VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,

úvodem bych rád ještě jednou veřejně poděkoval všem dobrovolníkům, kteří se ve svém volném čase
zúčastnili a přiložili ruku k dílu při
úklidu zatáčky „Na Horách“.
V sobotu 25. dubna 2015 jsme se ve
dvanáctičlenné rojnici ve velkém
nasazení vrhli do úklidu. Během
první půlhodiny bylo zřejmé, že
připravený počet 25 kusů pytlů bude jednoznačně nedostačující. Celkem jsme nasbírali a odvezli 58 ks
pytlů odpadu a cca 0,5 m3 skla. Poděkování patří také Technickým službám města Libáň za součinnost
s odvozem nasbíraného odpadu.
Další příjemnou změnu je možné vidět na náměstí, kdy po demontáži
a přesunutí lešení byla odkryta nová tvář kulturního domu. Jsme spokojeni, že se podařilo vše připravit tak, aby termín konání
galavečeru Foerstrových dnů
30. května 2015 nebyl ohrožen. K tomu nám dopomohla
spolupráce se stavební firmou, která obnášela koordinaci velkého množství dílčích
prací o nemalém objemu
i náročnosti.
Novou podobu také získává zdravotní středisko, kdy
z pohledu od autobusového
nádraží je již fasáda hotova a práce se pomalu přesouvají na čelní stranu
budovy.
Možná Vám také neuniklo, že na Libáňsku jsou postupně rozmisťovány informační tabule k vybraným památkám. Jedná o projekt „Rozvoj
turistiky v Mariánské a Valdštejnově zahradě“, který je spolufinancován
z Programu rozvoje venkova prostřednictvím místní akční skupiny „Otevřené zahrady Jičínska“. V našem případě se jedná o pomník mistra Jana
Husa v Libáni, kostel sv. Jiří a zvonici v Psinicích, kostel Nalezení sv. Kříže ve Zlivi a kostel sv. Ducha v Libáni.
V minulém vydání Libáňských novin jsem zmiňoval, že cílem investiční akce do ZŠ je nejen zlepšení stavu vlastností a vzhledu budov základní
školy, ale také zejména bezpečnost ve škole. Stavební práce na škole jsou
v plném proudu a v nejbližších dnech bude aktuální problematika instaLibáňské noviny č. 75
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lace integrovaného zabezpečovacího zařízení. V součinnosti s ředitelkou
školy, která vypracovala žádost na čerpání dotace z programu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jsme navrhli kombinaci prvků zabezpečení vstupu školy. Jako město jsme připraveni finančně se podílet
na přípravě a instalaci některých bezpečnostních prvků sami, a to
i v případě, že by tato dotace nebyla poskytnuta. Věříme, že vše bude
probíhat bez komplikací a že na začátek dalšího školního roku bude vše
již připraveno.
Závěrem mi dovolte, abych vás srdečně pozval na jubilejní 15. ročník
Libáňské hvězdné noci, která se bude konat v sobotu 27. června 2015.
Přeji Vám příjemné letní dny, klidnou dovolenou a dětem pěkné
prázdniny.
Jaromír Přibyl, starosta města

OKÉNKO MÍSTOSTAROSTY
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

v dnešním přehledu stavebních a investičních aktivit města bych se
chtěl zabývat především průběhem jednotlivých akcí, které jsou v tuto
chvíli v plném proudu, dále pak zamyšlením nad rozvojem našeho města
v nedaleké budoucnosti.
Ukazuje se, že nejsložitější akcí je kulturní dům. Zde vzhledem k velmi
špatnému technickému stavu stavebních konstrukcí v některých částech
objektu, bylo nutno přistoupit k finančně poměrně nákladným opravám
a rekonstrukcím. Týká se to zejména tesařských prvků na severní a západní straně střechy. Rovněž tak podlaha a omítky ve velké herecké šatně
si vyžádají generální opravu. Tyto a ostatní, již schválené dodatečné práce
si vyžádají částku bezmála půl milionu korun. Dosáhne se tak výrazné
proměny objektu nejen při pohledu zvenčí, ale i interiéry, hlavně herecké
zázemí, budou alespoň trochu připomínat 21. století. Pohledem do budoucna by mělo v tomto ohledu být rozhodnutí zastupitelstva o provedení generální opravy sociálního zařízení pro umělce, neboť to v tuto chvíli
výše uvedenému století rozhodně neodpovídá. Celkově se dá posoudit
průběh stavby z hlediska kvality prováděných prací za odpovídající našim
požadavkům a lze konstatovat, že termín dokončení uvedený ve smlouvě
o dílo bude zcela jistě dodržen. Pro informaci uvádím, že termín byl stanoven na 31. 8. 2015.
Rekonstrukce obvodových konstrukcí zdravotního střediska probíhá
rovněž v souladu s projektem a smlouvou o dílo. Tato stavba nevykazuje
žádných zásadních technických problémů, neboť je podstatně mladší, než
objekt kulturního domu. Respektive její rekonstrukce probíhala
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v osmdesátých letech, což je opravdu relativně nedávno. I zde jsme přistoupili k objednání dodatečných stavebních prací a to zejména proto,
aby jako celek působil komplex budovy jako dokončený. Týkalo se to
zejména rekonstrukce přilehlé garáže včetně výměny vrat a opravy fasády
a některých dalších stavebních úprav v prostoru dvora objektu. Jmenované práce byly realizovány nákladem bezmála 150 tisíc korun. Už teď je
vidět, že i tato budova bude dokončena v termínu a věřím, že i v potřebné
kvalitě. Oba rekonstruované domy pak rozhodně přispějí ke zlepšení celkového vzhledu nového libáňského náměstí.
Největší stavební akce, zateplení základní školy, je v plném proudu
a v tuto chvíli jsou již vyměněna téměř všechna okna a provedena část
skladby zateplení. Práce
probíhají i na střeše.
Ukázalo se být velmi
prozíravé zadání provedení několika sond do
pláště střechy ještě před
vypracováním stavební
a zadávací dokumentace. Kdyby k tomu nedošlo a skladba střechy by
detailně známa nebyla,
znamenalo by to bezpochyby velké finanční
navýšení
stavebních
prací. Realizační stavební firma i nyní deklaruje určité problémy s odstraněním všech stávajících střešních vrstev, avšak nemůže to znamenat vícenáklady, neboť
všechny potřebné náklady na provedení těchto prací byly obsaženy
v nabídkovém rozpočtu. Zejména na této stavbě je nutné co nejpřísněji
dbát na dodržování dílčích termínů, neboť akce je jednak největší a za
druhé má nejkratší termín realizace a to do 14. 8. 2015. Případné nedodržení termínu dokončení by mělo fatální následky ve vztahu k čerpání přidělené dotace. Česky řečeno, dotaci nebo její převážnou část bychom byli
nuceni vrátit.
Přesto, že je tento kalendářní rok z hlediska stavebních akcí jasně naplánován, bylo by dobré zabývat se již teď tím, co bude prioritou pro příští období. Toto nepíši jen proto, že není možno usnout na vavřínech, ale
zejména proto, že bude nutné jednak dobře spočítat finanční možnosti,
ale také určit jednoznačně priority pro rok 2016. Už dnes se intenzivně
zabýváme průběžnou kontrolou plnění rozpočtu, neboť všechny výše
v textu uvedené vícenáklady znamenají jeho změny, s kterými je nutno
počítat a průběžně je zohledňovat v rozpočtových opatřeních. Pouze pro
ilustraci: hovoří se o opravdu velké akci Kanalizace Psinice a Křešice, kteLibáňské noviny č. 75
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rá včetně projektových prací bude stát nejméně třicet milionů korun, dále
řešíme havarijní stav oplocení areálu libáňského koupaliště, slíbili jsme
několik set metrů nových chodníků v ulici Emlerova, Tyršova, Dukelská
a ve Psinicích a jistě by se dalo ve výčtu plánovaných akcí pokračovat. To
vše je třeba dobře naplánovat, připravit a hlavně ekonomicky zajistit. Věřím, že zastupitelstvo v tomto složení bude mít dostatek vůle a sil
k naplnění všech výše uvedených, ale i dalších plánů, které povedou ke
zlepšení kvality života v našem městě.
Přeji všem našim občanům příjemné prožití nadcházejícího letního
období a mnoho úspěchů v pracovním, ale i osobním životě.
Petr Soukup, místostarosta

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
- schválení rozpočtových opatření č. 1–6 roku 2015 na straně příjmů
a výdajů
- vydání dodatku č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín a vydání úplného
znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřské školy Libáň, okres Jičín, s účinností od 1. 9. 2015
- schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Libáň, okres Jičín, za rok 2014
- schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Technické služby
města Libáň za rok 2014
- schválení uzavření smlouvy o přijetí krátkodobého investičního
úvěru od České spořitelny, a. s., až do výše Kč 11.400.000,– na
předfinancování investičních akcí se splatností do 30. 6. 2016
- schválení uzavření smlouvy č. 14208853 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP na projekt:
„Libáň, lékařský dům – zlepšení tepelně technických parametrů
obvodových konstrukcí“ se Státním fondem životního prostředí ČR
- určení funkce místostarosty, kterou vykonává pan Petr Soukup,
bude dlouhodobě uvolněná, a to od 1. 5. 2015
- stanovení neuvolněným členům zastupitelstva města měsíční odměny v plné výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce, přičemž ke
každé funkci se připočítá příplatek podle počtu obyvatel v souladu
s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění s účinností od
1. 5. 2015
- schválení uzavření pachtovní smlouvy na propachtování pozemků
parc. č. 278, 279, 280, 281, vše v k. ú. Hasina a pozemky parc. č.
201/2, 202/1, 202/2, 238/2 a st. č. 41, vše v k. ú. Křešice u Psinic
o celkové výměře 20.482 m² k pastvě hospodářských zvířat – skotu
firmě MONTÁŽNĚ OBCHODNÍ FIRMA, s. r. o., Sobědruhy 459,
415 10 Teplice, s účinností od 1. října 2015
Libáňské noviny č. 75

-4-

- stanovení cen stavebních pozemků v lokalitě Českých bratří ve výši
Kč 450,–/m² a schválení uzavření smlouvy o spolupráci s firmou
DUMREALIT ohledně prodeje těchto pozemků
- schválení uzavření smlouvy na dodání výpočetní techniky (10 ks PC
s procesorem Intel Core i3 včetně monitorů, klávesnic a myší) pro
potřeby úřadu s firmou COMTEX Libáň za celkovou cenu
Kč 133.840,– + DPH
- schválení stavebních prací v kulturním domě spočívajících v opravě
podlah, úpravě před vchodem – zpevnění plochy, malování, výměně dešťových svodů, podbití palubkami za cenu ve výši
Kč 273.541,– včetně DPH
- schválení uzavření smlouvy č. 14210153 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP na projekt:
„Libáň, kulturní dům – zlepšení tepelně technických parametrů obvodových konstrukcí“ se Státním fondem životního prostředí ČR
- schválení nákupu knihy „O popletené víle Komolíně“ spisovatelky
Ilony Pluhařové v počtu 100 ks za cenu Kč 220,–/kus
- schválení firmy, která podala nejnižší nabídkovou cenu, a to firmy
REKOM Nový Bydžov, a. s., jako dodavatele stavební akce: „Oprava
místní komunikace v Libáni – Pod Vinicí“ za nabídkovou cenu ve
výši Kč 448.525,– bez DPH
- 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

JAK JE TO VE SKUTEČNOSTI
S LIBÁŇSKOU „ZVLÁŠTNÍ ŠKOLOU“

Mnozí z Vás si jistě pamatují okamžik, kdy zastupitelstvo města na
svém zasedání upravilo zřizovací listinu základní školy ve smyslu vyloučení praktické školy a výuky žáků s lehkým mentálním postižením (dále
jen „LMP“) ze vzdělávacího programu. Chtěl bych na tomto místě vysvětlit, co zastupitele, kteří s touto změnou jednohlasně souhlasili, k tomuto
kroku vedlo. Nejlépe bude, když si nyní představíme dva jasné důvody,
které byly na zmíněném zasedání před hlasováním prezentovány:
Město Libáň je obcí jedničkového typu s přenesenou působností. Rozhodnutím zastupitelstva o zrušení výuky žáků s LMP jsou sledovány dva
základní cíle:
1. Umožnit žákům s LMP kvalitní studium ve specializované škole –
v našem případě se jedná o speciální školu v Jičíně v Soudné 12,
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která poskytuje speciálně pedagogickou péči žákům se speciálními
potřebami.
2. Ostatním žákům Základní školy v Libáni umožnit studium v méně
početných třídách s maximální péčí pedagogických pracovníků i za
cenu, že by město Libáň krylo vzniklé vícenáklady ze svých prostředků formou zvýšení příspěvku škole v rozpočtu města. Tímto
krokem zajistit ještě lepší začlenění do vyšších typů škol, na které
naši žáci po ukončení základní školní docházky přecházejí.
Osobně se domnívám, že výše uvedené důvody jsou zcela transparentní, jasné a zcela korespondují s názorem a požadavky drtivé většiny rodičů dětí navštěvujících libáňskou školu, ale i ostatních občanů. Navíc postupná transformace žáků do speciální školy do Jičína byla předjednána.
Je však třeba říci, že školský zákon v tomto ohledu není zcela jednoznačný a tak se po jednáních na krajském úřadu za účasti právních zástupců domluvilo pouze to, že do naší školy nebudou brány děti s výše
uvedeným postižením z jiného, než libáňského školního obvodu. Dojde
tak k postupnému snižování počtu žáků se speciálním výukovým programem. Současně se ukázalo, že v době, kdy došlo k úpravě názvu ve
smyslu vypuštění slovního spojení „Zvláštní škola“, se poněkud opomnělo zrušit tento institut jako celek. Já však těchto několik vět nepíši jen
proto, aby se čtenář dověděl, jakým směrem se bude tato oblast výuky
v naší škole ubírat, ale zejména proto, aby se dověděl jaké reakce
a postoje k této problematice zastává vedení školy. Uznávám, že zastupitelstvo města tuto problematiku detailně neodhadlo a jak již tomu
u dnešních zákonů bývá, našla se klička, aby bylo zachováno status quo.
Vycházeli jsme a vycházíme z toho, že z titulu zřizovatele, který v podstatě
hradí provoz školy, máme možno hovořit i do toho, zda tento typ výuky
ve škole chceme, či nikoli.
Místo toho, aby paní ředitelka, která je mimochodem pracovně podřízena panu starostovi, vyvinula snahu o zorganizování osvětové akce mezi
dotčenými rodiči a snažila se vysvětlit klady tohoto postupu, dočkali jsme
se pouze jejího negativního stanoviska s vyslovením obavy, co bude
s pedagogickými pracovníky, kteří tuto početnou skupinu žáků vyučují.
Dále vyjádřila i podezření, že jsem bod do programu zasedání zařadil
protizákonně. Podle našeho názoru se jedná o jasné nepochopení vážnosti situace a upřednostnění privátních zájmů před zájmy početné skupiny
rodičů, zastupitelů a libáňských občanů. Výrok pana zástupce ředitelky
o tom, že by tento krok mohl znamenat poškození dobrého jména libáňské školy si dovoluji brát jako špatný vtip, neboť právě neakceptace tohoto kroku povede k poškození dobrého jména libáňské školy a zcela jistě
k úbytku žáků v ní. Nemám akademického vzdělání, ale tím jsem si spolu
s drtivou většinou rodičů dětí naší ZŠ zcela jist. Nakonec dosavadní vývoj
tomu jasně nasvědčuje.
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Je mi jasné, že tento článek je svým způsobem poněkud tvrdší, ale
jsem přesvědčen, že po třiadvaceti letech práce v zastupitelstvu, kdy jsem
se zcela prokazatelně staral o blaho naší základní školy, podílel se na jejím rozvoji osm let jako starosta města, zajistil pro školu mnohamilionové dotace, mám nepochybně právo vyjádřit svůj postoj ve chvíli, kdy se
v naší škole děje něco, co je v přímém rozporu s mým přesvědčením. Ať
již použije paní ředitelka se svým zástupcem jakékoli argumenty, mě na
základě výše uvedeného nepřesvědčí. Podle mého názoru stačilo projevit
jen kus odvahy a dobré vůle.

Petr Soukup

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 11. dubna 2015 přivítal pan starosta Jaromír Přibyl v obřadní síni
Městského úřadu v Libáni nejmladší občánky našeho města. Slavnostního aktu se zúčastnilo sedm 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 vystoupení s dětmi ze Základní školy a Mateřské školy Libáň na vítání
občánků. (Foto z vítání občánků je na 2. straně obálky LN.)
Martina Tykvová

STÍNY OD POLICIE OD 1. 3. 2015 DO 31. 5. 2015

2. 3. 2015 – bylo přijato oznámení, že došlo k vloupání do garáže
v Libáni, v ul. Emlerova, kdy pachatel nezjištěným předmětem vypáčil
dvoukřídlá vrata garáže a z ní odcizil čtyři kusy disků z lehkých slitin na
vozidlo Škoda Felicia a dětské jízdní kolo Bikros, čímž způsobil škodu
5.500 Kč. Pachatele tohoto skutku se podařilo zjistit.
7. 3. 2015 – ve městě Libáň v ulici Českých bratří bylo kontrolováno
osobní motorové vozidlo Škoda Octavia. U řidiče bylo provedeno odborné
měření na přístroji Dräger, kdy mu byly naměřeny hodnoty 0,41 a 0,38
promile alkoholu. Dále bylo lustrací zjištěno, že uvedený má rozhodnutím Městského úřadu Jičín vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu
řízení motorových vozidel pro všechny skupiny na dobu 12 měsíců od
23. 2. 2015 do 23. 2. 2016, kdy rozhodnutí nabylo právní moci
23. 2. 2015. Tímto se dopustil přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
17. 3. 2015 – bylo přijato oznámení, že se někdo v Libáni pohybuje po
zahradě mateřské školy. Hlídka po příjezdu na místo zahlédla, jak několik osob utíká ze zahrady MŠ přes další zahrady pryč. Vzhledem k noční
době byla kontrola zahrady provedena následující den. Provedenou kontrolou bylo zjištěno poškození ochranné sítě pískoviště a nádoby na bioodpad, kdy předběžná škoda byla stanovena na částku 1.000 Kč.
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19. 3. 2015 – oznámila učitelka ZŠ Libáň, že v budově školy došlo ke
krádeži finanční hotovosti. Hlídkou na místě bylo zjištěno, že dne
20. 2. 2015 v dopoledních hodinách došlo k odcizení finanční částky
280 Kč a krabičky cigaret z volně přístupné učebny 7. třídy ZŠ Libáň.
Vlastním šetřením pracovníků školy byl jako pachatel krádeže zjištěn žák
7. třídy ZŠ Libáň, se kterým byl proveden pohovor a který pak následně
třídní učitelce předal částku 200 Kč a odcizené cigarety. Dále bylo zjištěno, že dne 2. 3. 2015 rovněž v dopoledních hodinách došlo v ZŠ Libáň
z neuzamčeného učitelského kabinetu k odcizení finanční částky 2.130 Kč
a krabičky cigaret ke škodě učitelů ZŠ Libáň, kteří je měli uloženy v nezajištěných zásuvkách stolů. Po zjištění krádeže pracovníci školy prováděli
vlastní šetření, kdy z vyjádření čtyř žáků školy zjistili, že v době krádeže
vycházel z kabinetu vpředu uvedený žák 7. třídy, který tam neměl co dělat. Škola chtěla celou záležitost řešit v rámci vlastních pravomocí s rodiči
žáka, již však na výzvy školy nereflektují. Z tohoto důvodu krádež oznámili dnešního dne na OO Policie ČR Kopidlno. Podezřelý způsobil škodu
na odcizené finanční hotovosti a cigaretách celkem 2.196 Kč.
21. 3. 2015 – přijala hlídka OO Policie ČR Kopidlno oznámení o krádeži
železa v Libáni, v ul. Emlerova č. p. 304, kdy pachatelé mají býti stále na
místě krádeže. Po příjezdu na místo činu na místě při krádeži na volně
přístupné zahradě u uvedeného domu č. p. 304 přistiženi 4 místní Romové. Tito ztotožněni. Na místě zjištěno odcizení železného šrotu v hodnotě
cca 2.500 Kč, který měli podezřelí naložený na kárce, kterou odcizil jeden
z nich na tomtéž místě již před týdnem.
2. 4. 2015 – bylo ve městě Libáň na náměstí Svobody, na silnici č. 2807,
hlídkou OO Policie ČR Kopidlno kontrolováno osobní motorové vozidlo
zn. Škoda Felicia, v jehož řidiči byl zjištěn místní občan. Provedenou lustrací bylo zjištěno, že řidič má rozhodnutím Okresnho soudu v Jičíně uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel pro
všechny skupiny od 26. 9. 2012 do 26. 9. 2015. Podezřelému bylo sděleno
podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
3. 4. 2015 – oznámila G. K., že jí byl v uvedené době odcizen mobilní
telefon. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že oznamovatelka, žákyně
7. třídy základní školy v Libáni, zanechala svůj mobilní telefon zn. Nokia
v neuzamčené skřínce v šatně školy. Odcizením mobilního telefonu
vznikla škoda ve výši 200 Kč. Pachatelem tohoto skutku byl žák 7. třídy
ZŠ Libáň.
29. 4. 2015 – na linku 158 oznámila R. I., že ji doma na adrese Libáň,
Lindnerova 473, fyzicky napadá její manžel a vyhrožuje pistolí, ze které
již vystřelil. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že oznamovatelka
společně se svojí dcerou jsou venku před domem, kam utekly z obavy
o svoje zdraví a život, neboť její manžel, který je pod vlivem alkoholu, je
někde v domě a má u sebe střelnou zbraň, a to plynovou pistoli, kterou
poškozené po předchozím fyzickém napadení přiložil ke spánku, přičemž
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jí vyhrožoval se slovy, zdali jí je milejší život nebo smrt, čímž v poškozené
vzbudil důvodnou obavu, že zbraň proti ní použije. Poškozená na položenou otázku svého manžela neodpověděla. Po chvilce podezřelý někam
odešel a poškozená uslyšela výstřel. Ihned po výstřelu společně se svojí
dcerou ze strachu utekly ven před dům, kde čekaly na příjezd policie. Po
příjezdu hlídky OO Policie ČR Kopidlno a vytěžení oznamovatelky o situaci hlídka přistoupila ke vchodovým dveřím, které byly otevřené. Podezřelý byl členem hlídky vyzván, aby vyšel ven s rukama nad hlavou s výstrahou, že jinak bude použito donucovacích prostředků. Vzhledem k tomu, že výzvy neuposlechl, hlídka prošla chodbou ke dveřím do bytu, následně přes kuchyň ke dveřím obývacího pokoje, kde podezřelý seděl na
židli. Za použití donucovacího prostředku hrozby namířenou střelnou
zbraní členem hlídky byl vyzván, aby vstal a zvedl ruce nad hlavu, kdy výzvy neuposlechl. Následně byly členy hlídky použity hmaty a chvaty, za
jejichž použití byl sveden na zem do poutací polohy na břiše, kde byl použit donucovací prostředek pouta, která mu byla za zády přiložena, kdy byl
podezřelý zadržen. Vedle podezřelého byla na podlaze nalezena plynová
střelná zbraň, a to revolver Magnum Cal 380 9 mmK s vystřelenou nábojnicí. Vzhledem k tomu, že následným odborným měřením na přístroji
Dräger byla podezřelému naměřena hodnota 2,78 promile, byl eskortován do PZS HK, kde byl ve 22:05 předán. Dne 30. 4. 2015 bylo podezřelému sděleno podezření z přečinu nebezpečné vyhrožování podle § 353/1,
2c) tr. zákoníku, ve věci je vedeno zkrácené přípravné řízení.
9. 5. 2015 – bylo oznámeno telefonicky na Policii ČR, že byl ve městě
Libáň odcizen mobilní telefon a kožená bunda. Na místě hlídkou zjištěno,
že neznámý pachatel v uvedené době na diskotéce „JABAS“ ve městě Libáň poškozenému odcizil volně položenou koženou bundu černé barvy,
ve které byl služební mobilní telefon Samsung Galaxy mini. Poškozenému tedy vznikla škoda na uvedené bundě ve výši 600 Kč a poškozené
firmě Magna Exteriors & Interiors vznikla škoda na mobilním telefonu.
15. 5. 2015 – oznámil telefonicky na OO Policie ČR Kopidlno T. K., že
jeho dceři ukradli na ZŠ ve městě Libáň peníze. Šetřením hlídky na místě
zjištěno, že neznámý pachatel v budově Základní školy Libáň pomocí nalezeného klíče odemkl visací zámek na plechové šatní skříňce, kterou následně otevřel a ze školní tašky zde odcizil mobilní telefon zn. Samsung
Galaxy Grand Neo bílé barvy v hodnotě 4.000 Kč, sluchátka zn. Samsung
bílé barvy v hodnotě 250 Kč a z peněženky finanční hotovost 50 Kč
v drobných mincích. Celkem tedy poškozenému vznikla škoda ve výši
4.300 Kč. Pachatelem tohoto skutku byla jiná žákyně ZŠ Libáň.
Dále bylo na území evidováno několik přestupků proti občanskému
soužití, kdy tyto přestupky jsou oznamovány na Městský úřad v Libáni
k projednání.
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V poslední řadě bych chtěl požádat občany, pokud mají jakýkoliv poznatek k trestné činnosti, aby jej předali službu konajícím policistům na
OO Policie ČR Kopidlno nebo zavolali na linku 158.
pprap. Jaroslav Zikmund, OO Policie ČR Kopidlno

VÝROČÍ
JAN HUS

Není asi v Čechách člověka, který by neznal jméno mistra Jana Husa.
Učíme se o něm od malička ve škole, připomínají ho názvy ulic téměř v každé obci
a v mnoha městech se setkáme s jeho sochou.
Den jeho smrti se stal státním svátkem. Zapsal se do naší historie i do dějin náboženství
už před 600 lety a ovlivnil je svým životem,
svým učením, svým postojem a chováním
v krizové situaci, kdy neváhal obětovat život
pro svou víru.
Narodil se kolem roku 1371 v jihočeském
Husinci. Pocházel z nuzných poměrů a od
mládí byl předurčen pro kněžskou dráhu, která v tehdejší době slibovala život v pohodlí
a dostatku. Koncem 14. století se objevuje již jako nadaný student university v Praze, kde získává titul nejprve magistra svobodných umění
(=mistra) a poté bakaláře teologie (1404). V roce 1409 se stává dokonce
rektorem university. Napsal několik církevních spisů, byl velmi dobrý
řečník.
Jako věhlasný kazatel a český reformátor je Jan Hus od roku 1402 svázán s kaplí Betlémskou na Starém Městě Pražském. Svá kázání pronášel
česky (i když byla zapisována latinsky) a to mu umožňovalo obracet se
k nejširší české veřejnosti. Mnohá kázání byla odvážnou kritikou představitelů středověké církve, kterým Hus vyčítal, že se nechovají podle slova božího, tedy podle bible. Kritizoval i další zlořády, například prodávání
odpustků, získávání bohatství i obžerství. Chce, aby se poměry v katolické
církvi změnily, proto je u církevních hodnostářů velmi neoblíben.
Tehdejší církev byla bohatá, mocná, velmi autoritativní. Jiný výklad
než oficiální se nepřipouštěl. Hus tedy píchl do vosího hnízda tak, že roku
1412 byl nad Prahou vyhlášen interdikt, který zakazoval ve městě veškeré
církevní obřady. Nesmělo se kázat, křtít, oddávat ani pohřbívat. Hus je
tak přinucen odejít do vyhnanství do jižních Čech, kde ale na Kozím
hrádku a později na hradě Krakovci nepřestává kázat a spisovat. Na jeho
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kázání se scházeli lidé z široka daleka. Zde také napíše svůj nejdůležitější
spis O církvi a též mnoho dopisů svým přátelům do Prahy, ve kterých vyjadřuje svoje odhodlání vytrvat ve víře a ochotu pro Krista trpět, aby je
posiloval ve víře.
Na konci roku 1414 byl svolán císařem Zikmundem Lucemburským do
Kostnice na hranicích mezi Německem a Švýcarskem koncil (církevní
sněm), který měl poměry v církvi urovnat. (V té době měla církev tři papeže!) Hus v doprovodu svých šlechtických přátel se do Kostnice vydal
v říjnu 1414. Dorazil začátkem listopadu, a přestože ho měl chránit císařský glejt zaručující mu bezpečnost, byl již po třech týdnech zatčen a vězněn na různých místech v Kostnici. Po půlročním utrpení a marném obhajování svých článků o církvi (řekl, že odvolá, pokud mu koncil vysvětlí,
co je špatné na jeho učení, čehož nikdo nebyl schopen) byl odsouzen jako
arcikacíř ke smrti upálením. Před popravou byl odsvěcen, což je pro kněze ten nejhorší trest, a na hranici ho vedli s potupnou kacířskou čepicí na
hlavě. Byl upálen 6. července 1415 a jeho popel byl vhozen do Rýna, aby
Čechové nezískali žádné relikvie.

Učení Husovo i jiných reformátorů, jež odsuzuje církev, že sešla z cesty
boží, neposlouchá slovo boží, neřídí se jím, vedlo ke vzniku nové církve,
řídící se poněkud jinými pravidly, než církev katolická. Husova mučedLibáňské noviny č. 75
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nická smrt a jeho věhlas vyústily v jedno z nejsilnějších lidových hnutí
středověku – husitství. Ale to už je jiná historie.
Obraz Husův v našich dějinách je dvojznačný – kolísá mezi mučednictvím a zavrženíhodným kacířstvím. Představitelé české a moravské reformní šlechty už v době koncilu shledali kostnickou hranici nejen věčným pohaněním jejich pověsti, ale i celého „nejkřesťanštějšího Království
Českého a nejjasnějšího Markrabství Moravského“. Jejich vlastenectví
dokazuje i 452 šlechtických pečetí na listech zaslaných koncilu na obranu
Jana Husa.
Mučednická tradice Husova prochází českými dějinami počínaje husitstvím, reformační
církví a dějinami Františka Palackého konče.
Naproti tomu církev katolická udržuje povědomí o Husovi kacíři. Teprve ve 20. století papež Jan Pavel II. uvažuje o rehabilitaci Jana
Husa. Jeho vyjádření na lateránské konferenci,
konané k Husovu životu a dílu, o hluboké lítosti nad krutou smrtí Jana Husa bylo vnímáno
jako gesto dobré vůle k porozumění mezi epochami, národy i konfesemi.
Pro nás ale Jan Hus určitě zůstává vzorem
člověka, který i v nebezpečí života neváhá setrvávat na svém postoji, nezradí své učení a lidi,
kteří mu věřili a kterým předával svou víru.
A to myslím odkazuje i po 600 letech nám.
Prameny: Butta, Tomáš: Seznámení s mistrem Janem, Praha 2014
Šmahel, František: Jan Hus, život a dílo, Argo 2013
Mgr. Jitka Šedivá

600 LET OD SMRTI MISTRA JANA HUSA

Mistr Jan Hus byl významný teolog, kazatel a středověký církevní reformátor, jeho učení dalo vzniknout husitskému hnutí a započalo reformu tehdejší církve. 6. července 1415 byl upálen v Kostnici.
Mistr Jan Hus je také označován za jednoho z nejvýznamnějších Čechů
a datum jeho smrti je českým státním svátkem.
S tímto datem jsou také spojeny dvě události v našem městě.
1) Devadesát let pomníku mistra Jana Husa v Libáni
Před devadesáti lety prožila Libáň významnou událost. V pondělí
6. července 1925 odpoledne byl na náměstí Svobody slavnostně odhalen
pomník mistra Jana Husa, v den 510. výročí Husovy mučednické smrti
v Kostnici a také v den, kdy byl tento den poprvé slaven jako státní svátek.
Myšlenka postavit v Libáni pomník mistru Janu Husovi vznikla pod
dojmem slavnostního odhalení Husova pomníku v Rožďalovicích
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6. 7. 1923, kterého se účastnily stovky libáňských občanů. Z iniciativy
sportovního klubu byl ustanoven Výbor pro postavení Husova pomníku
v Libáni s předsedou JUDr. Ladislavem Machem, jehož členy bylo téměř
dvacet zástupců místních spolků, klubů, politických stran a korporací.
Jako autor pomníku byl osloven prof. Ladislav
Šaloun, autor Husova pomníku na Staroměstském
náměstí v Praze (1915) a v Hořicích (1914). Pomník
se skládá z Husovy postavy na širokém a vysokém
geometricky členěném podstavci. Postava je ve
splývavém plášti s knihou v pravé ruce a s dlaní
levé ruky dopředu natočenou. Do podstavce je vytesán Husův vzkaz z Kostnice „Prosím, abyste se
milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy
každému přáli“. Na bocích jsou další Husovy výroky: „Neodvolám“ a „Pro spravedlnost bojuj“
a v zadní části reliéf kalicha v plamenech.
Podle slov Mistra Šalouna pomník znázorňuje Husa z lidu vyšlého
a z Prahy vypuzeného, ale k lidu se vracejícího, aby kázal pravdu boží.
Prof. Ladislav Šaloun se sám tehdy vyslovil, že je šťasten, že mu bylo dopřáno vyjádřit Husa výtvarně po všech stránkách. Myslel i na oba pomníky předcházející, ač si byl vědom, že tím Husa nikterak nevyčerpal, neboť
Husova postava nám vyrostla přes staletí do nesmírných rozměrů.
Pomník podle Šalounova modelu z roku 1924 vytesal z bělavého královédvorského pískovce sochař František Bílek v Podhorním Újezdě.

Problém byl s financováním projektu. Při zahájení stavby získal výbor
na darech a sbírkách pouze 40.000 Kč, během měsíce a zejména při slavLibáňské noviny č. 75
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nostním odhalení pomníku se podařilo celkové náklady ve výši
116.586,50 Kč pokrýt.
Další problém vyvstal při zajištění důstojného místa pro pomník. Tím
bylo přirozeně jediné libáňské náměstí Svobody, na němž však v té době
stála socha sv. Josefa a navíc rozměrná kašna a vozová váha. Přes protest
farního úřadu a lidové strany se výboru podařilo získat souhlas městského zastupitelstva i památkového úřadu s přemístěním sochy sv. Josefa ke
kostelu a tím uvolnění místa pro Husův pomník na náměstí.
Podrobnou historii vzniku Husova pomníku v Libáni obsahuje pamětní listina, která byla spolu s tehdejšími mincemi a novinami vložena
v tubě 27. července 1925 do horní části podstavce.
Třináct let po odhalení sochy bylo na jaře 1938 do čelní strany podstavce vloženo pět plechových schránek s prstí z bojišť 1. světové války
a po ní. Ty byly zakryty bronzovou deskou s názvy „Slovensko–Zborov–
Vouziers–Dos Alto–Těšínsko“ a pod nimi je verš legionářského generála
Rudolfa Medka „Tam leží s úsměvem na zvadlých rtech sta našich bratří,
ale věčný život budiž dán národu pokořenému“.
Přestože Libáň patří mezi naše nejmenší města, může byt pyšná na
umělecké dílo, tvořící jeho dominantu, které jí mohou mnohem větší
města závidět.
2) Libáňští občané v Kostnici
Před dvaceti lety ve dnech 8.–11. 6.
1995 jako upomínku 580. výročí Husova
upálení, uspořádali učitelé libáňské základní školy s obecním úřadem třídenní
zájezd do Švýcarska, jehož součástí byla
i návštěva Kostnice. Účastníci zájezdu si
za deštivého
počasí prohlédli
toto
starobylé
město, navštívili dům,
ve
kterém
mistr
Jan
Hus v průběhu koncilu
bydlel, i místo, kde byl
na hranici upálen a jeho popel vhozen do nedaleko protékajícího Rýna.
Dalšími zastávkami zájezdu bylo Bodamské jezero, Stein nad Rýnem,
Rýnské vodopády, Lucern, Bern, Interlaken, Lauterbrunnen, Wengen,
Kleine Scheidegg, Grindelwald a Kitzbuhl.
foto z Kostnice a text Josef Stránský
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KULTURA
PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ NA 3. ČTVRTLETÍ 2015
ČERVENEC
1. 7.
3. 7.
5. 7.
7. 7.
9. 7.
10. 7.
11. 7.
11. 7.
13. 7.
15. 7.
18. 7.
24. 7.
25. 7.

19.30 hod. DK Libáň, 3. lekce tanečního kurzu
19.30 hod. DK Libáň, 4. lekce tanečního kurzu
19.30 hod. DK Libáň, 5. lekce tanečního kurzu
19.30 hod. DK Libáň, 6. lekce tanečního kurzu
16:00 hod. obřadní místnost MěÚ Libáň, Pocta pro mistra Jana
Husa s Alfrédem Strejčkem a Štěpánem Rakem
19.30 hod. DK Libáň, 1. prodloužená tanečního kurzu
13.30 hod. 12. setkání dechových hudeb na hřišti v Bystřici
13.00 hod hřiště v Psinicích, 5. ročník Babetiády
19.30 hod. DK Libáň, 7. lekce tanečního kurzu
19.30 hod. DK Libáň, 8. lekce tanečního kurzu
19.30 hod DK Libáň, 2. prodloužená tanečního kurzu
19.30 hod. DK Libáň, 9. lekce tanečního kurzu
10.00 hod. 10. ročník Kozodírského výstřiku
SRPEN

1. 8. 19.30 hod DK Libáň, věneček, ukončení tanečního kurzu
15. 8. 13.00 hod koupaliště Libáň, Neckyáda – Rudolf Janeba
22. 8. 9.00 hod. sportovní areál Libáň, 10. ročník Memoriálu Radka
Kyziváta
22. 8. 13.00 hod. hřiště v Psinicích, 12. ročník „Loučení s prázdninami“
ZÁŘÍ
5. 9. Kostel sv. Jiří Psinice, 5. výroční koncert
12. 9. 19.00 hod. DK Libáň, Pod střechami Paříže – Petr Mikeska, Jarmila Vlčková, Linda Winterová (klavír)
26. 9. 15.00 hod. kostel sv. Ducha Libáň, Stamicovo kvarteto
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DS BOZDĚCH A KYZIVÁTOVA KAPELA LIBÁŇ

srdečně zvou na

12. SETKÁNÍ
DECHOVÝCH HUDEB
konané v sobotu 11. července 2015 od 13.30 hodin
v areálu hřiště v Bystřici u Libáně

V programu se představí
GOLČOVANKA řízená Václavem Divišem
HOŘICKÁ DECHOVKA s Josefem Svatým
KYZIVÁTOVA KAPELA se svými sólisty
řízená Petrem Drahoňovským
Pozvání přijali hosté
Blanka Tůmová, Josef Maršík a Olda Kůžel
Partnerem setkání je Město Libáň
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LOUTKOVÉ DIVADLO

V současné době se
loutkové divadlo věnuje
zájezdovým
představením. S pohádkou „Skákavá princezna“ rozdává radost dětem ze širokého
okolí.
Zároveň připravujeme
nové hry na nadcházející
sezónu a 17. ročník Loutkářské přehlídky Řezníčkova Libáň 2015. Malé
publikum se může těšit na
7 nových loutkových představení každou sobotu od 24. 10.–5. 12. 2015.
František Grossman, principál divadla

FOERSTROVY DNY PROŽÍVAJÍ VELKOU HUDEBNÍ HOSTINU

Co Vás napadne při vyslovení názvu města Libáň, které se rozprostírá
v půvabné kotlině? Příjemné místo s nejhezčím pohledem z vyvýšeniny
kolem památné letité „borovičky“,
která se stala symbolem města
a posloužila jako námět mnoha
umělcům, unikátní historický barokní kostel sv. Ducha, pěkné náměstí se Šalounovým pomníkem
mistra Jana Husa. Vše je naprosto
správné, ale pro milovníky umění
Libáň
souznívá
především
s patnáctiletou tradicí hudebního
festivalu Foerstrovy dny a Poetickými podvečery s Křeslem pro
hosta.
Letošní Foerstrovy dny nabízejí
vysokou kvalitu programu se
skvostnými jmény špičkových
umělců. Ve zkratce tři květnové
koncerty v mimořádné umělecké
úrovni ve skvělé atmosféře publika.
Jistotou byl zahajovací koncert festivalu s „královnou harfy“ Janou
Bouškovou.
Svým
uměním
Libáňské noviny č. 75
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v chladných prostorách kostela sv. Ducha (16. 5.) doslova rozehřála publikum skvělým provedením virtuózních harfových skladeb. Nevýslovná
orgie uměleckého přednesu slova pronikla na dřeň publika z výstupu významného českého herce činohry Národního divadla Luďka Munzara.
Přitahoval hloubkou Pocty Antonínu Dvořákovi,
kterou společně s básníkem
a spisovatelem
Františkem
Novotným připravil pod názvem Laudatio pro A. D.
Dvořákova
varhanní
hudba doprovázela tento
podvečer v kostele sv.
Ducha (23. 5.) ve světě
respektovaným varhaníkem Alešem Bártou.
Na okamžik, kdy do
Libáně přijede hvězdný tenorista Aleš Briscein se dlouho čekalo. Charismatický výjimečný umělec, sólista opery Národního divadla a světových operních domů jako Berlínská státní opera nebo Opéra Bastille
v Paříži připravil emotivní galakoncert ze slavných operních a operetních
árií. Na libáňské koncertní pódium v domě kultury (30. 5.) si pozval půvabnou Michaelu Katrákovou, především sopranistku s nádherou
svěžího hlasu, kde i v obtížných áriích působila intonačně naprosto přesvědčivě. Skutečně festivalový galakoncert, publikum dalo své nadšení
najevo vestoje a hlasitými výkřiky bravo.
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Přijedou k nám ozvěny šansonů z pařížského Montmartru
Foerstrovy dny uvedou 12. září v domě kultury atraktivní pořad. Přijedou pěvci a herci se zajímavým programovým projektem s názvem Pod
střechami Paříže. Bude to pohled do
duše člověka cestou francouzské poezie a šansonu. V příběhu ON – Petr Mikeska, nositel Ceny Thálie
a hvězda mladoboleslavské divadelní
scény a ONA – Jarmila Vlčková,
působící v pražském divadle ANFAS,
prožívají „věci lásky“ tak, jak je život přináší. V písních se dostaneme přes
„zpěvy sladké Francie“ do kabaretů pařížského Montmartru a Moulin
Rouge ke známým šansonům Edith Piaf a Jaquesa Brela. Jedinečná atmosféra pařížského každodenního života plného šarmu, lásky a vášně.
Sedm posledních slov Kristových prosloví herec Jan Kačer
Letošní jubilejní festival zakončíme v jedinečném meditativním
prostředí kostela sv. Ducha
26. září v 15 hodin Haydnovým
stěžejním kvartetním dílem Sedm
posledních slov Kristových na
Kříži. Slovo vyžaduje specifický
způsob přednesu, což slibuje významný herec a režisér Jan Kačer. Vdechnout všem částem
skladby Josefa Haydna meditativní dobovou atmosféru dokáže světově
proslulé Stamicovo kvarteto, které svou hrou jen prohlubuje význam
vyřčených Kristových slov.
Hus byl učenec a reformátor
Foerstrovy dny nejsou jen přívalem vážené hudby, je tu i vyhraněný
projekt pořádaný s Městem Libáň. Dostala se k nám nabídka starosty
Města Libáně pana Jaromíra Přibyla, že se můžeme podílet na organizaci
Pocty k 600. výročí upálení mistra Jana Husa v umělecké spolupráci s Mistrem slova Alfredem Strejčkem a uměním světového kytaristy Štěpána Raka. Umělci budou provázet životem Jana Husa, hledajícího pravdu a dobrovolně za ni podstupujícího těžké osudové zkoušky.
Pocta Janu Husovi se koná 9. července v 16 hodin v obřadní síni městského úřadu. V 15.45 se koná krátké slavnostní setkání na náměstí před
Husovým pomníkem. Předprodej vstupenek v městské knihovně.
Na setkání s Vámi se těší
Zdeněk Vokurka
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
PRÁZDNINY UŽ ŤUKAJÍ NA DVEŘE

Školní rok 2014/2015 se blíží ke svému konci. Ráda bych Vás stručně
seznámila s jeho průběhem. Naši žáci zažili pestrý rok, ve kterém získali
hodně nových znalostí, poznatků a informací. V průběhu celého roku měli možnost se zúčastnit různých soutěží v oblasti sportu, matematických
znalostí, společenskovědních, recitačních a hudebních dovedností. Mezi
žáky přijeli zajímaví hosté, kteří pomohli našim žákům prohloubit jejich
znalosti a rozšířit jejich všeobecný přehled. V oblasti prevence rizikového
chování dětí jsme úzce spolupracovali s okresním metodikem prevence
z Pedagogicko psychologické poradny v Jičíně. Pan Mgr. Toman pracoval
se žáky v různých třídách a připravil si pro ně vždy zajímavé téma.
V průběhu školního roku se naši žáci zúčastnili mnoha besed v místní
knihovně, které pro ně připravila paní Hlaváčková. Pedagogové nejen
vzdělávali, ale připravili pro žáky i různé ročníkové a třídní projekty. Za
jejich celoroční práci jim velmi děkuji a vážím si jejich práce. Velice
úspěšné byly vánoční trhy, které jsme uspořádali ve spolupráci se Sdru-

žením rodičů a přátel libáňské školy. Nádherný byl koncert dětského pěveckého sboru Viola ze ZŠ Žamberk. Konal se 2. společenský večer pro
rodiče a přátele naší školy. Byl připraven pestrý program a zahrály dvě
hudební skupiny. Za pomoc při přípravě a realizaci večera děkujeme
maminkám ze Sdružení rodičů a přátel libáňské školy a jejich rodinným
příslušníkům. Finanční zisk z této akce použijeme na nákup pomůcek pro
žáky. O průběhu celého školního roku si můžete přečíst v ročence naší
školy, kterou připravujeme každý rok. V listopadu loňského roku se konaly volby do školské rady. Třetinu členů jmenoval zřizovatel, třetinu si
zvolili zákonní zástupci žáků a třetinu pedagogičtí pracovníci. V lednu
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2015 jsme uskutečnili lyžařský výcvik pro žáky 7.–9. tříd. Zprovoznili
jsme nové webové stránky naší školy, kde najdete mnoho informací, pozvánek a také fotografií z naší činnosti. Velké poděkování patří Městu Libáň za zpracování a realizaci projektu „Libáň, objekty ZŠ – zlepšení tepelně–technických parametrů obvodových konstrukcí“. Od 4. května probíhá jeho realizace (výměna oken, dveří, oprava střechy a fasády na budově prvního stupně a tělocvičny). Vše se uskutečňuje za plného provozu
školy. Se souhlasem zřizovatele jsem rozhodla, že žáci dostanou vysvědčení již 26. června a letní prázdniny jim začínají od pondělí 29. června.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem pedagogům za jejich odbornou
práci se žáky, za různé projekty, soutěže, sportovní turnaje, volnočasové
aktivity a besedy. Nesmím zapomenout na naši mateřskou školu a jejich
celoroční práci. Paní učitelky jsou kreativní a zodpovědné. Jejich práce
s dětmi má vysokou úroveň. Pravidelně navštěvuji dětská vystoupení pro
rodiče nebo sleduji přípravu dětí k zápisu do základní školy. V listopadu
loňského roku byla dokončena celková úprava zahrady v mateřské škole.
Vznikla jako komponovaná naučná zahrada proložená herními prvky,
které budou podporovat zručnost a fyzickou zdatnost našich dětí. Opět
patří poděkování Městu Libáň za získání dotace ze Státního fondu životního prostředí a realizaci projektu. Poděkování patří i všem provozním
zaměstnancům na všech úsecích. Jsou nedílnou součástí fungování školy.
Při naší škole pracuje Sdružení rodičů a přátel libáňské školy. Členové
pořádají různé akce pro naše žáky, organizují zájmové kroužky, podílejí
se na akcích školy a připravují tajný výlet pro členy kroužků. Také jim
patří veliké poděkování za jejich celoroční práci. V průběhu letních
prázdnin plánujeme dokončení projektu rekonstrukce budovy základní
školy spojenou s instalací integrovaného zabezpečovacího zařízení
u vstupních dveří. Dále vybavíme první třídu pro naše nové žáky a provedeme výmalbu další části staré budovy, šaten a školní družiny.
Na závěr bych chtěla popřát všem žákům krásné letní prázdniny, hodně nových zážitků a kamarádů z letních táborů, mnoho sportovních aktivit a jiných prázdninových činností. Pedagogům a provozním zaměstnancům přeji zaslouženou dovolenou. Načerpejte síly pro školní rok
2015/2016.
Mgr. Ladislava Hazdrová, ředitelka školy

DEN PROTI RAKOVINĚ

Dne 13. května 2015 se konal Den proti rakovině. Je to akce, která se
pořádá pravidelně již od roku 1990, a tudíž se letos konal už
25. ročník. Byly jsme dvě dvojice děvčat z deváté třídy, které
byly pověřeny libáňskou školou, aby se této akce zúčastnily
prodejem žlutých kytiček pro každého, kdo měl zájem. Byly
jsme až překvapené, kolik lidí si kytičku na pomoc do sbírky
proti rakovině koupilo. Našli se i lidé, kteří zájem opravdu
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nemají, a tak jsme si vyslechly jejich rozdílné názory, ale nenechaly se
rozhodit. Vybraly jsme několik stovek korun a jsme rády, že jsme tímto
mohly pomoci nemocným lidem, kteří ty peníze poté dostanou na svou
léčbu.
Aneta Myšková, 9. A

PYTHAGORIÁDA

Dne 25. března 2015 proběhla na naší
škole matematická soutěž Pythagoriáda.
Soutěže se zúčastnili žáci z pátých až
osmých tříd. Během 60 minut měli vyřešit
15 matematických či logických úloh různé
obtížnosti, které rozvíjí prostorovou představivost a logické uvažování.
Úspěšným řešitelem školního kola se stal Jakub Havelka z 8. A, který školu reprezentoval také 14. května
2015 v okresním kole v Jičíně. A reprezentoval skutečně výborně, protože byl jedním z mála účastníků, který se
stal úspěšným řešitelem okresního kola. Jakubovi
velice gratulujeme a přejeme i nadále hodně úspěchů v dalších matematických soutěžích.
Mgr. Jana Valnohová

EXKURZE DO SENÁTU

Dne 18. 5. 2015 se účastnili žáci tříd 7. A, 8. A, 9. A a 4. P exkurze do
Prahy, do Senátu ČR. Dozvěděli jsme se něco o minulosti a historii tohoto
místa a také o jeho zakladateli Albrechtu Valdštejnovi. Nechal si postavit
tento palác jako svoje sídlo (Valdštejnský palác), které dnes slouží jako
sídlo Senátu ČR. Také
jsme se dozvěděli něco
o jednání senátu. Všem
se určitě exkurze líbila.
Tímto za všechny žáky
děkuji pí. učitelkám Mgr.
Lucii Borecké, Mgr. Daně Fialové a Mgr. Janě
Valnohové.
Josef Grohman, 4. P
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SPOLUPRÁCE S PANEM MGR. TOMANEM

Po zimních prázdninách se na naší škole začala objevovat nová osobnost. Mladý „vysportovaný“ muž, který se dokázal rychle seznámit díky
svému nakažlivému optimismu. Po prvním dojmu jsme ovšem zjistili, že
se jedná o profesionálně zdatného člověka, který zná do hloubky složitost
lidských vztahů a hlavně dokáže nabídnout řešení tam, kde je třeba.
Pan Mgr. Toman z jičínské pedagogicko–psychologické poradny
k nám dojíždí v rámci preventivního programu, který pomáhá našim dětem pochopit složitost dnešního světa a jejich místa v něm tak, aby se
samostatně orientovaly a dokázaly čestně obstát.
Tento těžký úkol řeší tím, že hravou formou nechává děti, aby si samy
uvědomily dosah svého jednání a dokázaly odhadnout, co ve druhých jejich chování vyvolá. V dnešní době, kdy jsou dětem předkládané pochybné vzory, je podobná pomoc velmi cenná. Z bezprostředních reakcí našich dětí lze vyvodit, že působení pana Tomana je pro ně nejen přínos, ale
také příjemný zážitek.
Vladimír Lejsek

SBÍRÁNÍ VÍČEK

Naše děti pomáhají – sběrem víček od PET lahví jsme se zúčastnili
sbírky, která má zajistit pro postižené chlapce, Radka a Vojtěcha, peníze
na věci, které jsou pro nás jinak běžné. Sbírku organizovala Oblastní charita Jičín.
Sbírali jsme, děti se snažily. A obstály velmi dobře. Když jsme přinesená víčka sesypali do pytlů, byla z toho pořádná hromada. Spousta důkazů
o tom, že naše
děti „srdce“ mají.
Doufejme, že
snad lidé, kteří
mají skutečnou
moc pomoci, si
z našich
dětí
vezmou příklad.
Vladimír Lejsek
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

„Sláva nazdar výletu,
nezmokli jsme, už jsme tu.“
Blíží se konec školního roku a naše školka pomalu užívá atmosféru léta, prázdnin, dovolených a výletů. Mnoho společného jsme již prožili
a ještě nás toho hodně čeká. Například vymyslet pro děti výlet, aby byl
zajímavý a hlavně bezpečný. To byl pro nás velký oříšek. Nakonec jsme si
vybrali „DINOPARK“ v Liberci.
13. května v 9.00 hodin ráno
jsme vyrazili autobusem od naší školky. Děti nastoupily
s batůžky na zádech a štěbetání
nebralo konce. My učitelky
jsme měly smíšené pocity. Nebudou se děti bát? Vše proběhlo v naprosté pohodě a klidu.
Nebyl důvod ke strachu. Prohlídka byla velice zajímavá
a děti zcela zaujala. Na konci
parku jsme se společně naobědvaly, zavoněly řízky a tousty připravené od maminky. Ještě si pohrály v pískovišti, využily klouzačky a prolézačky. Na památku si odnesly
perníkového dinosaura. Cesta autobusem zpátky nám rychle uběhla.
Chtěli bychom poděkovat panu řidiči
J. Krausovi, který
byl usměvavý a nevadilo mu ani neustálé brebentění našich dětí. My učitelky jsme měly dobrý
pocit s výběrem výletu,
který
se
opravdu vydařil.
A co nás ještě čeká? Slavnostní otevření naší nové zahrady po rekonstrukci, návštěva předškolních dětí
v 1. třídě a ve školní družině a na závěr rozloučení s předškolními dětmi.
Pak už jen těšení na prázdniny, dovolené a na nově příchozí děti.
Chceme touto cestou popřát všem hodně sluníčka, zážitků a her
s dětmi. Nám učitelkám nabrat nové síly a náměty pro další práci.
kolektiv učitelek MŠ Libáň
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KNIHOVNA
KNIHOVNA MÁ NOVÉ ČTENÁŘE

V pondělí 8. června 2015 proběhla v obřadní síni MěÚ v Libáni čtenářská slavnost. O co šlo? Prvňáčci ze základní školy přišli složit zkoušku ze
čtení. Po složení této zkoušky je čekal ještě čtenářský slib, při kterém děti
slíbily, že se budou o knížky pěkně starat, ochraňovat je a budou pilně
číst. A pak přišla slavnostní chvíle, kdy je host Honza Petráš pasoval na
opravdové čtenáře. Děti si odnesly nejen krásný zážitek, ale i čtenářský
průkaz do Městské knihovny v Libáni a knížku Odemyky zamyky od Jiřího Žáčka, která vyšla díky projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáč-

ka, do kterého se knihovna zapojila.
Všem šikovným čtenářům přejeme, ať se jim písmenka skládají jen do
těch nejkrásnějších příběhů!
Lucie Hlaváčková
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MÍSTNÍ SPOLKY
Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LIBÁŇ
OD ZAČÁTKU ROKU 2015

Hasiči jako každý rok pořádali v únoru tradiční ples. Již od začátku
ledna se začalo s přípravou, a to tisknutím plakátů, pozvánek, sháněním
tomboly. V sobotu 14. a v neděli 15. února hasiči zvali občany na tento
ples v Libáni a okolních obcích. O týden později 21. února se ples konal.
Díky darům od sponzorů byla tombola bohatá a návštěvníci odcházeli
spokojení, takže ples se vydařil.
Další činností
sboru byla příprava
soutěžních
družstev na nadcházející sezonu.
Hlavně družstvo
dětí začalo ve
školní tělocvičně
trénovat na okresní kolo hry Plamen, které se konalo ve Valdicích
29.–31.
května.
Jelikož nám děti
odrostly, zúčastnilo se jedno družstvo starších dětí
a dvě děvčata startovala již za dorost. Děti si užily
pěkné dny a nevadilo, že v pátek pršelo, bojovaly statečně.
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Soutěžní
družstva
mužů a žen
také začala
úspěšně sezonu. V sobotu
16. května
se konala
okrsková
soutěž
v Zelenecké
Lhotě, kde
družstvo
mužů
A.
zvítězilo,
muži B. obsadili 4. místo a ženy zvítězily ve své kategorii. Naše děti si změřily síly
s družstvem z Brodku a obsadily první místo.
Z další činnosti chci zmínit práci výjezdové jednoty. 8. ledna jeli hasiči
k dopravní nehodě do Sedlišť, 9. ledna k požáru seníku v Kopidlně,
10. ledna odstraňovali spadlý strom v Křešicích a sloup v Psinicích,
16. ledna odjeli k požáru porostu v obci Rokytňany. 12. března hořel komín v Osenicích, 20. března vyjeli k požáru porostu v obci Skuřina,
31. března odstraňovali spadlý strom v Dětenicích a následně jeli na pomoc do Střevače, kde vítr porušil plechovou střechu na obecním úřadě.
13. dubna jeli hasit požár na pole u Dětenic, hořel tam traktor.
Mimo tyto zásahy také hasiči prošli školením ze zdravovědy, práce na
vysokozdvižné plošině. Dále prováděli údržbu techniky výstroje, zalévali
zeleň a borovičku. Zkrátka hasiči se opravdu nenudí a za jejich práci jim
patří poděkování.
za SDH Libáň Naďa Hakenová, jednatelka

U HASIČSKÉ ZBROJNICE V PSINICÍCH VONĚLY BRAMBORÁKY

2. května se konal již pátý ročník hasičské bramborákiády. O přízeň
návštěvníků se letos ucházelo 7 soutěžících. Na prvním místě se umístily
sestry Jana Sajdlová a Marie Nájemníková, na druhém Monika Etrychová
a Michal Honzák a třetí místo obsadila Jarmila Vaňková. Všichni soutěžící byli odměněni věcnými cenami.
Kromě této akce se 30. dubna uskutečnilo tradiční pálení čarodějnic.
Přítomní si mohli pochutnat na grilovaných párcích, pivu a vínu.
16. května se naše hasičské družstvo zúčastnilo okrskové soutěže
v Zelenecké Lhotě, kde se umístilo na pěkném třetím místě.
Libáňské noviny č. 75
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Dále bychom chtěli
pozvat příznivce motorismu na 5. ročník „Babetiády“, která se bude
konat 11. července (ne
4. července, jak bylo
uvedeno
v minulých
LN). Začátek je ve
13 hodin na hřišti ve
Psinicích.
za SDH Psinice
Petr Sajdl

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY MLÁDEŽE

Dne 23. května letošního roku proběhly tradiční rybářské závody mládeže. Místo konání bylo odlišné od předešlých let. Tradiční místo závodů,
nádrž „Kačák“, byla na podzim vylovena a není ještě plně zarybněna. Proto byly závody uspořádány na rybářské chovné základně „Na Rybníčkách“
v Libáni.

V sobotu ráno se sešlo „Na Rybníčkách“ 6 mladých rybářek
a 11 mladých rybářů z obou skupin (Libáň a Markvartice). Po vylosování
stanovišť začal v půl osmé závod. Ten byl v půl desáté přerušen na půl
Libáňské noviny č. 75
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hodiny, kdy se soutěžící občerstvili a nabrali sílu do druhé poloviny soutěže. Závody byly ukončeny v poledne. Výsledky proti minulým letům nebyly v počtu ulovených ryb tak vysoké, zato byly úlovky podstatně větší
a těžší. Velikost ulovených ryb se pohybovala od 26 do 52 cm. Po sečtení
výsledků jednotlivých závodníků jsme museli konstatovat, že děvčata silně pokořila chlapce. První, druhé, čtvrté a páté místo obsadila děvčata
v tomto pořadí: Voláková, Vorlíčková, Švorcová, Mizerová. Mezi děvčata
se na třetí místo vklínil David Laskoš. Vítězka dosáhla 291 bodů (tj. 291
cm ulovených ryb). Všichni soutěžící byli za své výkony odměněni věc-

nými cenami a snad i pěknými zážitky.
O zdárný průběh rybářského závodu se zasloužili dospělí pořadatelé
i zároveň mladí rybáři svým bezvadným chováním a za to jim patří poděkování. Dík patří i Městu Libáň za finanční pomoc na tuto akci.

Karel Másilko

O MEDU

Hlavním posláním včel je opylování rostlin, člověk ale včely chová
i proto, aby získal jejich cenné produkty. Především med, vosk, pyl a propolis. Tyto dary včel jsou pro nás lahůdkou i lékem.
Med je invertní roztok jednoduchých cukrů s obsahem vody a dalších
látek, které jsou identické s rostlinou, ze které jsou sebrány. Vzniká ze
sladkých šťáv rostlin, k nimž včely přidávají výměšky svých vnitřních žláz.
Medy dělíme podle zdroje snůšky na nektarové a medovicové. Nektarové
(květové) medy vznikají nasátím sladké šťávy včelou v kalichu květu rostlin, medovicové sběrem zpracované mízy stromů, kterou vylučují mšice.
Včely ji sbírají jako kapičky vyloučené sladké šťávy na povrchu listů a jehLibáňské noviny č. 75
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ličí stromů. Včely poté, co výše uvedené suroviny přinesou do úlu, musí je
zpracovat. Především odpařit nadbytečnou vodu, které je v nektaru až
60 %, kdežto v medu by mělo být podle normy maximálně 18 %. Pak včela přemění převažující sacharózu na jednoduché cukry
(glukózu a fruktózu) a navíc obohatí takto
získanou surovinu o další enzymy. Med je pak
ukládán včelami do buněk plástů, a když je
„zralý“, začnou včely med konzervovat uzavřením buněk voskovými víčky.
V praxi se setkáváme s názorem, že lesní
medovicové medy jsou nejlepší. Otázka, který
med je kvalitnější, je zbytečná, neboť všechny
medy mají vysokou kvalitu, liší se jen složením ovlivněným rostlinou, ze které pocházejí.
Často je nutno vyvracet názor, že zkrystalizovaný med je doplňován cukrem. Není, krystalizace je přirozený biologický proces a naopak potvrzuje pravost medu.
Ztuhlý med je možno ztekutit jeho zahřátím do 50° C, aby se neznehodnotily jeho cenné látky. V posledních letech včelaři předcházejí krystalizaci tzv. pastováním medu. Principem je zjemnění krystalků medu. Toho
se dosáhne občasným zamícháním medu při jeho přirozené krystalizaci,
čímž se dosáhne jeho krémovité konzistence. V takto upraveném medu
jsou zachovány všechny hodnotné látky, je však měkký, snadno se roztírá
a na rozdíl od tekutého medu při jeho nabírání nestéká.
Jiří Straka

POVĚSTI Z LIBÁŇSKA
O STAROHRADSKÉM ZNAKU

Nedaleko Libáně je ves Staré Hrady, dříve zvaná prostě Stará. Zde je
renesanční zámek, vystavěný velkým nákladem r. 1573 Jiříkem Pruskovským z Pruskova a starý gotický kostel. Nejstarším známým držitelem byl
Arnošt ze Staré (+1342). Po něm zdědil panství jeho syn, slavný arcibiskup Arnošt se svými bratry; později držel panství starohradské nejmladší
bratr Vilém ze Staré, a když zdědil i Pardubice, psal se z Pardubic a Staré.
Na pana Viléma upomíná gotický kostel, postavený kolem r. 1380, tedy
jeden z nejstarších kostelů na Jičínsku. Na bratry Arnošta, Smila a ViléLibáňské noviny č. 75
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ma upomínají některé krásné zbytky gotického hradu. Na svorníku
v kostele je vytesán znak polovičního koně. Čí je to znak?
Pánů ze Staré a z Pardubic. Podobný znak měli i páni Malovci v jižních
Čechách, asi jejich příbuzní. Rody znaku polovičního koně pocházely
z jižních Čech, z Prácheňska. Předek Arnošt psal se z Hostýně (prý u Prahy), stal se purkrabím v Kladsku a zakoupil se v severovýchodních Čechách, kdež koupil i Starou.
Poslyšte, jak přišel jejich dávný předek k tomuto znaku! České vojsko
tábořilo pod králem Vladislavem II. před Milánem. Několik odvážných
bojovníků v čele s jakýmsi Ješkem vloudilo se do města. Sotva došli ke
konírnám, Vlaši je zpozorovali. Nastal poplach a Češi musili prchati, aby
nepadli do zajetí. Vběhli do blízké konírny, odvázali rychle koně, skočili
na ně a tryskem ujížděli k bráně.
Milánští křičeli na pověžného, aby spustil v bráně těžkou mříž a Čechům zatarasil cestu. Strážný přeťal provaz, na němž visela mříž. Ta však
dopadla na posledního bělouše, na němž seděl udatný Ješek, a v půli koně přeťala, aniž jezdci ublížila. Statečný bojovník a velký silák Ješek neztratil duchapřítomnost, vzal přední půli koně na svá bedra a uháněl za
ostatními do ležení před českého krále Vladislava.
Král užasl nad velikou silou Ješkovou a celá družina nemohla ani zraku uvěřit. Za odměnu povýšil král Ješka do stavu rytířského a do znaku
mu daroval přední polovinu bílého jezdeckého koně s uzdou a levou nohou, zdviženou v červeném poli.
Mnoho statečných činů prokázalo české vojsko v boji s Milánskými,
mnoho bojovníků se vyznamenalo chrabrými skutky a odneslo si odtud
vyznamenání a odměny jako pan Ješek. Když se pak české vojsko po pokoření Milána vrátilo domů do vlasti, obdržel pan Ješek od krále ještě
část země v kraji prácheňském.
„O starohradském znaku“ Sedláček; Hrady a zámky, X. a díl I., str. 32.
Též Fr. Rošek: Pověsti z Pardubicka, Jar. Mencl: Pověsti jičínského kraje 1937.
Josef Stránský

STALO SE…

1600 – před 415 lety
V tomto roce měla Libáň 45 obytných domů a mlýn. Stál na levém břehu
Bystřice asi 50 kroků nad jičínskou silnicí a nad mostem. V roce 1650 je
uváděn již jako pustý.
1630 – před 385 lety
Z kroniky: „V tomto roce trpěli Libáňští nájezdy Sasíků, kteří porazili
císařské vojsko u Nymburka. Kronikář Balbín píše, že nebylo v té době
městečka, které by nelehlo popelem, pokud se nevyplatilo. V té době asi
také zanikla osada Křešice.“
Libáňské noviny č. 75
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1740 – před 275 lety
Asi mezi tímto rokem a rokem 1760
zhotovil Václav Skočdopole mapu
města Libáně. Ve výseku této mapy je
vidět malé náměstí, do něhož ústila
jen jedna (Kostelní) ulice. Vedle sochy
sv. Josefa a kašny je velká dřevěná
radnice, která vyhořela v roce 1800.
Nad kostelem (na obrázku dole) vlevo
od fary je stará farní škola. Ohrazení
hřbitova u kostela není zakresleno.
16. května 1740 byla nákladem Ludmily Mařanové postavena Na Horách
socha sv. Jana Nepomuckého a téhož
roku byla při procesí libáňským farářem In. J. Stelou vysvěcena.
1770 – před 245 lety
Hrabě Fr. Jindřich Šlik dal vysázet při
silnici ze Starých Hradů přes Libáň do
Psinic lipové stromořadí. To bylo v roce 1852 pro sešlost vykáceno.
1785 – před 230 lety
Z kroniky: „Téhož roku (30. 6.) vyšlo nařízení, aby pro pohodlí cestujících při veřejných cestách byly vyvěšeny tabulky se jménem obce (česky
a německy), dominia, kraje, číslem místa, oddílu a vojenského obvodu.“
1800 – před 215 lety
4. května postihl Libáň velký požár, při kterém shořelo celkem 43 domů
včetně dřevěné radnice na náměstí. Z kroniky: „Ta měla 2 patra, věž
s hodinami a pavlán, soudní síň, dvoje vězení, na východní straně podloubí a prostředkem od východu k západu hostinský průjezd. Před radnicí na východní straně byly masné krámy. Stávala tam, kde je nyní socha mistra Jana Husa.“ Většina libáňských občanů byla v ten den na
pouti ve Zlivi, a když se vrátili domů, našli většinou jen spáleniště.
1850 – před 165 lety
17. ledna byla v Libáni povolena provozovna pošty, která byla zřízena
v domě č. p. 16 pana Antonína Macka. Byla otevřena 16. října, a to pouze
pro posílání psaní a menších balíčků. Posel odcházel z Libáně v 5 hodin
odpoledne a do Jičína přišel v 7 hodin, z Jičína vycházel v 6 hodin ráno
a do Libáně přicházel po 8. hodině.
1855 – před 160 lety
V Libáni byl zřízen okresní úřad.
1870 – před 145 lety
V Libáni byl postaven cukrovar.
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1880 – před 135 lety
Z kroniky: „Zástupci obce se zúčastnili schůze v Novém Bydžově, na které se jednalo o stavbě železnice Nymburk–Rožďalovice–Kopidlno–Jičín.
Na schůzi žádali, aby stanice dráhy byla pokud možno blízko u Libáně,
ale zároveň upozornili, že město nemůže přinést žádných obětí.“
1890 – před 125 lety
Učitelstvo založilo vlastní učitelský spolek „Lindner“. Ten zanikl za protektorátu.
1900 – před 115 lety
V Kostelní (T. G. Masaryka) a Podkostelní (Jiráskova) ulici byly vybudovány žulové mozaikové chodníky.
1910 – před 105 lety
Byla provedena elektrizace cukrovaru a jednalo se o zřízení elektrického
osvětlení ve městě.
1930 – před 85 lety
Městský vodovod byl posílen „Vlčkovým“ pramenem.
1935 – před 80 lety
9. června byla slavnostně otevřena „Sokolovna“. Stavbu provedl František
Kynčl. Otevření Sokolovny bylo spojeno s veřejným vystoupením Čížkovy
župy.
1945 – před 70 lety
27. března byly na Libáň svrženy dvě letecké bomby – cílem měla být,
pravděpodobně, Spilba. Jedna zasáhla dům č. p. 116 na Ženichově, kde
smrtelně zranila mladou ženu a druhá spadla u kabin na koupališti. Poškozeno bylo celkem 7 domů a šatny.
1950 – před 65 lety
Při MNV byl zřízen matriční úřad, který vedl Josef Bernkopf.
1960 – před 55 lety
Byla sloučena JZD Bačalky, Lično, Záhuby a Zelenecká Lhota pod názvem JZD 1. Máj.
1965 – před 50 lety
16. března vypukl v knihovně libáňské školy požár – příčinou byl cigaretový nedopalek.
1985 – před 30 lety
V akci „Z“ byla posílena vodovodní síť čerpací stanicí v Sedlištích.
1990 – před 25 lety
MNV byl přejmenován na Obecní úřad Libáň.
1995 – před 20 lety
Byla provedena oprava střech na budovách obecního úřadu a kulturního
domu.
z kronik vybral a volně zpracoval Josef Stránský
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SPORT
TJ SOKOL LIBÁŇ

Dobrý den, vážení čtenáři, rád bych Vás seznámil s činností oddílu Tělovýchovné jednoty Sokol Libáň v uplynulém období.
Naše fotbalové „A“ mužstvo v jarní části nastupuje v krajské I. B třídě
skupiny G, tým měl velice dobrý vstup do soutěže a v jednu chvíli dokonce vedl tabulku. Následně však přišla herní a výsledková krize týmu
a propad tabulkou níže. Tři kola před koncem soutěže jsme momentálně
se ziskem 21 bodů na 4. místě. Cílem je jednoznačně záchrana v této soutěži. Libáňské „béčko“ zápolí v nejnižší okresní soutěži Jičínska rovněž se
střídavými úspěchy. Nesmím také zapomenout na naše mládežnické
týmy, které máme v soutěžích hned tři. Mladší žáci, starší přípravka
a nejmladší fotbalová školička nastupují též v okresních soutěžích.
Oddíl stolního tenisu reprezentuje Libáň dvěma týmy dospělých a týmem žáků. Právě žáci udělali svými výkony velkou radost všem. Zvítězili
ve své soutěži a ziskem titulu zase připomněli, že v Libáni vyrůstají dobří
sportovci.
Nesmím zapomenout ani na nohejbalový tým, který startuje
v soutěžích okresu Mladá Boleslav.
Co v nejbližší době připravujeme? 27. června 2015 to bude již tradiční
turnaj mužů v malé kopané, který se po skončení mistrovských zápasů
stal jakousi populární rozlučkou se sezonou. Na 22. srpna 2015 připravujeme pro mládežnická mužstva další ročník Memoriálu Radka Kyziváta.
Nový ročník krajských soutěží startuje již 8. srpna 2015, takže moc volna
si přes léto neužijeme. Ve spolupráci s městským úřadem dále chystáme
uzavření fotbalového areálu. Díky několika jedincům, kteří v areálu neustále něco poškozují, jsme se rozhodli k tomuto kroku. Pro některé z Vás
možná nepochopitelnému, ale vzhledem k zajištění bezpečnosti v areálu
nám prakticky nic jiného nezbývá. O dalších podrobnostech budete včas
informováni.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem trenérům, rodičům a sportovcům
za svůj vynaložený čas, který obětují pro své svěřence a své děti a v dnešní
době je věnují sportu. Dále tímto děkuji Městu Libáň a Technickým službám města Libáň a těším se na další spolupráci.
Jan Smetana, předseda TJ Sokol Libáň
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VZPOMÍNKA NA ZLATÁ LÉTA LIBÁŇSKÉHO HOKEJE

Foto hokejistů z 1. 1. 1962.
Zleva: kapitán mužstva Zlatník, Nezbeda V., Kozák, Švorc, Nechánský,
Kočí Fr., Podzimek, Mikule, Antoš, Škobis?, Řeháček, Kumštýř, Tůma
Fr., Nezbeda J.
Prosím libáňské spoluobčany, kteří pamatují libáňský hokej v letech
1958–1966 (za Sokol Libáň) a 1970–1990 (za Plastimat Libáň) o fotografie a jiné materiály z té doby.
Děkuji předem.
Antonín Hurcik

6. ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE PŘÍPRAVEK

V sobotu 11. dubna 2015 to na libáňském fotbalovém hřišti žilo mládežnickou kopanou. Po nabytí zkušeností při pořádání předchozích ročníků jsme se osmělili a uspořádali turnaj pro 15 týmů. Mezi přihlášenými
týmy byli zástupci pěti okresů z tří různých krajů. Takto velký turnaj patří
k největším fotbalovým turnajům této věkové kategorie v okrese Jičín.
OFS Hradec Králové prezentovali hráči TJ Sokol Stěžery a TJ Slavoj Skřivany, OFS Semily zastupovala družstva FC Lomnice nad Popelkou, TJ
Sokol Rovensko pod Troskami. TJ Křinec a TJ Hrubý Jeseník tvořily zástupce OFS Nymburk. OFS Jičín zastupovaly týmy FK Kopidlno a pořádající TJ Sokol Libáň. Největší zastoupení měly týmy z OFS Mladá Boleslav – SKP Mladá Boleslav, FC Sporting Mladá Boleslav, FK Dobrovice,
SK Bezno – Sovinky, Dolnobousovský SK, TJ Sokol Kněžmost a SK Kosmonosy.
Týmy byly rozděleny do tří základních pětičlenných skupin, kde všichni sehráli 4 utkání. Dle výsledků v základních skupinách byly týmy rozděLibáňské noviny č. 75
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leny do skupin o konečné pořadí. Po šesti hodinách urputných fotbalových bojů byly známy konečné výsledky. Ve 45 zápasech se celkem představilo 150 dětí. Bylo dosaženo 161 branek.
V průběhu turnaje probíhaly dovednostní soutěže dětí, kde si nejlépe
vedli:
1. Michal Klouzek (TJ Slavoj Skřivany)
2. Adam Krivoš (TJ Sokol Libáň)
3. Jakub Drozen (TJ Sokol Rovensko pod
Troskami)
Také pro trenéry, rodiče a diváky byla připravena soutěž, ve které si nejlépe vedli zástupci
FK Kopidlno a vyhráli pro své děti sadu dresů.
Nejlepším hráčem dle hlasování trenérů se stal
Jan Telvák z TJ Slavoj Skřivany. Nejlepším
brankářem byl zvolen Pavel Píša z SK Bezno –
Sovinky. Nejlepším střelcem se stal s deseti
brankami Jakub Drozen z TJ Sokol Rovensko
pod Troskami. Věcné ceny za nejlepší individuální výkony věnovala společnost Belsport. Nejlepší jednotlivci se mohou také radovat ze vstupenek na utkání ČR – Německo v rámci EURO U21 2015.
Celkové pořadí:
1) TJ Sokol Rovensko pod Troskami
2) TJ Slavoj Skřivany
3) TJ Sokol Kněžmost
4) FK Dobrovice
5) SK Kosmonosy
6) SKP Mladá Bolelsav
7) TJ Sokol Stěžery
8) Dolnobousovský SK
9) FC Sporting Mladá Bolelsav
10) SK Bezno – Sovinky
11) TJ Sokol Libáň
12) TJ Křinec
13) FC Lomnice nad Popelkou
14) FK Kopidlno
15) TJ Hrubý Jeseník
V závěru je třeba poděkovat členům oddílu a rodičům hráčů přípravky
za pomoc při organizaci této sportovní akce a za přispění k zdárnému
průběhu. Další poděkování patří Městu Libáň za materiální a finanční
podporu tohoto mládežnického turnaje.
Věřím, že zúčastněným týmům se turnaj líbil a že je budeme moci přivítat při dalším fotbalovém turnaji v závěru srpna, kdy budeme pořádat
10. ročník Memoriálu Radka Kyziváta.
Roman Myška, TJ Sokol Libáň
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STOLNÍ TENIS – SEZÓNA 2014/2015

Zdravíme příznivce stolního tenisu a hlásíme ukončení sezóny, která
přinesla velký úspěch pro náš oddíl v podobě zisku přeborníka okresu
v žákovské třídě. O tento úspěch, který se nám povedl asi po třiceti letech,
se zasloužili Sekyra Jakub, Skořepa Filip, Srb Dan a pomáhal Laskoš David. „HOŠI DĚKUJEME!“

Dále v soutěžích mužů můžeme hodnotit sezónu jako úspěšnou, kde
A tým obsadil pěkné páté místo a B tým skončil na třetím místě a tudíž
mu o vlásek unikl boj o postup do vyšší třídy.
Podrobné hodnocení celé regionální třídy připravuje Václav Nidrle,
tajemník Unie sportu Jičínska, za což mu je třeba poděkovat a při této
příležitosti popřát hlavně stálé zdraví k jeho šedesátinám.
Dále je nutné poděkovat vedení Města Libáň za podporu našeho sportu, kdy za jeho přispění se koupil robot pro začínající mládež a vedení
školy, kde probíhají jak zápasy, tak veškerá příprava pro úspěšnou reprezentaci našeho oddílu a tím celého města Libáň na poli sportovním.
Za oddíl stolního tenisu Vás všechny moc zdraví a krásné letní dny
přeje
Vlastimil Horák
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Regionální přebor muži I. tříd – tabulka:
1. TJ Nová Paka B
22 19 1 2 0 291:105
2. TJ Lázně Bělohrad A
22 19 1 2 0 286:110
3. TJ Sokol Kopidlno A
22 19 0 3 0 260:136
4. TJ Jičín C
22 11 3 8 0 208:188
5. TJ Sokol Libáň A
22 10 1 11 0 181:215
6. TJ SDokol Lány A
22 8 3 11 0 182:214
7. TJ Nová Paka C
22 7 4 11 0 184:212
8. TJ Jiskra Hořice B
22 8 1 13 0 162:234
9. TJ Sokol Nemyčeves B 22 8 1 13 0 174:222
10. TJ Sokol Valdioce B
22 7 3 12 0 171:225
11. SK Miletín A
22 3 3 16 0 141:255
12. TJ Sokol Železnice B
22 2 1 19 0 136:260

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

61
61
60
47
43
41
40
39
39
39
31
27

Regionální přebor muži IV. B tříd – tabulka:
TJ Sokol Rovensko pod Troskami B 16 14 2 0 0 212:76
TJ Sokol Nemyčeves D
16 11 1 4 0 168:120
TJ Sokol Libáň B
16 9 2 5 0 165:123
TJ Sokol Valdice C
16 8 3 5 0 161:127
TJ Jičín E
16 8 1 7 0 132:156
TJ Sokol Kopidlno C
16 7 1 8 0 139:149
TJ Sokol Popovice B
16 4 3 9 0 117:171
TJ Sokol Chomutice C
16 4 1 11 0 131:157
TTC Slatiny
16 0 0 16 0 71:217
Regionální přebor žactvo, konečné pořadí – tabulka:
1. TJ Sokol Libáň
15 15 0 0 0 91:14 45
2. SK Miletín
15 13 0 2 0 81:24 41
3. Orel Studenec u Horek B 15 13 0 1 1 77:28 40
4. TJ Lázně Bělohrad
15 12 0 3 0 78:27 39
5. TJ Jiskra Hořice
15 11 0 4 0 69:36 37
6. TJ Jičín
15 11 0 4 0 80:25 37
7. TJ Sokol Chomutice A
15 9 0 6 0 68:37 33
8. TJ Sokol Radim
15 6 0 9 0 54:51 27
9. TJ Sokol Popovice
15 6 0 9 0 51:54 27
10. TJ Sokol Chomutice B
15 6 0 9 0 50:55 27
11. TJ Sokol Stará Paka
15 5 0 10 0 32:73 25
12. TJ Sokol Nemyčeves
15 4 0 11 0 34:71 23
13. Orel Studenec u Horek A 15 4 0 11 0 30:75 23
14. TJ Sokol Lány
15 3 0 12 0 21:84 21
15. TJ Sokol Železnice
15 2 0 13 0 11:94 19
16. TJ Sokol Valdice
15 0 0 15 0 13:92 15
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46
39
36
35
33
31
27
25
16

Tělovýchovná jednota
Sokol Libáň
pořádá

10. ročník
Memoriálu Radka Kyziváta
 Fotbalový turnaj přípravek pro ročníky
2005 a mladší
 V sobotu 22. 8. 2015
od 9 hodin
 Turnaj bude zpestřen
tradiční dovednostní
soutěží pro hráče,
rodiče a diváky
 Turnaj pořádán
s finanční podporou
Města Libáň
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NAŠE MĚSTO RECYKLACÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
VÝRAZNĚ ULEVILO ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Loni naši občané odevzdali k recyklaci 126 televizí, 42 monitorů
a 581 kg drobného elektra.
Snaha obyvatel města recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše město obdrželo certifikát vypovídající
nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní
přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin
či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystému Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů
CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové
společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané našeho města v loňském roce vytřídili 126 televizí,
42 monitorů a 581 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 39,67
MWh elektřiny, 1 490,06 litrů ropy, 184,88 m3 vody a 1,92 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 9,45 tun CO2
ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 35,76 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení,
i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří
spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou
to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že
odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou
pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský
dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako
spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu.
Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně
pozitivně, a to ve všech aspektech.
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