ mu to sluší nejvíce. Byl namalován na moje
přání a určitě od srdce. V pravém dolním rohu se autor podepsal jako
„St 2010“.
Ta signatura nepatří žádnému akademickému malíři, ale člověku, kterého denně potkáváme na libáňském náměstí, který nesmí chybět u žádné kulturní akce a kterému kumšt, ať už je jakéhokoli druhu, přirostl
k srdci.
Josef Stránský – v únoru čerstvý pětasedmdesátník – je skutečnou duší celého libáňského kulturního dění. Počínaje loutkovým divadlem
Martínek, přes divadelní ochotnický soubor Bozděch a každoroční přehlídku dechových hudeb, až po aktivní předsednictví v obecně prospěšné
společnosti Foerstrovy dny – Libáňský hudební máj. Právě při práci
v posledně jmenované společnosti mám možnost se s Josefem Stránským
setkávat. A teprve až z tohoto pohledu ze „zákulisí“ mohu vidět a ocenit
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tu mocnost veškerého snažení, úsilí a především volného času, jež pan
Stránský nezištně věnuje Libaňákům. Je to čas strávený malováním kulis,
plakátů, péčí o loutky, péčí o technické zařízení v kulturním domě, přípravami sálu na koncerty (včasná temperace, srovnání židlí). A co teprve
papíry? Žádosti o dotace, shánění sponzorů, tisk publikací, vedení účetnictví... Kdo nikdy podobné akce pro širokou veřejnost neorganizoval,
těžko pochopí.
K tomu aktivní členství v redakci Libáňských novin, kam pravidelně
přispívá do kulturních a společenských rubrik a zejména také pro Libáňské listuje starými kronikami
a z pod nánosů prachu vynáší na světlo zapomenuté
osobnosti, příběhy a události, kterými kdysi Libáň žila.
„Kde takový člověk bere
v sobě tolik energie, jak dobíjí baterky?“ ptáte se.
A odpovídám
–
opět
v umění. Josef Stránský má
velkou lásku – malířskou paletu, štětec, barvy, plátno.
Motivy jeho obrázků hledejme zejména v přírodě. Krajinky se zamrzlými rybníky,
květiny, měsíc odrážející se
na vodní hladině a nesmí
samozřejmě chybět ani Libáňská borovička v několika
podobách. Jistě jste se s nimi
už setkali, protože každý rok
je v kulturním domě jejich
malá prezentace při zahájení
Libáňského hudebního máje. A co dál? Pan Stránský si rád poslechne dechovku i operu nebo si pro radost občas „vystřihne“ roli v divadelním
představení Bozděcha.
Myslím si, že ale jeho největší motivací a motorem je radost, když se
představení či koncert povede, když přijdou lidi, dobře se baví a odcházejí
s úsměvem. On sám úsměvy šetří, ale dnes už vím, že se za zdánlivě nepřístupnou maskou skrývá citlivá skromná duše, která si neříká hlasitě
o potlesk a uznání.
Milý pane Stránský, k Vašemu životnímu jubileu přijměte přání pevného zdraví, síly a elánu do Vašich aktivit a především doteků Múz.
Pavla Kaprasová

Libáňské noviny č. 74

- 23 -

KULTURA
PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ
NA 2. ČTVRTLETÍ 2015
4. 4.
23. 4.
24. 4.
25. 4.
30. 4.

DUBEN
Loutková pohádka Skákavá princezna Loutkového divadla
Martínek od 15 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň
Křeslo pro hosta s očním chirurgem primářem MUDr. Zdeňkem
Mazalem na téma Cesta do nitra oka od 17 hodin v obřadní síni
MěÚ Libáň
Cestopisná beseda Vietnamská odysea s MUDr. Vratislavem
Čermákem od 18 hodin v obřadní síni MěÚ Libáň
Mše v kostele sv. Jiří v Psinicích a pouťové posezení
Pálení čarodějnic (SDH Libáň, Kozodírky, Psinice)

KVĚTEN
2. 5. 5. ročník Bramborákiády ve Psinicích na hřišti
16. 5. Slavnostní zahájení festivalu Foerstrovy dny – Jana Boušková –
královna harfy – od 15 hodin v kostele sv. Ducha v Libáni
23. 5. Foerstrovy dny – Laudatio pro Antonína Dvořáka – umělecká četba Luděk Munzar, varhany Aleš Bárta, připravil básník
František Novotný od 15 hodin v kostele sv. Ducha
30. 5. Foerstrovy dny– Galavečer árií z oper a operet Aleš Briscein
(tenor), Michaela Katráková (soprán), Ladislava Vondráčková
(klavír) – od 19 hodin v Kulturním domě Libáň
15. 6.
19. 6.
25. 6.
27. 6.

4. 7.

ČERVEN
Pasování prvňáčků na rytíře–čtenáře knihovny s Honzou Pe trášem a jeho knižním kabaretem od 11 hodin v obřadní síni MěÚ
Libáň
Zahájení tanečního kurzu od 19.30 hodin v KD Libáň
2. lekce tanečního kurzu od 19.30 hodin v KD Libáň
15. ročník Libáňské hvězdné noci na náměstí v Libáni od
15 hodin
ČERVENEC
5. ročník Babetiády ve Psinicích na hřišti
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LIBÁŇSKÝ HUDEBNÍ MÁJ –
– FOERSTROVY DNY 2015
oslaví letos již své patnácté narozeniny a své jubileum oslaví účastí špičkových umělců.
Hned zahajovací koncert 16. května bude patřit výjimečnému nástroji a jeho královně,
harfistce
Janě
Bouškové.
Tato
světově
proslulá
umělkyně, sólistka
České filharmonie,
Chicago Sinfonietta
a Tokio Chamber
orchestra, je profesorkou harfy na
Královské konzervatoři v Bruselu a docentkou Akademie múzických umění v Praze. Zdobí ji ocenění na nejprestižnějších mezinárodních soutěžích ve Spojených státech, Francii
a Itálii. Vzhledem k prováděným stavebním pracím v domě kultury se
koncert „královny harfy“ Jany Bouškové uskuteční v kostele sv. Ducha
a to již od 15 hodin.
Druhý koncert festivalu se uskuteční v sobotu 23. května od 15 hodin
opět pod klenbou libáňského barokního kostela za účasti dalších velkých
umělců. V novém projektu „Laudatio pro Antonína Dvořáka“ (chvála na
člověka...), jehož autorem
je básník, spisovatel, moderátor a autor rozhlasových
Dobrých jiter František
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Novotný, se našemu publiku představí vynikající osobnost české činoherní scény Luděk Munzar. Společně
s varhaníkem Alešem Bártou spojí emotivní působení hudby a slova.
Závěr jarní části festivalu bude věnován
operní tvorbě za účasti renomovaného českého tenoristy Aleše Brisceina, nositele
ceny Thálie, sólisty opery Národního divadla
v Praze a stálého hosta pařížské Opéra Bastille. Aleš Briscein působí na předních operních scénách jako je Teatro Real
Madrid, Opera
ve Frankfurtu,
hostuje v Tokijské filharmonii
atd. Jeden z nejzajímavějších lyrických tenoristů současnosti
se představí v sobotu 30. května od 19 hodin v sále Domu kultury v Libáni. V Galakoncertu operních a operetních árií z díla B. Smetany, A. Dvořáka, G. Verdiho i F. Lehára jej
na klavír doprovodí prof. Laďka Vondráčková. Hostem galakoncertu je půvabná sopranistka Michaela Katráková.
Věříme, že dramaturgie jarní části jubilejního 15. ročníku Libáňského hudebního máje–
Foerstrových dnů 2015 všechny příznivce zaujme a přijmou naše pozvání k účasti.
Pořadatelem festivalu je Foerstrovy dny–
hudební festival, o. p. s., Libáň, jeho partnerem
je Město Libáň.
Vstupenky na všechny koncerty jarní části
festivalu jsou v předprodeji v prodejně trafiky
na náměstí Svobody v Libáni, tel.: 702 014 092
a dále lze vstupenky objednat u p. Stránského
na
tel.:
721
503
460,
e-mail:
bozdech.liban@seznam.cz.
Josef Stránský
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KŘESLO JE PŘIPRAVENO PRO PRIMÁŘE
ZDEŇKA MAZALA
Oční kliniku Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi, která řadu let
patří mezi nejmodernější pracoviště, vede oční chirurg a primář
MUDr. Zdeněk Mazal. Provádí celou škálu chirurgických zákroků,
třeba transplantace rohovky, odstraňování nádorů nebo korekční operace
víček. Na otázku, jací pacienti jeho kliniku nejčastěji navštěvují, odpovídá: „Chodí hlavně na laserové operace, především šedého a zeleného zákalu, sekundární
implantace nitroočních
čoček
nebo transplantace
rohovky,
samozřejmě ošetřování
úrazů
oka. Nyní dokážeme prakticky
všechno.“
Oční obor spojuje
techniku
s medicínou, je to
obor velmi účinný
a efektivní. Pacient vždycky sám
uvidí, jestli byl
zákrok úspěšný. Nespočet spokojených pacientů oceňuje primářovy „zlaté
ruce“ za návrat k vidění, orientaci ve čtení, sledování televize. „Pro mě je
za den únosných 6–8 operací. Naše klinika provede ročně skoro 3.700
operací, z toho téměř 1.600 laserových zákroků na sítnici, převážně se
jedná o diabetiky.“ Říká se, že oko je okno do duše. Proto se pan primář
snaží dívat lidem do očí. Samozřejmě, že na očích druhých lidí často vnímá něco odborného. Ale při vidění nejde vždy jen o oko, také o propojení
více orgánů. O cestě do nitra oka bude primář dr. Zdeněk Mazal vyprávět
ve čtvrtek 23. dubna v 17 hodin v obřadní síni na Městském úřadě
v Libáni. Využijte této vzácné příležitosti a přijďte se třeba i poradit.
Předprodej vstupenek bude výjimečně zahájen 2. dubna u paní
L. Hlaváčkové přímo v obřadní síni po skončení Křesla s Táňou Fischerovou. Další dny již v městské knihovně.
Zdeněk Vokurka
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK „PO LIBÁŇSKU“
Po blátivých Vánocích se už zdálo, že náš nápad s konáním lyžařského
výcviku nemá přízeň Krakonoše. Hodně nám na tom záleželo, paní učitelky Janoušková a Borecká celou akci pečlivě projektovaly už od října.
Bylo nutné zajistit spoustu věcí, proškolit všechny účastníky a zejména
mít štěstí na počasí. Termín odjezdu se blížil a za vydatného deště se
oteplovalo.
V sobotu 10. ledna ráno jsme se sešli na náměstí. Naložili jsme zavaza-

dla i lyže do autobusu a vyrazili. Cesta ubíhala rychle a na posledních
10 kilometrech se začal objevovat i sníh! Uklidnili jsme se a začali se těšit.
Hned po příjezdu jsme „vydupali“ pořádný kopec na naše nové sídlo –
chatu Pampelišku ve Velké Úpě. První den se ještě nelyžovalo, seznamovali jsme se s terénem, okolím a pravidly.
Pak jsme začali lyžovat na svahu u chaty, ale postupně jsme se přesouvali na sjezdovky Portášky a Modřín. Naše sebevědomí rostlo, začali jsme
si lyžování opravdu užívat.
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Na zpestření jsme si třetí „odpočinkový“ den zajeli do aquaparku ve
Špindlerově Mlýně. Byla to také divoká jízda, tentokrát na vodě. Vraceli
jsme se až večer.
Sluníčko se vrátilo, ale přesvědčili jsme se, že počasí na horách je skutečně rozmarné.
Během našeho společného týdne jsme zvládli i spoustu jiných zábav
a aktivit – stavěli jsme sněhuláky, bobovali, koulovali se, poměřovali svoji
rychlost ve slalomu, hodnotili uklizenost pokojů, pochutnávali si na dobrém jídle, společně se poznávali (nebyli jsme všichni z jedné třídy), hráli
společenské hry, tančili na diskotéce, poslouchali přednášky…
Celý týden uběhl jako voda a v sobotu 17. ledna jsme se všichni zdraví
a hlavně bez zlomenin vraceli autobusem zpátky do Libáně ke svým rodi-

nám.
Závěrem bychom chtěli poděkovat paní ředitelce, která nám výcvik
umožnila zorganizovat a podporovala nás. Dík patří i všem našim žákům,
kteří prokázali, že když někdo něco chce – tak se to naučí (lyžují dnes
všichni). A velký dík patří rodičům. Víme, že lyžařský výcvik není levná
záležitost, ale věřte, že spokojené úsměvy dětí za to stojí.
Mgr. Kateřina Janoušková
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POHÁDKOVÝ ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Zápis dětí do 1. třídy na Základní škole a mateřské škole v Libáni proběhl ve dnech 16. a 19. ledna.
Paní učitelky z 1. stupně a vychovatelky ze školní družiny se na něj pečlivě připravily. Všichni
jsme si přáli, aby první dojem dětí ze školy byl co
nejhezčí.
Po příchodu se děti setkaly s vílou, klaunem,
vodníkem
i
selkou
v tradičním kroji. Přitom
hravou formou plnily pohádkové úkoly.
Víle pomáhaly navlékat
rozsypané
korálky,
u klauna počítaly a porovnávaly puntíky a kolečka,
u vodníka určovaly barvy a tvary hrníčků na dušičky, u selky poznávaly
zvířátka a jejich mláďata. Pochlubily se, jakou
písničku umí zazpívat,
recitovaly
básničku
a dokreslovaly obrázky.
Úspěch
dětí
potěšil
všechny pohádkové bytosti.
Nezapomnělo se ani
na rodiče. Mohli si prohlédnout třídy, učebnice
a pracovní sešity, z nichž
se budou jejich děti učit.
Seznámili se s pokyny,
jak pomoci svému prvňáčkovi ve školních začátcích a jak jej vybavit. Pohovořila si s nimi paní
ředitelka, poskytla jim informace o zařazování dětí.
Náhradní termín zápisu se konal ještě v pondělí odpoledne. Celkem
bylo přijato 30 dětí. Podle odezvy se dětem i rodičům v naší pohádkové
škole líbilo a těší se k nám.
Poděkování patří všem, kteří se na zápisu podíleli. Velký dík zaslouží
i děti ze školní družiny, které připravily budoucím prvňáčkům drobné
dárky na památku.
Mgr. Helena Průšková
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NaŠE DĚTI UMÍ RECITOVAT
Školní kolo recitační soutěže proběhlo 25. února. Už její název, Veselá
básnička, napovídal, že sice soutěžíme, ale zúčastnit se může každý, kdo
chce ukázat své umění a udělat radost sobě i ostatním. Výkony dětí hodnotila porota, v níž zasedli p. František Grossman, pí Monika Hálová a pí
Kateřina Janoušková. Soutěž moderovali Štěpán Babák a Jakub Sekyra.
Jednotliví soutěžící byli rozděleni
do tří kategorií podle věku. Máme
radost, že zejména nejmladší děti
měly kuráž a jejich výkony byly
velmi pěkné. Všichni pak byli odměněni, vítězové si navíc vybojovali
postup do okresní přehlídky recitátorů.
Ta se konala 5. března. Byla to už
vážnější záležitost, reprezentace
vlastní
i školy.
Soutěž probíhala ve čtyřech věkových kategoriích. Naší školu reprezentovali tito žáci –
Anna Mazáčková, Tereza Krčmaříková, Barbora Lisá, Ondřej Šťovíček, Adriana Antošová
a Patricie Rumlová. Naši žáci recitovali velmi
dobře a porota je pochválila za jejich výkony.
Postup do krajského kola si zasloužila Barbora Lisá a Adriana Antošová. Srdečně gratulujeme a přejeme úspěch při recitaci v Hradci
Králové.
Mgr. Iva Jungová

LIBÁŇSKÝ SLAVÍČEK
Libáňský slavíček, tradiční pěvecká soutěž mezi žáky prvního
a druhého stupně, proběhl dne 4. března 2015 na základní škole v Libáni.
Rodiče, prarodiče, učitelé a žáci podpořili svojí návštěvou všechny účinkující a naslouchali písním lidovým, popovým, rockovým nebo filmovým.
To vše doplnila sympatická porota – paní učitelky Ivana Nechánská, Veronika Karešová a pan učitel Mirek Košťák. Soutěžilo se ve třech kategoriích.
V první kategorii vystoupili ti nejmenší ze tříd 1.A a 2.A. Přesvědčivým
výkonem zaujal porotu nejvíce Lukáš Urban (2.A) s písní Jožin z bažin,
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druhá se umístila Barbora Lisá (2.A) s písní Holka modrooká a třetí místo si vyzpívala Natálie Šušoljaková (1.A) s písní Jedna dvě, Honza jde.
Druhá kategorie, třídy 3.A, 4.A a 5.A, potěšila publikum hezkými
a vyrovnanými výkony, porota to měla velice těžké při rozhodování. Nakonec vyhrál Adam Pfeifer
(4.A) s písní Holubí dům,
jako druhé skončily Anna
Dlabová (4.A) s písní Mravenčí ukolébavka a Markéta
Novotná (4.A) s písní Na
našem dvoře. Třetí místo
obsadil zaslouženě Jan Němeček
(3.A)
s písní
Ach, synku, synku.
Třetí kategorie, třídy 6.A,
8.A, 9.A a 4.P, ukončovala
pěveckou soutěž velikým
překvapením. Díky přesvědčivému výkonu vyhrál Josef Grohman (4.P) s písní Buráky, druhé místo
získala Sára Rozsypalová (8.A) s písní Ledové království a třetí místo obsadila dvojice Josef Paločko (9.A) s písní Šance od Daniela Landy a Klára
Zmrhalová (6.A) s písní Klára od kapely Chinaski.
Po vyhlášení celé odpoledne velice pěkně ocenila paní učitelka Karešová, která vyzvedla odvahu žáků vystoupit přede všemi. Udělali radost
svým rodičům i všem divákům a patří jim za to poděkování.
Vladimír Lejsek

2. SPOLEČENSKÝ VEČER ZŠ A MŠ
V LIBÁNI
Plesová sezóna vrcholí a škola ve spolupráci se SRPLŠ pořádala
v sobotu 28. února 2015 náš druhý společenský večer.
Pro zdar akce odvedlo mnoho lidí velký kus práce. Příspěvky do tomboly, zajištění organizace a hladkého průběhu i příprava vystoupení dětí
spojily mnoho zúčastněných dříve, než byl ples zahájený. Všichni také
přispěli přímo i nepřímo na získání financí pro nákup vybraných pomůcek pro děti.
Sobotní večer slavnostně zahájila paní ředitelka s předsedkyní SRPLŠ
paní Kejzralovou. Pak žákyně Švorcová a Vodáková uvedly hodinové
pásmo. To patřilo našim dětem, které předvedly své dovednosti v tanci,
zpěvu a aerobiku. Výkony i nasazení účinkujících sklidily zasloužené ovace a potěšily publikum v sále.
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Po tomto sympatickém zahájení následovala část plesu „pro dospělé“.
O příjemnou atmosféru se postarala hudební skupina Grand a na ni navazovala v rockové poloze skupina Karamel. Příjemná hudba rychle zaplnila sál tanečníky a probíhající tombola potěšila mnohé návštěvníky hezkou výhrou. Věříme, že si každý z plesu odnesl příjemný pocit hezky prožitého večera. Všem, kdo se na jeho vzniku podíleli, patří upřímný dík.
Vladimír Lejsek
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Už se těším do školy,
na děti i úkoly,
i na paní učitelku.
Už půjdeme – za chvilenku.
Určitě chcete, aby Vaše děti byly zdravé a šťastné, ale také si přejete,
aby byly bystré a aby si uměly poradit (nejen) se školními povinnostmi.
Prostě, aby školu zvládly s přehledem a aby je i bavila. Zahájení školní
docházky je velmi důležitou a mimořádnou událostí v životě dítěte.
V době, kdy dítě dosáhne věku pěti až šesti let, dochází k závažnému rozhodování rodičů a pedagogických pracovníků o tom, zda je zralé pro
vstup do základní školy. Bere se v úvahu nejen věk dítěte, ale i jeho psychická a citová zralost, tělesný vývoj, zdravotní stav a pracovní vyspělost.
Školní zralost je jedním z důležitých předpokladů pro školní úspěšnost.
V první etapě je zralost posouzena učitelkami v mateřské škole, ale i učitelkami základní školy během zápisu do první třídy. Jestliže se ohledně

zralosti předškoláka vyskytnou nějaké pochybnosti, je dítě doporučeno
na podrobnější vyšetření do pedagogicko–psychologické poradny. Pokud
na základě odborného vyšetření (dítě může být vyšetřeno pouze se souhlasem rodičů) vyplyne, že dítě nesplňuje požadavky školní zralosti, je
pro vstup do základní školy považováno za „nezralé“, souběžně
s doporučením dětského lékaře může dojít k odkladu povinné školní docházky. Kdy má odložení školní docházky význam?
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V případě, že předškolák na povinnou školní docházku není ještě připraven. Pro které děti je odklad školní docházky vhodný? Jedná se o děti,
které bývají neklidné nebo nápadně utlumené, neobratné a nesoustředěné, závislé, nesamostatné, nekomunikující, vzdorné či špatně navazující
jakékoli kontakty, též děti, které se neumí samostatně vyjadřovat
a správně mluvit. Právě tady mají mnohé nastupující děti v poslední době
největší potíže. Nejčastější příčinou odkladu povinné školní docházky je
nízká koncentrace pozornosti na pracovní činnosti. Jestliže mateřská
škola, ale i pedagogicko–psychologická poradna doporučí odklad školní
docházky, je pouze na rodičích dítěte, zda na toto doporučení přistoupí.
Je proto dobré naslouchat doporučení odborníků. Půjde-li ale „nezralé“
dítě do první třídy, může mu školní výuka dělat výrazné problémy. Nemusí totiž zvládnout výuku jako většina dětí ve třídě a ani si zvyknout na
systematickou práci ve škole. Proto je velmi důležité, aby do školy vstupovaly děti, které jsou na školní výuku a začlenění do kolektivu spolužáků
připraveny.
kolektiv učitelek MŠ Libáň

KNIHOVNA
ZMÍNKA O LIBÁNI V KNIZE ROKU 2014!
V polovině prosince uveřejnily Lidové noviny výsledky ankety Kniha
roku 2014, která probíhala mezi odbornou veřejností. Ta vyhodnotila jako nejzdařilejší knihu Martina Reinera Básník, která pojednává o životě
polozapomenutého básníka Ivana Blatného (1919–1990).
Na str. 101 je zmínka o tom, že tehdy devatenáctiletý Blatný trávil léto
1939 v libáňském cukrovaru u Schulmannů.
Proč zrovna zde? František Schulmann
mladší, známý pod uměleckým jménem Jiří
Daniel, syn správce libáňského cukrovaru,
patřil do stejné básnické generace jako
Blatný. A zřejmě kvůli společnému zájmu
o poezii pozval Blatného do Libáně.
Oceněný román s libáňským příspěvkem
a řadu dalších nových knih (např. knihu
Stanislava Bernarda Tvrdohlavý muž nebo
životopis Steva Jobse) si můžete vyzvednout
v knihovně, kam jsem je právě zapůjčil.
Adam Hazdra
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MÍSTNÍ SPOLKY
CO PŘIPRAVUJÍ HASIČI A CHALUPÁŘI
VE PSINICÍCH V ROCE 2015
Naši činnost jsme v letošním roce zahájili 14. 3. besedou se starostou
a zastupiteli města Libáň.
30. 4. proběhne tradiční pálení čarodějnic.
2. 5. se uskuteční 5. ročník „Bramborákiády“. Tímto zveme všechny milovníky této pochoutky k účasti v soutěži o nejlepší bramborák.
Dále bychom Vás chtěli pozvat na 5. ročník „Babetiády“, která se bude
konat 4. 7. na hřišti ve Psinicích a 22. 8. se s Vámi budeme těšit na setkání při 12. ročníku „Loučení s prázdninami“.
Petr Sajdl

RYBNÍK MORDÝŘ

POVĚSTI Z LIBÁŇSKA
V místech, kde stojí vesnice Nadslav, bývaly hluboké lesy. U rybníka stála hospoda, kolem vedla cesta na Sobotku.
Hospodský z té krčmy byl v tajném spolku se čtyřiadvaceti lupiči. Cestující, často zámožní lidé, byli nuceni nocovat v hospodě uprostřed hlubokých lesů. O půlnoci však přišli loupežníci, nocleháře ubili a oloupili
a jejich těla naházeli do rybníka. V těchto dávných dobách byl prý tento
kraj v majetku pánů Kozlů, jejichž znaky se dosud uchovaly na náhrobních kamenech ve zdi hřbitova.
Jednou jeli koňmo páni Kozlové zdejším krajem. Bylo k večeru a měli
ještě dorazit na Rožďalovsko. Urozená paní Kozlovna byla však unavena,
a proto se rozhodla počkat se svou služkou v hospodě u rybníka na pány,
až se opět vrátí z Rožďalovic.
Koně odvedli do stáje a tu se průvodkyně paní Kozlovny seznámila
s hospodskou služkou. Služebná jí prozradila, v jakém nebezpečí se ona
i paní ocitly: „O půlnoci budeš i se svou paní zabita a oloupena, neujedete-li odtud“. A postrašená panská ihned sdělila strašnou zprávu své paní.
Tato pravila: „Vyveď tajně koně ze stáje, sedni na něj a jeď, jak nejrychleji
můžeš, po cestě k Rožďalovicům. Až budeš daleko za Bystřicí, silně trub
na tuto trubku!“
Páni dojížděli ke Psinicím. Náhle uslyšeli na svahu libáňských Hor žalostné volání známé jim trubky. Ihned obrátili a tryskem hnali koně po
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jejím zvuku. Pod Horami se setkali s vyděšenou služkou, jedoucí na koni.
Vyslechli ji a řekli: „Jeď rychle zpět a chovej se ty i paní, jako byste nic
nevěděly. O půlnoci s čeledí pána rožďalovského obstoupíme hospodu
a lupiče pochytáme“.
Tak se také stalo. Bylo k půlnoci. Loupežníci se scházeli v hospodě, aby
společně pojedli a ujednali se o nových lupech.
Vtom se kolem hospody ozval hluk; než se společnost vzpamatovala,
rozletěly se dveře a dovnitř vnikli ozbrojení rytíři s chasou rožďalovického pána. Nebylo uniknutí, nastal boj, mnoho lupičů padlo, ostatní byli
spoutáni. Vůdce lupičů, proradný hospodský, ač raněn, přece vyběhl
z krčmy, skočil do rybníka a utonul.
Od těchto dob se rybník u Nadslavi jmenuje Mordýř.
Jar. Mencl: Pověsti

POVĚST O BOŽÍM HROBĚ
V Drahorazi mají zvláštnost: ve všední den na Smrtelný pátek (pátek
před Smrtelnou nedělí – častěji Smrtnou nedělí) je tam pouť. To proto, že
u kostelíka sv. Petra a Pavla, velmi starého založením, mají Boží hrob. Je
to krásné dílo, přistavěné k severní straně kostela na příkaz hraběte Františka Josefa Šlika v r. 1698. Krásný gloriet na sloupech chrání sochu Panny Marie, uvnitř nízkým vchodem se vchází do sklepení, kde v hrobě leží
Spasitel, figura z bílého pískovce, mistrně tesaná. Je to znamenitá práce
italského stavitele Josefa Gilmeta a českého sochaře Matěje Vocáska.
U Božího hrobu bývala prý před lety sloužena každou neděli na přání
hraběte Šlika mše, ku které sám hrabě z Jičíněvsi přijíždíval. Jednou však
hrabě dlouho se nedostavoval a farář v domění, že už nepřijede, začal
sloužit mši. Ale hrabě přece jel. Na „Borkách“ se ptal kočího: „Copak to
v Drahorazi zvoní?“ Kočí vysvětloval pánu: „To už je pozdvihování!“ „On
na mne farář nečekal“, praví rozhněvaný hrabě. „Obrať!“ poručil kočímu
a vraceli se do Jičíněvsi.
Vícekrát potom do Drahorazi nejel, a proto prý i faru v Drahorazi zrušil. Kostel v Drahorazi býval farní, ba býval i hlavním kostelem pro Kopidlno. Ale roku 1361 Zdeněk ze Střevače, patron kostela, zřídil nový farní
kostel v Kopidlně a od té doby drahorazský kostel klesl na filiální.
Jiná pověst vypravuje, že hrabě Šlik ze svévole zastřelil dítě, které si
hrálo v oboře, kam byl obyčejným smrtelníkům přístup zakázán.
Z návodů kněží na pokání za vraždu dal v Drahorazi vystavět Boží hrob
a horlivě tu navštěvoval služby Boží.
Jar. Mencl: Pověsti
z „Libáňských pověstí“ OB Libáň vybral J. Stránský
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STALO SE…
1660 – před 355 lety
Libáň utrpěla velkým ohněm, při kterém shořely i důležité dokumenty
města kromě dvou majestátních listin císaře Maxmiliána II. (povýšení
Libáně na město z roku 1574).
1770 – před 245 lety
V celé zemi vypukl hladomor. V Libáni prý zahynul veškerý dobytek
a zůstala jedna kráva a tele.
1785 – před 230 lety
„Bylo cirkulářem krajského úřadu ustanoveno, že rodiče, posílající děti
nedbale do školy, budou potrestáni dvojnásobným školným platem. Nemajetní si museli trest odpracovat u obce“.
1840 – před 175 lety
„Dne 30. VI. se rozpoutala hrozná bouřka, 25krát uhodilo. Poslední ranou byl zapálen domek truhláře Svobody ve Starých Hradech, kde seděla
matka s kojencem na posteli. Vzpamatovavši se, vyhodila kojence oknem
do rozdělané malty a s dvěma dětmi, které byly na peci, oknem vylezla,
neboť síň byla v plamenech. Zatím kaplan Černohous vytáhl kojence
z hliněné malty. On také přiběhl k ohni první, zatímco Svobodčin muž
hýřil v hospodě“.
1850 – před 165 lety
22. dubna bylo započato se stavbou „okresního domu“ (dnešní budova
MěÚ) stavitelem Josefem Linhartem a ještě téhož roku byl pod střechou.
Obydlen byl 21. 1. 1851.
1855 – před 160 lety
15. srpna bylo v Libáni zřízeno oddělení c. k. finanční stráže – jeden nadstrážník a tři strážníci.
1875 – před 140 lety
Slečna E. Ryglová darovala městu parcelu č. 561 v ceně 882 zl. na zřízení
nového hřbitova.
1880 – před 135 lety
Na silnici ke Zlivi byl postaven nový kamenný most, který se stal jednou
ze symbolických staveb ve městě, často ztvárněný malíři i fotografy, který
se objevil i v pamětech Jaroslava Haška. Most byl beze zbytku rozebrán
v roce 2008 při výstavbě ČOV.
1905 – před 110 lety
6. srpna se konal v Libáni „Slet Sokolské župy Čížkovy“.
1910 – před 105 lety
Syn Dr. Josefa Emlera daroval městu bronzovou bystu svého otce. Ta byla provizorně umístěna v budově školy – a je tam na schodišti do-dnes.
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1945 – před 70 lety
11. května uvítali libáňští občané zástupce osvobozenecké Rudé armády
v čele s pplk. Jeremenkem.
1950 – před 65 lety
Znárodněn byl elektrárenský podnik města Libáně.
V tomto roce bylo v Libáni 500 obytných domů, v Kozodírkách 30.
1960 – před 55 lety
V cukrovaru byla vybudována čistička odpadních vod.
1970 – před 45 lety
V tomto roce byla zahájena výstavba rodinných domů na sídlišti „Starohradské“ – později „Na Sídlišti“. Dokončena byla v roce 1983 a poté pokračovala výstavba v ulici „Nad Hřištěm“.
Byla zrušena výroba sodovek a limonád p. Chvalovského.
1985 – před 30lety
V akci „Z“ byly zahájeny práce na výstavbě „Nákupního střediska“. Ta byla v roce 1992 zastavena a zakonzervována. Stavba byla obnovena v roce
1997 jako stavba „Společensko–obchodního domu“, která byla dokončena v roce 1999.
1995 – před 20 lety
V tomto roce byla vypracována první studie plynofikace Libáně.
10. ledna proběhla kolaudace tzv. Penzionu pro důchodce.
2000 – před 15 lety
6. ledna proběhlo po 55 letech 1. veřejné zasedání městského zastupitelstva po znovujmenování Libáně městem.
z kronik vybral a volně zpracoval Josef Stránský

KONEC DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY V LIBÁNI
V květnu roku 2015 uplyne již 70 let od konce 2. světové války. Sužovala svět dlouhých šest let, během nichž zahynulo mnoho milionů lidí, bylo
zničeno obrovské množství toho, co lidstvo ve své historii vybudovalo.
Dodnes skloňujeme a nezapomínáme pojmy jako holokaust, rasová nenávist a nadřazenost, koncentrační tábor. Uplynulo sice již 70 let, ale měli bychom si je neustále připomínat.
Libáň byla válkou též zasažena, především její židovští občané –
43 jich bylo odvlečeno do Osvětimi, přežilo pouze šest. Přes 90 občanů se
seznámilo s praktikami gestapa a nacistických věznic a lágrů. Z nich
12 v nich nalezlo smrt. Mnozí se též zapojili do odbojové činnosti – na Libáňsku působilo několik odbojových skupin, především důstojnická
Obrana národa, v níž pracovali Frant. Vojtíšek a Jos. Machek. Též mladí
lidé, zvláště studenti, byli napojeni na pražské odbojové skupiny – to byli
Miloš Hájek, Mir. Huňát, Mil. Pažout, Karel Randák, Miloš Pick, Vojt.
Mencl, Vlasta Kotyková, Jiří a Richard Havlovi a další. Tiskli a šířili protiněmecké letáky, opatřovali falešné dokumenty apod. Zapojovali se
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i mnozí učitelé – Kr. Havlová, Fr. Vojtíšek, Jos. Machek, Jan Zubatý. Do
protiněmecké činnosti se zapojovali i hasiči a protektorátní četníci. V zahraničních armádách bojovali z našich občanů např. letci Zdeněk Kopecký a Jaroslav Nýč, v pozemních armádách JUDr. Jan Schulmann, JUDr.
Vladimír Fikrle, učitel Stanislav Kraus, MUDr. Arnošt Hinterstein,
MUDr. Jindřich Tauber.
Někteří pomáhali i jinak, např. veterinární rada Antonín Prell z Libáně
pomohl ruským zajatcům a partyzánům, kteří se během války ukrývali ve
mlýně Procházkových ve Važicích tím, že vyhlásil karanténu na tamějším
hospodářství na slintavku a kulhavku. To museli respektovat i Němci.
Na jaře roku 1945 již bylo zřejmé, že válka brzo skončí. Všichni v to
doufali, a tak se začínaly formovat protiněmecké akce. Přesto ještě jedna
událost zasáhla do velkých nadějí Libáňských. Bylo to bombardování
23. března 1945. Na Libáň spadly dvě bomby – jedna zasáhla dům č. 116
v ulici Na Ženichově, v němž byla smrtelně zraněna Marie Knesplová,
druhá dopadla vedle kabin na koupaliště.
Již 1. dubna pak se konala ustavující schůze RNV (revoluční národní
výbor), předsedou byl zvolen František Grüner, který strávil dva a půl
roku v německé káznici v Golnově. V dubnu byly pak vybudovány mohutné zátarasy na hlavních příjezdových silnicích do Libáně. Hnutí odporu rostlo.
Začátkem května se začíná Čechami šířit vzpoura proti okupantům, která vyvrcholila Květnovým
povstáním v Praze 5. května.
4. května začali občané v Libáni zamazávat a strhávat německé
nápisy (K. Tyrychtr, K. Macek,
J. Jenček, M. Hurych, E. Horušický).
5. května byl zajištěn do vazby
na okresním soudu zástupce starosty spolu s 21 Němci a 6 kolaboranty (později se s nimi konal
soud v Jičíně). Město je vyzdobeno prapory. V cukrovaru vznikl
uprchlický tábor s vedoucími esesmany. Navečer se koná první
svobodné shromáždění občanů
a průvod městem za zvuků Kyzivátovy hudby. V celém okrese se
toho dne ujaly moci revoluční národní výbory a ovládly situaci. Němci se ovšem nevzdávají bez boje, na
mnoha místech okresu se střílí a vybuchují granáty.
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V neděli 6. května vojenský velitel Libáně por. Stanislav Novotný vydává první rozkaz o soupisu všech mužů od 20 do 50 let pro bojové účely,
zavádí se informační služba (spojení s okolními obcemi a městy). V Libáni je internováno 120 Němců ve škole a na soudu.
7. květen je den nejtěžší. Všude probíhají silné boje, k největším
ztrátám došlo u nedalekých Ledců, kde bylo zabito 34 místních občanů.
Při silnici do Ledců stále připomínají tuto událost četné pomníčky. Libáni
se ostré boje naštěstí vyhnuly. Byl sice sestaven strážní oddíl o 212 členech s velitelem dr. Ing. Aloisem Misbachem, ale pro nedostatek zbraní
do bojů nezasáhl.
Vracejí se nakažení tyfem z Terezína.
8. května do Libáně přicházejí další zajatci (8 z Bystřice, 3 angličtí ze
Střevače). Až do města je slyšet střelba od Hřmenína – A. Škobis a S. Novotný jedou zjistit stav věcí, jsou zajati a před vozidly Němců jedou jako
rukojmí do Jičína. Naštěstí jsou večer propuštěni. Toho dne Němci kapitulovali, aniž by se tato informace dostala do Čech, kde se na mnoha místech včetně Prahy bojovalo dál.
10. května prošel Libání zástup 700 Němců směrem na Dětenice, další
2000 jsou střeženy na fotbalovém hřišti. Mnoha místy okresu projížděla
vítězná Rudá armáda, ale brzy bylo jasné, že se našemu městu vyhne.
Proto byl 11. května vypraven do Jičína malý autobus se sokolskými do-
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rostenkami, aby pozvaly alespoň zástupce. Odpoledne byl na náměstí
v Libáni slavnostně uvítán pobočník maršála Koněva podplukovník Jeremenko, který byl vřele přijat davem shromážděných občanů.
Na památku těžkých válečných dnů stojí na starém hřbitově v Libáni
památník obětem druhé světové války. Je místem posledního odpočinku

válečného zajatce Miroslava Kosminy, který zahynul před koncem války.
Měl by nám všem být mementem, že válka v každé době a kdekoli na světě přináší jen utrpení a zkázu. Nelze než přát si, aby k takovým událostem
už nikde na světě nedocházelo.
Prameny: Národní odboj na Jičínsku II, sborník, OV ČSPB v Jičíně 1980
Národní odboj na Libáňsku, zvláštní otisk z 9. a 10. čísla III.
roč. časopisu Beseda, 1946
Vojtíšek, F., Lukáš, L: Libáň – 650 let města, OB Libáň, 1974
Jitka Šedivá
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SPORT
HOKEJ
Vážení sportovní přátelé HC Libáň!
Hokejisté děkují městu Libáň za finanční podporu. Dále děkují FAN
CLUBU HC Libáň za příjemnou atmosféru při hokejových zápasech na
zimním stadiónu v Jičíně.
Tým HC Libáň startující v okresním přeboru Jičínska v ledním hokeji
skončil v konečném pořadí na 10. místě se ziskem 11 bodů. Celkem bylo
v rámci soutěže odehráno 20 utkání. V první polovině soutěže se nám vý-

sledkově příliš nedařilo, z 10 zápasů jsme získali pouze 4 body. Odvetná
utkání byla z naší strany již úspěšnější a nebýt zaváhání z úvodu sezóny,
mohli jsme pomýšlet i na boje v play off.
Za náš klub hrálo 25 hráčů z Libáně a okolí. Roky nám přibývají, a tak
se nám hokejový důchod možná nevyhne! Necháme se překvapit na posledním buly.
Na 16. sezónu bychom se chtěli posílit o jednoho obránce a útočníka –
je to v jednání. Nemoci a zranění se nám opět nevyhýbaly, ale všichni se
těšíme na novou sezónu 2015-2016.

HISTORIE LIBÁŇSKÉHO HOKEJE
Historie libáňského hokeje se píše od roku 1958, kdy Libáň měla
vlastní zimní stadión. Po požáru kabin a zničení stadiónu v roce 1966 hokejisté hráli za odborové hnutí místního podniku Plastimat Libáň, a to až
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do roku 1990. Novodobá část HC je od roku 1996, kdy jsme začali trénovat na jičínském stadiónu, v roce 2000 nastal čas, kdy jsme se mohli přihlásit do okresní hokejové ligy na zimním stadiónu v Jičíně.

Horní řada zleva: Moravec, Kryštofek, Píša, Drozen, Mikolášek, Křiváček, Eliáš, vedoucí mužstva Hurcík.
Dolní řada zleva: Konečný, Pažout, Havel, Přibyl, Vohnout, Smetana.
Antonín Hurcík a Jan Smetana, HC Libáň

Rozpis fotbalových utkání jaro 2015
MUŽI A – 1.B třída – skupina G
Kolo den
2
3
4
5
6
7
8
9

so
ne
so
ne
so
ne
so
ne
so
ne
so
ne
so
ne
so

Datum – čas
21. 3. 2015 – 15:00
28. 3. 2015 – 15:00
4. 4. 2015 – 16:00
11. 4. 2015 – 16:30
18. 4. 2015 – 17:00
25. 4. 2015 – 17:00
2. 5. 2015 – 17:00
9. 5. 2015 – 17:00
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číslo utkání
A3G0201
A3G 0304
A3G0403
A3G0504
A3G0604
A3G0704
A3G0802
A3G0901
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Libáň

- Hostinné

Trutnov C

- Libáň

Libáň

- Jičín B

Mladé Buky

- Libáň

Libáň

- Milíčeves

Libáň

- Robousy

Libáň

- Rudník

Hostinné

-

Libáň

10
11
12
1
13
14

ne
so
ne
so
ne
so
ne
st
so
ne
so
ne

16. 5. 2015 – 17:00
23. 5. 2015 – 14:30
30. 5. 2015 – 17:00
3. 6. 2015 – 17:30
7. 6. 2015 – 17:00
13. 6. 2015 – 17:00

A3G1004
A3G1103
A3G1204
A3G0102
A3G1304
A3G1404

Libáň

-

Trutnov C

Jičín B

-

Libáň

Libáň

-

Mladé Buky

Rudník

-

Libáň

Milíčeves
Robousy

-

Libáň
Libáň

Muži B – OSM
Kolo den
13
14
15
16
17
18
N1
N2
N3
XXX
N4
N5
N6

so
ne
so
ne
so
ne
so
ne
so
ne
so
ne
so
ne
so
ne
so
ne
st
so
ne
so
ne
so
ne

Datum – čas
4. 4. 2015 – 13:00
11. 4. 2015 – 16:30
18. 4. 2015 – 14:00
25. 4. 2015 – 17:00
2. 5. 2015 – 14:00

10. 5. 2015 – 17:00
16. 5. 2015
17. 5. 2015
23. 5. 2015
24. 5. 2015
30. 5. 2015
31. 5. 2015
3. 6. 2015
6. 6. 2015
7. 6. 2015
13. 6. 2015
14. 6. 2015
20. 6. 2015
21. 6. 2015

číslo utkání
A2A1303
A2A1403
A2A1504
A2A1602
A2A1705
A2A1801

Libáň B

- Miletín B

Dětenice

- Libáň B

Libáň B

- Sobotka B

Železnice B - Libáň B
Libáň B

- Libuň

Češov

- Libáň B

NADSTAVBA
NADSTAVBA
NADSTAVBA

NADSTAVBA
NADSTAVBA
NADSTAVBA
stav k 3. 3. 2015, vytvořil Roman Myška
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Tělovýchovná jednota
Sokol Libáň

 Pořádá 6. ročník fotbalového
turnaje přípravek
 Pro ročníky 2004 a mladší
 V sobotu 11. 4. 2015
od 9 hodin
 Turnaj bude zpestřen
tradiční dovednostní
soutěží pro hráče
a nově i pro trenéry,
rodiče a diváky

 Turnaj
pořádán
s finanční
podporou Města Libáň
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UZAVŘENÍ FOTBALOVÉHO AREÁLU
Tělovýchovná jednota Sokol Libáň – oddíl kopané je dlouhodobě nespokojen se stavem prostředí areálu fotbalového hřiště. Fotbalový areál je místem, kde by
měla být provozována sportovní činnost. Avšak
mnoho našich převážně mladistvých spoluobčanů se v areálu sportovního hřiště schází k jiným zábavám, v jejichž důsledku dochází k ničení a poškozování vybavení. Tělovýchovná
jednota má
velmi omezené finanční i personální
prostředky k zajištění hlídání areálu,
proto plánuje uskutečnit kroky k úplnému uzavření sportovního areálu.
Neslibujeme si, že se tím odstraní
všechny problémy, které nám skupinky mladistvých dělají, ale toto bude
aspoň první krok.
Není příjemné opakovaně řešit vykradený kiosek, rozbitá okna, posprejovanou tribunu, rozházené odpadky, kusy cihel a betonu z tribuny či
skleněné střepy na hrací ploše.
Plánované uzavření není namířeno proti lidem, kteří přicházejí na hřiště s dobrým úmyslem
jít si zasportovat. Snažíme se z těchto prostor vyčlenit jedince či skupiny, kteří ničí majetek Města
Libáň či tělovýchovné jednoty.
Jsme si vědomi negativních reakcí lidí, ale
jedná se především o zajištění bezpečnosti dětí
a hráčů při trénincích a zápasech.
Závěrem bychom chtěli podotknout, že pro veškerou veřejnost nabízíme možnost
využití fotbalového hřiště
ke sportovním účelům
během jednotlivých tréninků všech
mužstev TJ
Sokol Libáň,
které budou prakticky probíhat každý všední den. Po tuto dobu bude
možnost hřiště využít.
Roman Myška
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STOLNÍ TENIS PŘED ZÁVĚREM SEZÓNY
2014/2015
Pro příznivce zelených stolů přinášíme poslední zprávy v sezóně
2014/2015, která je těsně před ukončením, a přejeme všem krásné slunečné dny při letních sportovních aktivitách.
Velkým úspěchem skončila základní část pro naše žáky, kteří jsou bez
jediné porážky na prvním místě v okresní soutěži, a i kdyby se nezdařilo
PLAY OFF, tak na takový úspěch žáků jsme čekali asi třicet pět let!!! Třešinku na dortu v podobě vítězství v PLAY OFF, které se hraje v Lázních
Bělohradě, a ne u nás jakožto vítěze základní části, jim přejeme z celého
srdce. O tento úspěch se zasloužili Skořepa Filip, Sekyra Jakub, Srb Dan
a Laskoš David, kterým tímto gratulujeme a zároveň děkujeme za jejich
předvedenou hru.
Náš „B“ tým skončí na třetím místě tabulky, což je pěkný výsledek
v celkovém hodnocení, ale hlavně vše umocňuje to, že tahounem mužstva
je Dominik Kuzma, který je na prvním místě průběžné tabulky jednotlivců v této třídě. Přejeme tomuto vlastně začínajícímu mužstvu více pohody
a hlavně klidu do příští sezóny.
Náš „A mančaft“ se pohybuje na šestém místě a i v případě třech sestupujících je mimo ohrožení sestupu z elitní skupiny okresu. S ohledem
na věk hráčů a s tím spojených zdravotních problémů, které nás tento
ročník pronásledují, je toto umístění úspěchem. Škoda jen, že se nedaří
doplnit tým o nové mladší hráče, kteří by vnesli nový vítr do plachet.
Na závěr tohoto hodnocení bych si za svou osobu přál více porozumění
a ochoty pracovat pro náš oddíl a s optimismem přistupovat ke všem
problémům v této sportovní činnosti.
Se zvoláním „SPORTU ZDAR“ děkujeme vedení školy a města, dále
sportovním oddílům, které nám vycházejí vstříc při zajišťování našich zápasů a chodu oddílu.
Jen samé slunečné dny ve Vašem nejen sportovním konání, Vám všem
za oddíl stolního tenisu přeje
Vlastimil Horák

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Regionální přebor muži I. tříd
Tabulka:
TJ Lázně Bělohrad A
20 18 1 1
0 265:95
TJ Sokol Kopidlno A
20 18 0 2 0 243:117
TJ Nová Paka B
20 17 1 2 0 268:92
TJ Jičín C
20 9 3 8 0 184:176
TJ Sokol Lány A
20 8 3 9 0 174:186
TJ Sokol Libáň A
20 9 1 10 0 158:202
TJ Nová Paka C
20 6 3 11 0 164:196
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57
56
55
41
39
39
35

8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TJ Sokol Valdice B
TJ Jiskra Hořice B
TJ Sokol Nemyčeves B
SK Miletín A
TJ Sokol Železnice B

20
20
20
20
20

6
7
7
3
2

3
1
0
3
1

11
12
13
14
17

0
0
0
0
0

150:210
144:216
155:205
134:226
121:239

Regionální přebor muži IV. B tříd
Tabulka:
TJ Sokol Rovensko p. Troskami B 16 14 2 0 0
TJ Sokol Nemyčeves D
16 11 1 4 0
TJ Sokol Libáň B
16 9 2 5 0
TJ Jičín E
15 8 1 6 0
TJ Sokol Valdice C
15 7 3 5 0
TJ Sokol Kopidlno C
15 6 1 8 0
TJ Sokol Popovice B
15 3 3 9 0
TJ Sokol Chomutice C
15 4 1 10 0
TTC Slatiny
15 0 0 15 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Regionální přebor žactvo
Tabulka:
TJ Sokol Libáň
15 15 0 0
SK Miletín
15 13 0 2
Orel Studenec u Horek B 15 13 0 1
TJ Lázně Bělohrad
15 12 0 3
TJ Jiskra Hořice
15 11 0 4
TJ Jičín
15 11 0 4
TJ Sokol Chomutice A
15 9 0 6
TJ Sokol Radim
15 6 0 9
TJ Sokol Popovice
15 6 0 9
TJ Sokol Chomutice B
15 6 0 9
TJ Sokol Stará Paka
15 5 0 10
TJ Sokol Nemyčeves
15 4 0 11
Orel Studenec u Horek A 15 4 0 11
TJ Sokol Lány
15 3 0 12
TJ Sokol Železnice
15 2 0 13
TJ Sokol Valdice
15 0 0 15
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

35
35
34
29
25

212:76
168:120
165:123
124:146
151:119
128:142
107:163
124:146
63:207

91:14
81:24
77:28
78:27
69:36
80:25
68:37
54:51
51:54
50:55
32:73
34:71
30:75
21:84
11:94
13:92

45
41
40
39
37
37
33
27
27
27
25
23
23
21
19
15

46
39
36
32
32
28
24
24
15

Inzerce

Zámecký resort Dětenice
Příjme brigádníky na sezonu 2015
na pozice:
průvodkyně/průvodce Dětenického zámku a do zámeckého pivovaru
obsluha zámecké cukrárny
prodavačka do obchodu se
suvenýry
krčmář/šenkýřka do Středověké
krčmy
Více informací na telefonním čísle:
602 144 211

Prodám pozemek v Libáni, o rozloze 6.148 m2.
Územním plánem města je část pozemku určena k výstavbě. Pozemek
se nachází na okraji obce u místní komunikace směřující na obec
Zliv. Bližší informace na tel. 776 021 468. Velice zajímavá investice.
Cena 65,– Kč/m2.
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