VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,

v prvním úvodníku roku 2016 bych se přece jen ještě v pár řádcích vrátil
k druhé polovině prosince 2015. V tomto období probíhaly intenzivní přípravy rozpočtu města pro rok 2016. Nejprve došlo k sestavení příjmové
stránky a následně dle plánovaných priorit také k výdajové. Vzhledem
k rozsahu investičních akcí, které bychom v rámci území města Libáň rádi
realizovali, byla ve výsledku výdajová částka o více než 16 milionů korun
vyšší. Bylo tedy třeba jednotlivým zamýšleným investičním akcím určit
prioritu pro rok 2016 a provést korekci, což nebylo úplně snadné rozhodování. Výsledný návrh rozpočtu byl postoupen finančnímu výboru města,
který na svém jednání s drobnými úpravami předal finální návrh zastupitelstvu města ke schválení. Rozpočet byl dle návrhu na 15. veřejném zasedání zastupitelstva města dne 30. 12. 2015 schválen jako vyrovnaný ve výši
34.510.201 Kč jak na straně příjmů, tak i na straně výdajů. Na přelomu
roku jsme se tedy nemuseli řídit dle pravidel rozpočtového provizoria, jako
tomu bylo v minulých letech.
Na konci ledna
2016 byla po několika komplikacích zdárně dokončena rozsáhlá
oprava celé zadní
části (od kabiny)
hasičského vozu
Liaz CAS25 pro
naši
jednotku
SDH
Libáň.
Oprava v celkové
výši 181.560 Kč byla hrazena z dotace Královéhradeckého kraje určené pro
jednotky kategorie JPOII.
Také bych Vás rád seznámil se stížností, kterou jsme adresovali (již
v září 2015) Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje – odboru dopravy
a silničního hospodářství, dále byla zaslána hejtmanovi KHK, radním
a dalším institucím. Ve stížnosti jsme důrazně upozornili na havarijní stav
silnice 2. třídy č. II/280 z Libáně do Mladé Boleslavi na hranici se Středočeským krajem za obcí Dolní Rokytňany a zároveň žádali o generální
opravu této komunikace. K této stížnosti se připojili a svým podpisem ji
podpořili okolní obce, autodopravci, podnikatelé a firmy.
Příslušný odbor se naší stížností zabýval a mimo jiné odpověděl, cituji:
„Z obsahu Vaší stížnosti pak vyplývá, že si stěžujete na postup řešení havarijního stavebního stavu silnice II/280 v úseku Libáň – hranice Královéhradeckého kraje a Středočeského kraje... Z obsahu uvedené stížnosti
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dále vyplývá, že žádáte o stavební úpravu dané pozemní komunikace s ohledem na její dopravní význam a zatížení.“
Dále se uvádí: „Dne 24. 11. 2015 byla krajským úřadem provedena prohlídka uvedeného úseku silnice, o čemž byl pořízen úřední záznam.
V rámci prohlídky výše uvedeného úseku silnice bylo zjištěno,
že v daném úseku společnost SÚS Královéhradeckého kraje, a. s., provádí
běžnou údržbu a daný úsek je sjízdný za podmínek přizpůsobení
jízdy vozidel stavu a povaze vozovky a dopravně technickému
stavu této pozemní komunikace (směrové a výškové vedení, šířkové
uspořádání, konstrukce vozovky, křížení a objekty).“
Dále bylo sděleno: „Oprava silnice v úseku hranice okresu Mladá BoleslavDětenice v délce 4,390 km byla navržena formou zesílení a rekonstrukce
živičného krytu s orientačními náklady cca 20 mil. Kč. Oprava silnice
v úseku Dětenice–Libáň v délce 3 km byla navržena formou vyrovnávky +
AB (asfaltový beton) s orientačními náklady cca 10 mil. Kč. Na opravu silnice v roce 2012 byla vystavena objednávka na přípravu projektové dokumentace. Oprava však nebyla realizována zejména z důvodu nevyřešených
restitučních nároků a problematických výkupů pozemků pod stavbou silnice II/280. Tento stav trvá doposud a v případě realizace stavby bude
třeba aktualizovat výše uvedenou objednávku na projektovou přípravu
stavební úpravy této pozemní komunikace. Do budoucna bude tedy nutno
připravit a provést stavební úpravu daného úseku silnice, který je v havarijním stavebním stavu. S ohledem na již uvedené však není reálné daný
úsek silnice zařadit do investičních akcí na rok 2016 a dále, protože nejprve
bude třeba vypořádat složité vlastnické vztahy týkající se pozemků pod silnicí II/280. Do doby provedení stavební úpravy bude stav silnice pravidelně monitorován 1 x měsíčně při běžných prohlídkách silnic a zjištěné
závady odstraňovány průběžně v režimu běžné údržby silnic.
Na základě výše uvedených skutečností krajskému úřadu nezbylo než konstatovat, že Vaši stížnost shledáváme jako nedůvodnou... atd.“
Na vyjádření odboru dopravy jsme reagovali sdělením, že: „Konstatování krajského úřadu, že naše stížnost byla shledána jako nedůvodná
a zmíněný úsek silnice je v podstatě „v pořádku“, nesdílíme. Tímto žádáme
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství o aktualizaci objednávky projektové přípravy stavebních úprav silnice II/280. “
Doposud jsme neobdrželi reakci na žádost o zmíněnou aktualizaci objednávky. O dalším případném vývoji Vás budu informovat.
Závěrem bych také rád zmínil, že probíhají jednání s Policií ČR o podmínkách a spolupráci při správě kamerového systému, který má město Libáň v úmyslu zřídit. V případě uzavření dohody bude možné zahájit přípravy následné instalace a samotného zprovoznění v nejbližší době.
Jednání také probíhají s vedením TJ Sokol Libáň o zřízení nového zázemí pro sportovce přímo v areálu fotbalového hřiště. V minulosti již tato
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investice byla řešena a částečně realizována. V současné době je toto téma
spojeno s možností rekonstrukce libáňského koupaliště, které v posledních
letech slouží pouze jako „požární nádrž“. Opravu místního koupaliště si
zastupitelstvo zahrnulo jako jednu z priorit tohoto volebního období, jelikož je jeho stav vnímán širokou veřejností jako dlouhodobě neuspokojivý.
Vzhledem k současnému stavu bude zapotřebí rozsáhlá rekonstrukce,
která by znamenala významné zatížení rozpočtu města. Proto jsme zahájili
kroky k přípravě možnosti získání dotace na rekonstrukci celého areálu vč.
ubytovny. Na základě výhledu a možnostem dotačních titulů jsme oslovili
firmu, které jsme dodali potřebné informace a dokumenty o stávajícím
stavu koupaliště a samotné ubytovny, dále hrubou představu, jak by nový
areál mohl vypadat. Dle prvotních informací k dotačním možnostem nám
bylo sděleno, že by bylo vhodné, aby ubytovací zařízení (jako samostatná
jednotka) bylo součástí celého projektu. Její celkovou rekonstrukcí dojde
ke zvýšení kvality ubytování, kapacity a turistického ruchu. Věřím, že jednou tento záměr budeme hodnotit jako další významnou investici v našem
městě, která bude sloužit široké veřejnosti.
Přeji Vám příjemné prožití Velikonoc a jarního období.
Jaromír Přibyl, starosta města

OKÉNKO MÍSTOSTAROSTY
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

v dnešním okénku bych se chtěl věnovat investicím, jejichž přípravy
jsou v plném proudu a dotačním možnostem, které bychom v rámci rozvoje našeho města chtěli využít.
V minulém čísle Libáňských novin jsem se zmínil o pravděpodobnosti
získání dotace na zateplení mateřské školy v podstatně nižší částce, než jak
tomu bylo při zateplování městských objektů v minulém roce. Ukázalo se,
že skutečně předmětem dotace může být krytí celkových uznatelných nákladů ve výši pouhých čtyřiceti procent. Zastupitelstvo města tedy vcelku
správně odsouhlasilo realizaci této akce z vlastních prostředků města částkou přibližně 1,8 mil. Kč. Paradoxně náklady v režimu dotace by při splnění všech dotačních podmínek a zafinancování celé administrace znamenaly celkem 3,8 mil. Kč. Bylo tedy rozhodnuto o vypsání dílčích výběrových řízení tak, aby konečná cena v součtu nepřesáhla padesát procent
těchto nákladů. Realizace akce je plánována na období dovolené v MŠ,
tedy přibližně od 1. 7. do 10. 8. 2016.
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V době, kdy budete číst toto číslo Libáňských novin, bude již naplno
rozběhnuta akce dokončení kanalizace a stavba nového chodníku v ulici
Lindnerova. Celkový náklad na tuto akci je přibližně tři čtvrtě milionu korun a dalších přibližně čtyři sta tisíc se podařilo získat na generální opravu
vodovodního řadu od Vodohospodářské a obchodní společnosti,a. s., Jičín.
Poslední a největší akce tohoto jara je bezpochyby vybudování infrastruktury pro 13 rodinných domů v ulici Českých bratří. Kanalizace byla
vysoutěžena za necelých šest milionů korun bez DPH a v tuto chvíli probíhá výběrové řízení na zhotovitele plynovodního řadu včetně přípojek.
Všechno nasvědčuje tomu, že na jaře tohoto roku budeme muset stavebně připravit i spodní stavbu pro osazení zázemí pro TJ Sokol Libáň
v prostoru našeho sportovního areálu. O této investici se pravděpodobně
zmíní starosta města na jiném místě těchto novin.
Rád bych se ještě zmínil o některých dotačních možnostech, kterých bychom rádi využili nebo se o jejich získání alespoň pokusili. Rozhodně se
ještě v tomto roce pokusíme požádat Královéhradecký kraj o dotaci krytí
alespoň části nákladů na kanalizaci pro 13 rodinných domů v ulici českých
bratří. Dále jako člen místní akční skupiny (MAS) máme možnost žádat
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Programu rozvoje venkova (PRV) o finanční prostředky na rozvoj a zvelebení
našeho města. Rozhodli jsme se tedy pro následující postup a podání žádostí pro tyto oblasti:
IROP:
- Město Libáň požaduje do strategie žádosti zapracovat požadavek na rekonstrukci hasičské zbrojnice v celkové výši uznatelných nákladů cca 2,4
mil. Kč. Na tuto rekonstrukci máme zpracován projekt a současně je
tento projekt v souladu s prioritami města.
Výzva k žádosti o dotaci: 2017
Realizace: 2018
- Nadále zůstává předmětem zájmu města vybavení odborných učeben
chemie a fyziky na ZŠ celkovým nákladem 500 tisíc Kč.
Výzva k žádosti o dotaci: 2016
Realizace: 2017
- Cyklostezka spojující Libáň a Dětenice dle dotačních možností. Zde bychom viděli možnou spolupráci i s obcí Dětenice.
PRV:
- Úprava místních vodotečí se zpevňující výsadbou 250 tis. Kč
- Vyznačení vytipovaných turistických a cykloturistických tras s uvedením
historických a jinak zajímavých míst 300 tis. Kč
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Další náš pokus o získání dotace z oblasti vodohospodářských děl bychom chtěli směřovat na odbahnění rybníku ve Zlivi včetně opravy jeho
hrází a provedení doplnění zpevňující výsadby břehů.
Pracujeme rovněž na přípravě podkladů k podání žádosti o dotaci na
rekonstrukci koupaliště, o které byla několikráte řeč na zasedání zastupitelstva města, a financování opravy chodníků v roce 2017/2018.
Z výše uvedeného je patrné, že úkolů pro následující období není málo.
Věřím, že se vše podaří tak, jak si všichni přejeme.
Přeji všem čtenářům příjemné prožití jarního období a mnoho úspěchů
v osobním i pracovním životě.
Petr Soukup, místostarosta

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Zastupitelstvo města Libáň:
 schválilo rozpočtová opatření č. 20, 21/2015 a č. 1/2016
 schválilo firmu REGIO, projektový ateliér, s. r. o., jako dodavatele
„Územního plánu Libáň“ za nabídkovou cenu 804.250 Kč vč. DPH
 schválilo firmu STAVOKA KOSICE, a. s., Kosice 130, 503 51 Kosice,
jako dodavatele stavební akce „Kanalizace pro 13 RD Českých bratří Libáň“ za nabídkovou cenu 5.895.399,51 Kč bez DPH
 schválilo změnu organizačního řádu MěÚ Libáň ve smyslu zrušení
funkce tajemníka k 31. prosinci 2015, zřízení Personálního odboru od
1. ledna 2016
 schválilo rozpočet města na rok 2016 jako vyrovnaný – příjmy i výdaje
ve výši 34.510.201 Kč vč. přidělení dotací jednotlivým spolkům a zájmovým sdružením
 schválilo rozpočtové výhledy na roky 2017 a 2018
 schválilo jmenování nového člena kulturního výboru – paní Lucii Hlaváčkovou
 schválilo uzavření smluv s obcemi Bačalky, Rokytňany, Sedliště, Zelenecká Lhota, Střevač a Staré Hrady o vytvoření společného školského
obvodu spádové školy Základní škola a Mateřská škola Libáň a schválilo
s touto problematikou související Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016
 schválilo uzavření plánovacích smluv se zájemci o výstavbu rodinných
domů v lokalitě Českých bratří
 schválilo zhotovitele akce „Rekonstrukce střechy MŠ Libáň“ – firmu
Regionální stavební CZ, a. s., Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 –
Smíchov za cenu 359.236 Kč bez DPH
 akceptovalo cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace
„Víceúčelový sportovní areál v zahradě ZŠ Libáň“ včetně administrace
a podání žádosti o dotaci
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 akceptovalo cenovou nabídku na „Úpravu otopného zdroje–rozvody ÚT
v budově MěÚ č. p. 36“ – zpracování projektové dokumentace, výběru
zhotovitele a technického dozoru investora
 vzalo na vědomí výsledky jednání starosty města a zástupců TJ týkající
se instalace buněk v areálu sportoviště a uložilo starostovi zpracovat
konkurenční nabídku od firmy ALGECO k nabídce AB-CONT dle zadání TJ
 projednávalo návrh smlouvy s Policií ČR týkající se zřízení a provozu
kamerového systému ve městě Libáň
 projednávalo potenciální oblasti pro žádosti o dotace v rámci MAS Otevřené zahrady Jičínska, jejímž je město členem – osobní vůz pro Hasičské sdružení, cyklostezky, rekonstrukce hasičské zbrojnice, vybavení
učeben ZŠ, oprava vodotečí, výsadba dřevin, budování naučných stezek
 dále byly projednávány různé podněty občanů
Zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva města jsou zveřejňovány na internetových stánkách města www.mestoliban.cz/zastupitelstvo. Zveřejněny jsou upravené verze zápisů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Jiřina Zahradníčková

HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
Na stránkách Libáňských novin oživujeme vzpomínky na místa zapomenutá, změněná nebo dokonce už zaniklá, a to formou zveřejňování historických fotografických obrázků. Obracíme se proto na vás, naše vážené
čtenáře, o spolupráci a zapůjčení fotografií našeho města, jeho okolí
a okolních vesnic. Přineste nám ukázat vaše staré fotky, možná ani netušíte, jaké zajímavosti uchováváte. Vaše snímky si pouze okopírujeme
a s Vaším svolením zveřejníme. Předem Vám děkujeme a těšíme se na staronové pohledy do naší historie.

TANEČNÍ KOPIDLNO

TJ Sokol Kopidlno pořádá taneční kurz pro
žáky 9. a 8. tříd pod vedením manželů Mertlíkových. Zájemci, hlaste se na pobočce České
spořitelny Kopidlno. Kurz začíná v neděli
19. června 2016 v 18:00 hodin a končí věnečkem
6. srpna 2016 v 19:30 hodin.
za TJ Sokol Kopidlno Hojerová Dana
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I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
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Text
Kč
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
4 056 000
Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti
110 000
Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů
416 000
Daň z příjmů právnických osob
3 800 000
Daň z příjmů právnických osob za obce
800 000
Daň z přidané hodnoty
8 100 000
Poplatek za komunální odpad
1 050 000
Poplatek ze psů
52 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství
30 000
Poplatek z ubytovací kapacity
10 000
Odvod z loterií a podobných her kromě z výher. hrac. přístrojů
35 000
Odvod z výherních hracích přístrojů
50 000
Správní poplatky
500 000
Daň z nemovitých věcí
2 155 000
Neinv. přij. transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrn. dotač. vzta.
1 306 800
Pitná voda
11 000
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
364 200
Vodní díla v zemědělské krajině
2 000
Činnosti knihovnické
20 000
Vydavatelská činnost
1 200
Ostatní záležitosti kultury
50 000
Rozhlas a televize
10 000
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
18 000
Zájmová činnost v kultuře
108 000
Ostatní tělovýchovná činnost
12 000
Ostatní zájmová činnost a rekreace
20 000
Všeobecná ambulantní péče
642 000
Bytové hospodářství
700 000
Nebytové hospodářství
820 000
Pohřebnictví
93 000
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
830 000
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
15 000
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
120 200
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
1
Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostatného bydlení
250 000
Činnost místní správy
220 000
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
2 000
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
1 306 800
financování – dlouhodobé použití
500 000
financování – operace z peněžních účtů
1 650 000
Změna stavu krátkodob. prostředků na bank. účtech (+/-)
4 274 000
PŘÍJMY celkem:
34 510 201
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II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Kč
Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterinár. péč
11 000
Podpora ostatních produkčních činností
95 024
Silnice
65 000
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
430 000
Provoz veřejné silniční dopravy
25 000
Ostatní záležitosti železniční dopravy
2 000
Pitná voda
15 000
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
9 655 000
Vodní díla v zemědělské krajině
50 000
Mateřské školy
1 500 000
Základní školy
2 967 000
Divadelní činnost
166 000
Činnosti knihovnické
342 015
Ostatní záležitosti kultury
193 100
Rozhlas a televize
15 000
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
77 280
Zájmová činnost v kultuře
227 000
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
75 000
Ostatní tělovýchovná činnost
1 117 000
Využití volného času dětí a mládeže
15 000
Ostatní zájmová činnost a rekreace
158 000
Všeobecná ambulantní péče
370 000
Pomoc zdravotně postiženým
20 000
Bytové hospodářství
131 000
Nebytové hospodářství
280 000
Veřejné osvětlení
348 000
Pohřebnictví
45 000
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3 536 982
Sběr a svoz komunálních odpadů
1 000 000
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
275 000
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
340 000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
57 000
Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. bydlení
460 000
Ochrana obyvatelstva
1 000
Bezpečnost a veřejný pořádek
100 000
Požární ochrana – dobrovolná část
165 000
Zastupitelstva obcí
1 530 000
Činnost místní správy
3 719 000
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
26 000
Pojištění funkčně nespecifikované
80 000
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
1 306 800
Ostatní finanční operace
1 500 000
Ostatní činnosti jinde nezařazené
219 000
8124 Splátka úvěrů
1 800 000
VÝDAJE celkem:
34 510 201
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STÍNY OD POLICIE OD 1. 12. DO 29. 2.

3. 12. 2015 – přijato oznámení, že u novostavby rodinného domu v ul.
Komenského v Libáni někdo poškodil jednu desku betonového oplocení
pozemku ze strany od ulice. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že neznámý pachatel nezjištěným způsobem poškodil jednu desku betonového
oplocení o rozměru 50 x 200 x 5 cm, kdy tato je prohnutá směrem od ulice
a na vnitřní straně desky je viditelná prasklina v celé šíři desky. Poškozením desky vznikla oznamovateli škoda, kterou vyčíslil na částku 2.000 Kč.
8. 12. 2015 – oznámeno na Policii ČR, že se někdo dostal do řadové garáže
v Libáni a z ní odcizil dvě sady kol na auto. Po příjezdu na místo ohledáním
garáže a z výpovědi oznamovatele bylo zjištěno, že dosud neznámý pachatel v uvedené době v obci Libáň, ul. Nad Hřištěm, otevřel u jedné z garáží
nezajištěná garážová vrata, vnikl dovnitř a odtud odcizil dvě sady kol na
osobní automobil, a to 13" na plechových discích. Tímto jednáním způsobil
pachatel škodu ve výši 3.200 Kč.
9. 12. 2015 – v obci Libáň, ul. Jiráskova, byla vypátrána osoba v celostátním pátrání.
15. 12. 2015 – přijato oznámení, že bylo odcizeno osobní motorové vozidlo zn. Škoda Octavia. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že dosud neznámý pachatel v uvedené době nezjištěným způsobem odcizil uzamčené
a řádně zajištěné vozidlo zn. Škoda Octavia Combi, které měl poškozený
zaparkované před domem v ulici Českých bratří v Libáni. Odcizením vozidla vznikla poškozenému škoda ve výši 200.000 Kč.
15. 12. 2015 – v obci Libáň, ul. Jičínská, byla vypátrána osoba v celostátním pátrání. Jednalo se o místního občana.
1. 1. 2016 – přijato oznámení, že neznámý pachatel rozbil okno u vozidla
Ford, které bylo zaparkované v Libáni. Provedeným šetřením bylo zjištěno,
že dosud neznámý pachatel v době od 16.00 hod. dne 31. 12. 2015 do 11.40
hod. dne 1. 1. 2016 kamenem poškodil levý zadní bok a zadní dveře os. motorového vozidla Ford Galaxy a zároveň bočním sklem vozidla prohodil
cihlu, kdy vozidlo bylo zaparkované na dvorku ubytovny v ulici Komenského v Libáni. Tímto jednáním vznikla škoda poškozenému v celkové výši
4.500 Kč.
6. 1. 2016 – na OOP Kopidlno oznámila ředitelka ZŠ Libáň, že došlo
k vloupání do šatní skříně v základní škole. Šetřením na místě bylo zjištěno, že neznámý pachatel v uvedené době v šatně nezjištěným způsobem
vyhnul uzamčená dvířka kovové šatní skříně, ze které vzniklým otvorem
v levém spodním rohu odcizil zimní boty zn. Adidas, čímž poškozenému
způsobil škodu v celkové výši 1.500 Kč a poškozením dvířek základní škole
způsobil škodu ve výši 500 Kč. Jako pachatelé tohoto skutku byli zjištěni
dva žáci základní školy Libáň.
20. 1. 2016 – hlídka OOP Kopidlno na základě žádosti o prověrku k osobě
vypátrala v podniku ANTOLIN Libáň, s. r. o., osobu, po které bylo vyhláLibáňské noviny č. 78
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šeno pátrání po pobytu v SIS II (Schengenský informační systém). Se jmenovaným byly provedeny úkony dle požadavků v SIS II (zjištění bydliště
a kontaktů).
21. 1. 2016 – v obci Libáň, ul. Nad Hřištěm, bylo kontrolováno osobní
motorové vozidlo Ford Mondeo. V řidiči byla zjištěna osoba, která má rozhodnutím Okresního soudu v Mladé Boleslavi vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel pro všechny skupiny na dobu
dvou let. Řidiči bylo na OOP Kopidlno sděleno podezření z přečinu maření
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
25. 1. 2016 – oznámil místní občan, že je mu v restauraci na Radnici v Libáni vyhrožováno. Provedeným vytěžením osob v restauraci bylo zjištěno,
že oznamovatel v restauraci provokoval hosty a oznámené slovní napadání
a vyhrožování bylo oboustranné.
25. 2. 1016 – přijato oznámení, že dosud neznámý pachatel v době od
15.30 hod. dne 19. 2. 2016 do 9 hod. dne 25. 2. 2016 pravděpodobně v obci
Libáň poškodil autobus, a to poškrábáním pravého boku autobusu a poškozením přední plastové masky autobusu.
Tímto jednáním neznámého pachatele vznikla
škoda poškozené firmě ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, s. r. o., v odhadované výši 4.900 Kč.
Dále bylo evidováno několik případů přestupků proti občanskému soužití, kdy tyto přestupky jsou oznámeny k projednání na Městský úřad v Libáni.
V důsledku těchto informací žádám občany, aby v případě jakéhokoliv
poznatku k trestné činnosti informovali policii na Obvodním oddělení
v Kopidlně nebo na lince 158.
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 možno špatně odstavené vozidlo zadokumentovat a majitele
vozidla oznámit k projednání na Městský úřad Jičín, kdy tyto přestupky
jsou řešeny blokovými pokutami. Tuto výzvu prosím berte jako dobrou radu, ne jako vyhrožování represivními prostředky.
pprap. Jaroslav Zikmund, Policie ČR OO Kopidlno

OBLASTNÍ CHARITA JIČÍN

Pečovatelská služba Oblastní charity Jičín poskytovala své služby v roce
2015 mimo jiné i v Libáni a okolí. Bylo pozitivně reagováno ze strany vedení na požadavky občanů požadující rozšíření doby poskytování služeb,
zejména na dobu večerní a víkendovou. Od 1. srpna 2015 již je služba zajištěna ve všední dny večer 18–20 hod., ve svátky a víkendy 8–20 hod.
V Libáni a okolí (Rokytňany, Sběř, Staré Hrady, Údrnice a jiné) v roce
2015 využilo služeb pečovatelské služby 19 klientů, bylo poskytnuto 5.597
úkonů v celkové délce 1.589 hodin. Těšíme se na další možnost nabízet
Libáňské noviny č. 78
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místním občanům naše služby a jednat tak v souladu s naším posláním –
pomáhat a pečovat.
Bc. Václav Kubánek, vedoucí Charitní pečovatelské služby

paní Věra Límanová z Libáně

VELIKONOCE
Jsem rád, že jsou Velikonoce. Mají v sobě sílu. Ona vychází z brzkého
rána, kdy ženy a učedníci svědčili, že viděli zmrtvýchvstalého Pána Ježíše.
Ta zvěst byla tak silná, že změnila začátek týdne na vrchol. Co bylo u Židů
dnem obyčejným, u křesťanů se stalo svátečním.
V této síle zmrtvýchvstání se apoštolové začali scházet a tím převedli
starozákonní příkaz o slavení svátečního dne na první den po sobotě, na
první den v týdnu. Od tohoto času se věřící v prvotní církvi scházeli v neděli k modlitbě a k lámání chleba – ke slavení eucharistie, mše svaté, památky Ježíšovy smrti a jeho vzkříšení. O tom všem svědčí skutky apoštolů
a celé další dějiny církve.
Byla to síla Ježíšovy přítomnosti, co je posvěcovalo, aby navzdory nepřízni doby i vládnoucích poměrů se týden co týden na úsvitu dne scházeli
a slavili mši svatou.
O tom, jak si křesťané vážili nedělního shromáždění, při kterém se slaví
eucharistie, dokládá záznam z roku 309 po Kristu. Tehdy před prokonzula
Aulia byla předvedena skupina jednatřiceti mužů a osmnácti žen, kteří byli
zatčeni, že přestoupili císařský zákon o zákazu shromažďování se k bohoslužbám. Presbyter Saturnius odpověděl: „My musíme slavit den Páně,
protože to od nás žádá Bůh.“ Podobně zněla i odpověď dalšího křesťana
Libáňské noviny č. 78
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„Ano, v mém domě jsme slavili den Páně. My nemůžeme žít bez slavení
dne Páně.“ Všichni byli popraveni za to, že se v neděli scházeli ke mši svaté.
Síla Velikonoc otevřela důvod slavení tajemství smrti a vzkříšení Páně.
První křesťané přicházeli slavit nedělní eucharistii s radostí, že se mohou setkat s Ježíšem. Riskovali všechno, i svůj život. Obdivujeme je za to
a připomínáme si je. Ale my žijeme dnes a obdiv nestačí. Je třeba ve svědectví jejich věrohodnosti pokračovat. Právě teď a nyní.
Každá neděle – to jsou malé Velikonoce. Nejde o to, jestli máme nebo
nemáme čas jít do kostela, ale o naši odpověď na Boží pozvání, kterým nás
Kristus volá ve svůj den k sobě. Svolává nás, abychom jako farnost slavili
památku jeho umučení a zmrtvýchvstání.
To slavení není jen vnitřní, ale proniká ven. Neděle posvěcuje všechno,
co přivádí blíž k Bohu a co nás navzájem sbližuje. Setkání s Bohem nese
i radost z blízkosti člověka.
Kdo má v neděli čas na Boha, má podle zkušenosti čas i na lidi kolem
sebe. Je tolik nemocných, starých i opuštěných, kteří čekají na návštěvu.
Kratičké zastavení i modlitba s nimi může jejich samotu na chvilku umenšit.
Ten sváteční den má být dnem rodiny, časem rozhovoru, společné hry
nebo výletu s dětmi. Je časem odpočinku a ušlechtilých zájmů. Také by
bylo dobré v neděli odbourat všechno to nedobré, co se ve shonu týdne nahromadilo.
Jsem rád, že Velikonoce jsou…
Přeji Vám požehnané Velikonoce, vyprošuji všem od zmrtvýchvstalého
Krista radost, lásku a pokoj. To všem vyprošuje farář
P. Augustín Števica

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH

24. 3. 2016
25. 3. 2016
26. 3. 2016
27. 3. 2016
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Zelený čtvrtek od 17.00 hodin
Velký pátek od 17.00 hodin
Bílá sobota od 19.00 hodin
Slavnost zmrtvýchvstání Páně:
Bystřice od 8.25 hodin
Libáň od 10.00 hodin
Osenice od 11.00 hodin
28. 3. 2016
Pondělí velikonoční
od 10.00 hodin
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VÝROČÍ
MALÍŘ FRANTIŠEK ŠKODA

20. února jsme si připomněli 85. výročí
narození libáňského malíře Františka Škody
(20. 2. 1931 – 9. 11. 1988).
Františkův otec Josef Škoda (1902–1978)
byl od mládí slepý. Jeho manželka pocházela
ze Sobotky. Rodina se přestěhovala do Libáně, kde Josef Škoda založil hudební školu.
Jeho syn zdědil umělecké nadání. Byl výtvarně nadaný, ale možnosti realizace jít cestou výtvarného umělce se časově oddálily.
Nejdříve vystudoval Obchodní akademii
v Jičíně, potom pracoval dlouhá desetiletí
jako vedoucí provozu Československých hudebních nástrojů v Dětenicích. Vlastně až do
konce života.
Přesto se ve volném čase snažil vstoupit na
uměleckou dráhu. Úspěšně vykonal zkoušku
na pražskou Akademii výtvarných umění, ale pro nadbytek uchazečů nebyl
přijat. Tento nezdar ho neodradil. Studoval soukromě ve výtvarné škole
profesora Emanuela Frinty, ve školním roce 1954/5 byl přijat k externímu
studiu na UMPRUM v Praze do třídy profesora Antonína Strnadela, v letech 1956-9 absolvoval dálkový kurs výtvarné výchovy při ÚDLT Praha,
kde mezi jeho učiteli byli pedagogové Miloš Antonovič, Jiří Baumruk či
Miloslav Hégr.
Nezmínil jsem se ještě o jeho studiu a spolupráci s libáňským akademickým malířem Františkem Maxem. Byl pohotovým tvůrcem zachycení momentů okamžiku dění, mnoha kresebných studií přátel, olejových či pastelových portrétů, krajiny, zátiší, ilustrační
tvorbě, tvůrce knižních značek (exlibris), které
rád dělal pro své přátele. Patřil mezi realisticky
tvořící umělce.
Tvorba portrétů
Snad nejvýrazněji vystupují do popředí jeho
portrétní práce, tvořené především technikou
pastelu, která mu umožňovala vystihnout
jemné záchvěvy ve tváři portrétované osoby.
Právě pastelové portréty Františka Škody vždy
poutaly pozornost návštěvníků výstav. Výborné
Libáňské noviny č. 78
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jsou především jeho portréty žen a dívek, kde dovedl vystihnout pomíjející
krásu půvabu mládí. Jsou to kouzelné práce.
Miloval rodný Český ráj, krajinu Jičínska, krajinu Libáně, Dětenic, Starých Hradů… Chodil pokorně krajinou, aby pronikl k samé podstatě kraje.
Jeho krajinářská tvorba je zaměřena právě na krajinu Libáňska, Starých
Hradů, Kopidlna, Sobotky, Železnice, Jičína a dalších míst, kudy procházel
jako člověk a umělec s otevřeným srdcem. „Šel malíř František Škoda krajem a píseň domova doprovázela jeho tiché kročeje… Do posledního dechu
nedosněný chorovod…“
Rád maloval zátiší. Svět barev a krásy květin dával možnost nechat rozeznít širokou paletu barev. Byl tvůrcem ilustrací veršů Květů zla (Charles
Baudelaire), které jsme měli možnost vidět též na výstavě v roce 2004 v jičínské knihovně. Výstavu tehdy zahajoval jeho přítel Josef Bucek (1930–
2012).
Méně známou částí jeho díla jsou knižní značky (exlibris). Pěkným příspěvkem připomněla manželovy knižní značky jeho manželka Irena Škodová v příspěvku Trochu jiná vzpomínka, otištěném v Listech starohradské kroniky.
Malíř František Škoda byl jedním ze spoluzakladatelů jičínské výtvarné
skupiny Studio 85 (Josef Bucek, Petr Heber, František Škoda, Jaroslav
Volf), se kterou nejraději a nejčastěji vystavoval na různých místech nejen
Českého ráje, ale též v Hradci Králové, Mladé Boleslavi, Brně, Praze, v Rakousku aj. Dílo Františka Škody se dostalo do mnoha soukromých sbírek
u nás, ve Francii, Jugoslávii, Kuvajtu, Rakouska, Německa, USA, je v majetku galerií zámku Staré Hrady, Sobčic, města Libáně ad.
Jeho odchod silně zasáhl přátele výtvarného dění a umění Českého ráje,
regionální tisk věnoval jeho dílu a osobě značnou pozornost. V dalších letech je dílo Františka Škody v tisku často připomínáno. Zajímavé jsou příspěvky otištěné v jednotlivých ročnících Listy starohradské kroniky.
Škoda byl velmi skromným člověkem a umělcem.
Josef Pavlík

JAN ŘEZNÍČEK –
LOUTKÁŘ Z LIBÁNĚ

V lednu to bylo již 5 let, co jsme se rozloučili s dlouholetým principálem Martínkova divadla Janem ŘEZNÍČKEM
(3. 12. 1950–18. 1. 2011).
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VZPOMÍNKA NA PRINCIPÁLA

Vážení čtenáři, dovolte, abych Vám trochu přiblížil život principála
Loutkového divadla Martínek, který v prosinci tak náhle odešel.
Láska Františka Grossmana k loutkám se rodila už od jeho dětství. Jako
chlapec bydlel s rodiči v libáňské sokolovně, kde působil místní loutkový
spolek. František jednou vzpomínal v novinovém článku: „K loutkám jsem
přičichl už jako malý chlapec. Divadlo jsem měl vlastně doma. Nejprve
jsem se chodil dívat, pak začal pomáhat, tu a tam něco podržel, maloval
kulisy. Postupem času jsem se zapojoval i do samotných představení.“
Studentská léta
zavedla Františka
do Rakovníka, kde
absolvoval lidovou
konzervatoř, obor
loutkářství.
Velkou
část
svého života prožil
v Mladé Boleslavi.
Zde působí v loutkařském souboru
místního
Domu
kultury, kde vede
dětský soubor Paravánek. A už
tehdy
František
dokázal to, co málokdo. Dokázal nadchnout a zapojit lidi kolem sebe pro správnou věc.
„Honzu Řezníčka, Zdeňka Klára a Hanu Klapačovou jsme přetáhli na
výpomoc k nám do Mladé Boleslavi. Vystoupili s námi i na přehlídce
amatérských loutkových divadel v Chrudimi. Poprvé s Míčkem Flíčkem,
rok na to se Skákavou“, vzpomíná František. Skákavkou míní pohádku
Skákavá princezna, která je s Míčkem Flíčkem u dětí nejoblíbenější.
Po odchodu jeho od dětství velkého kamaráda Honzy Řezníčka do loutkového nebe přebral už opět jako Libaňák pomyslné otěže a stává se novým
principálem Loutkového divadélka Martínek Libáň.
František Grosman svým zápalem pro divadlo a loutky se zasloužil o pokračování činnosti divadélka i o rozšíření a zkulturnění jeho prostor.
Nejdůležitější ale je, že divadlo Martínek nejen bude hrát dál, ale že si
zachová i ducha svých posledních tvůrců – Honzy Řezníčka a jeho pokračovatele Františka Grossmana. I díky jemu je loutkové divadlo na vysoké
úrovni, kterou dokazuje i velký zájem dětských diváků.
David Pošepný
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MILAN REICHHELM

Odešel dobrý člověk, to byla první věta, která mě napadla, když jsem si
na něho vzpomněl. Řeklo by se, byl to skromný a nenápadný člověk, který
však zanechal nezapomenutelnou stopu ve své činnosti. Jeho jméno zní
Milan Reichhelm.
Měl jsem to štěstí, že jsem prožil
mnohé hodiny při zpracovávání
některých jeho filmových dokumentů. A tu se již dostáváme do oblasti, která byla jeho hlavní doménou. Malíře si představujeme, jak
kráčí naší krajinou s paletou, barvami a štětcem, tak i Milan, třebaže
nebyl profesionální kameraman se
často procházel naší krajinou, ale
v ruce měl svou oblíbenou kameru.
Je obdivuhodné, co za svůj nepříliš
dlouhý život natočil. Nevím, jaký
byl jeho první snímek, ale zato
jsem byl svědkem, kolik práce, času
a energie věnoval svému koníčku,
kdy zaznamenával současnost života, ale i historii a různé události ve svém okolí. S velkou určitostí mohu
říci, že mnoho libáňských, zeleneckolhotských, běcharských občanů má ve
svých filmotékách dost Milanových filmů o jejich obcích. Ve svých filmech
zachycoval i významné události různého charakteru. Jeden z jeho filmů vypráví o jiném významném občanu Libáně, a to o principálu Loutkového
divadla Martínek Janu Řezníčkovi.
Pan Milan Reichhelm si dovedl poradit i s různými technikami zvukového záznamu a uměl převádět zvukový i vizuální záznam z různých typů
přístrojů. Zkrátka technika byla poslušná v jeho dovedných rukou. Měl
k technice blízko, protože se vyučil elektrikářem a v této profesi působil po
celou existenci zemědělského družstva v Libáni. Jeho filmové snímky,
které vytvořil i z neobvyklých poloh, např. z vrtulníku, nám budou stále
připomínat svého tvůrce s duší umělce, který tímto způsobem obohatil náš
život. I když měl svou 13. komnatu se svými zdravotními problémy, nikdy
si nenaříkal na svůj osud a břemeno tíhy života nesl statečně. Svůj pozitivní
postoj k lidem vyjádřil ve svých filmových záběrech a řešil problémy optimisticky i s nadhledem ve svých scénářích k filmům. Když 12. února 2016
odešel nečekaně v nedožitých 68 letech na „druhý břeh“, týden poté ho doprovázely na jeho poslední cestě početné davy lidí, o čemž mnohé vypovídá. Vzpomínka na něho, nám, co jsme se s ním setkali, nikdy nevymizí.
Josef Kůta
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700 LET OD NAROZENÍ KARLA IV.

V květnu 2016 uplyne již 700 let od narození snad neslavnějšího Čecha
všech dob – Karla IV. Patří mu přídomek Otec vlasti, zvítězil též v celonárodní anketě Největší Čech v roce 2005.
V průběhu života získal mnoho titulů – byl jedenáctý český král, vládnoucí od července 1346 až do listopadu 1378; německý (římsko–německý)
král a císař římský. Byl také italský (lombardský) král, burgundský král,
moravský markrabě a lucemburský hrabě.
Byl to první český král, který se stal také císařem Svaté říše římské, a byl
posledním korunovaným burgundským králem. Stal se tak osobním vládcem všech království Svaté říše římské.
Karel IV. patřil mezi nejvýznamnější panovníky vrcholného středověku.
Byl neobyčejně vzdělaný a inteligentní. Svou moc využil ke zkonsolidování
českého státu, který byl od jeho doby znám jako Koruna česká. Císař byl
také autorem nejvýznamnějšího říšského ústavního zákona – Zlaté buly,
který platil až do zániku Svaté říše římské roku 1806. Zlatá bula také významně upravovala vztah českého státu k říši a potvrzovala jeho výjimečné
a nezávislé postavení v rámci říše.
Karel IV. se narodil 14. května 1316 v Praze jako syn českého krále
Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, sestry zavražděného českého
krále Václava III. a vnučky Přemysla Otakara II. Byl původně pokřtěn jako
Václav, jméno Karel přijal při biřmování během své výchovy na královském dvoře ve Francii, kde žil od svých 7 do 17 let, po svém strýci a kmotrovi Karlu IV. Sličném. Karel byl také již jako dítě v 7 letech zasnouben
a posléze oženěn s královou sestřenicí
Blankou z Valois. (Po svatbě byly obě
děti odděleny a manželé se sešli zase až
v roce 1330 na Karlově válečném tažení
v Itálii.) Karel se rychle ve francouzském
prostředí aklimatizoval a užasl nad nádherou a velkolepostí francouzského
dvorního života. Francouzský král si
svého synovce rychle oblíbil a společně
s manželkou Marií o něj vroucně pečoval. Karel na francouzském dvoře získal hluboké vzdělání i politickou a válečnou průpravu. Obdivoval centralizovanou francouzskou vládu a celý život o ni usiloval i v Čechách. Ovládal pět jazyků – latinský, francouzský,
italský, německý i český.
Do Čech se vrátil jako sedmnáctiletý a otec mu propůjčil titul markraběte moravského. Začátky v Čechách nebyly vůbec lehké – království nebylo v dobrém stavu, král Jan v Čechách víceméně nepobýval, mnoho královských hradů bylo v zástavě, mezi šlechtou vládly sváry a nespokojenost.
Sám Karel o tom píše ve své latinsky psané autobiografii nazvané Vita
Caroli (Život Karlův):
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…A tak, když jsme byli přišli do Čech, nenalezli jsme ani otce, ani
matky, ani bratra, ani sester, aniž koho známého. Také řeč českou jsme
úplně zapomněli, ale později jsme se jí opět naučili, takže jsme mluvili
a rozuměli jako každý jiný Čech... Toto království jsme nalezli tak zpustošené, že jsme nenašli ani jediného hradu svobodného, který by nebyl
zastaven se všemu královskými statky, takže jsme neměli, kde bychom
přebývali, leč v domech měšťanských jako jiný měšťan.
Karel se neprodleně pustil do
úpravy královského sídla, v roce
1334 také pozval svou manželku
do Čech. S otcem Janem Lucemburským si moc nerozuměl,
vyčítal mu, že se o království
české nestará, jak by měl. Po
smrti Jana Lucemburského
v bitvě u Kresčaku v roce 1346
byl Karel v roce 1347 korunován
českým králem. Korunoval ho
arcibiskup Arnošt z Pardubic.
Jako český král proslul Karel
mnoha velkými činy. Pro české země byl významný především rok 1348.
Praha nebyla v době Karlově už jen hlavním městem českého království,
ale stala se rovněž metropolí Svaté říše římské. Karel proto věnoval
hlavnímu městu, které se mělo stát důstojným a reprezentativním sídlem
císaře, velkou péči. Hned po svém návratu z říše vydal dne 8. března 1348
zakládací listinu Nového Města pražského. Založením Nového Města
se Praha stala skutečným velkoměstem a jedním z největších měst Evropy. Pokračoval ve stavbě chrámu sv. Víta na Hradě. V Praze se tou
dobou také konal společný generální sněm říšské a české šlechty. Ze
sněmu vyšlo jedenáct privilegií, která potvrzovala starší privilegia římských králů a císařů daných českému království a kladla důraz na mimořádné postavení českých zemí v rámci Svaté říše římské. Soubor zmíněných privilegií pak uzavírá listina, svým významem pro české země zcela
mimořádná – zakládací listina vysokého učení v Praze, dnešní
Univerzity Karlovy. Jednalo se o první univerzitu na sever od Alp. Na příkaz Karla byla pak dne 10. června zahájena výstavba hradu Karlštejn,
který se měl stát nedobytnou pevností střežící říšské a české korunovační
klenoty. Karlův velký rok byl však poznamenán i osobní tragédií, dne
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1. srpna totiž skonala jeho milovaná manželka Blanka z Valois, která
jej provázela od jeho dětských let.
V průběhu panování se Karel IV. pak oženil ještě třikrát, vždy šťastně
a též výhodně pro království. V březnu 1349 se stala jeho druhou manželkou Anna Falcká. Svatbou tak Karel
připojil Horní Falc (Nové Čechy)
k zemím Koruny české. Královna porodila 17. ledna 1350 Karlovi vytouženého syna, který byl pojmenován
Václav a již jako dvouletý byl zasnouben s mladičkou Annou Svídnickou.
Malý Václav však 28. prosince 1351
zemřel a o něco později, 2. února
1353, byl následován i svou matkou.
Karel se tak musel opět rozhodnout,
kdo se stane jeho novou manželkou.
Celá Evropa byla překvapena – zasnoubil se totiž s Annou Svídnickou, původní nevěstou svého syna
Václava. Díky tomuto poté připojil
k zemím Koruny české Horní a Dolní
Lužici. Slavná svatba se konala 27. května 1353. Karlovi bylo 37 let, nevěstě teprve 14. Anna Svídnická se stala matkou pozdějšího krále Václava
IV. Poslední čtvrtou manželkou Karla IV. se v roce 1363 stala šestnáctiletá Alžběta Pomořanská, která císaře přežila. Během manželství mu
porodila 6 dětí.
Se čtyřmi manželkami měl Karel IV. celkem 12 dětí, z nichž čtyři
chlapci zemřeli v útlém dětství. Dospělosti se dožilo šest dívek (které výhodně provdával) a dva chlapci (Václav a Zikmund).
Karel IV. byl velmi duchovně založený, pevně věřil na astrologii a horoskopy. Každý svůj počin si nechal astrology vyvěštit a řídil se přesně
jejich radami. Jako příklad může posloužit začátek stavby Karlova
mostu v Praze, jednoho z nejkrásnějších na světě. Na jeho místě stál
původně most románský, zvaný podle manželky krále Vladislava I. Juditin. Postaven byl v letech 1158–1171, v roce 1272 jej vážně poškodila
povodeň a jeho zbytky pak nevydržely 3. února roku 1342 nápor ledu,
dřeva a jiného materiálu, přineseného opět povodní. Zničení mostu bylo
ve své době považováno za národní pohromu.
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Po této katastrofě byl dlouhou dobu provizorně užíván pouze most
dřevěný a až 9. července 1357 v 5 hodin 31 minut položil Karel IV.
základní kámen nového mostu. Datum, i s přesným určením času, bylo
vybráno s ohledem na konjunkci
Slunce se Saturnem, což byl podle astrologů pro takový počin nejvhodnější
a nejšťastnější okamžik roku. Symbolika okamžiku položení základního kamene Karlova mostu se projeví i při
zápisu jeho letopočtu, data a času vedle sebe. Jednotlivé cifry vytvoří číselnou řadu: 1-3-5-7-9-7-5-3-1. Kdoví, možná že právě proto Karlův
most přežil skoro sedm století bez úhony.
Stavbou byl pověřen mladý švábský stavitel Petr Parléř a jeho huť,
která most dokončila začátkem 15. století. Jeho délka je 520 m a šířka 10
m, spočívá na 16 pilířích, postaven je z pískovcových kvádrů.
Karla trápila ve vyšším věku dna, která ztěžovala jeho pohyb a také
mohla být příčinou pádu (nejspíše z koně či ze schodů). Zlomenina krčku
stehenní kosti ho upoutala na lůžko. V důsledku toho v pondělí 29. listopadu 1378 skonal na Pražském hradě tři hodiny po západu slunce.
Příčinou byl zápal plic. Císařova mrtvého těla se ujali balzamovači. Poté
byl v síni královského paláce na Pražském hradě vystaven jedenáct dní
na katafalku. Další dny byl přemísťován po různých místech Prahy, aby
jeho památku mohlo uctít co největší množství lidí. Pokaždé byl vypravován velkolepý průvod. Máry neslo celkem 30 osob. Přihlížející kronikář
odhadl průvod na 7.000 lidí a průvod dosahoval délky ze Starého Města
pražského až na Vyšehrad.
V pohřební řeči byl císař Karel IV. poprvé nazván Otcem vlasti. Takto
ho nazval jeho přítel Vojtěch Raňkův z Ježova, profesor na francouzské
Sorbonně. Karel IV. je pohřben v sarkofágu uprostřed královské krypty
v chrámu sv. Víta na Pražském hradě.
Význam Karla IV. Lucemburského je pro české země obrovský – za jeho
vlády se České království stává středobodem Evropy, Praha je sídelním
městem Svaté říše římské, celá země zažívá neobyčejný rozvoj hospodářský, umělecký i kulturní. Již jeho současníci jsou si jeho významu vědomi
a nepozbyl ho ani z pohledu současníků našich.
Pramen: Internet

Mgr. Jitka Šedivá

Libáňské noviny č. 78

- 20 -

KULTURA
PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ
NA 2. ČTVRTLETÍ ROKU 2016
2. 4.
5. 4
14. 4.
16. 4.
17. 4.
23. 4.
30. 4.
7. 5.
14. 5.
19. 5.
21. 5.
28. 5.

DUBEN
Pohádka Loutkového divadla Martínek od 15 hodin
Cestopisná beseda Andrey Kaucké – Sudán – Putování po zemi
černých faraónů v obřadní síni MěÚ Libáň od 18 hodin
Křeslo pro hosta „Jsem sestra Arnošta Lustiga“ v obřadní síni
MěÚ Libáň od 17 hodin
Rybářské závody v lovu pstruha na udici u jezu ve Starých Hradech od 7 hodin
Pohádka Loutkového divadla Martínek od 15 hodin
Mše v kostele sv. Jiří a pouťové posezení ve Psinicích od 14 hodin
Tradiční pálení čarodějnic v Libáni, Psinicích a Kozodírkách
KVĚTEN
6. ročník Bramborákiády ve Psinicích od 15 hodin
Zahájení Hudebního festivalu Foerstrovy dny 2016 – Nostitzovo
kvarteto v Kulturním domě Libáň od 19 hodin
Křeslo pro hosta „Kupředu do minulosti“ s Martinou Kociánovou v obřadní síni MěÚ Libáň od 17 hodin
Biblické písně Antonína Dvořáka v podání Svatopluka Sema
a Zdenky Nečesané v rámci Hudebního festivalu Foerstrovy dny
2016 v kostele sv. Ducha v Libáni od 15 hodin
Hořeňák, folklorní soubor z Lázní Bělohrad v rámci Hudebního
festivalu Foerstrovy dny 2016 v Kulturním domě Libáň od 19 hodin

ČERVEN
10. 6. Pasování prvňáčků na rytíře–čtenáře knihovny za účasti
Marka Šolmese Srazila v obřadní síni MěÚ Libáň od 11 hodin
2. 7.
2. 7.
9. 7.

ČERVENEC
16. ročník Libáňské hvězdné noci 2016 na náměstí Svobody
v Libáni
6. ročník Babetiády ve Psinicích od 13 hodin
13. setkání dechových hudeb na hřišti v Bystřici
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KUPŘEDU DO MINULOSTI

Vypůjčila jsem si pro svůj příspěvek název oblíbeného rozhlasového pořadu, který můžete slyšet každý úterní podvečer na vlnách Dvojky. Nečiním tak náhodně, nýbrž zcela záměrně. Do našeho libáňského Křesla totiž
v dubnu a květnu usednou dvě dámy, jež se budou ohlížet jak zpátky za
svým životem, tak se zadívají do křišťálové koule, aby zjistily, jak to s námi
a s celou planetou v blízké budoucnosti bude.
„Jsem sestra Arnošta Lustiga“ – název pořadu jasně napovídá, kdo bude naším dubnovým
hostem. Ve čtvrtek 14. dubna nás čeká setkání
s laskavou ženou, která se i ve svých dvaadevadesáti
letech dokáže povznést nad všechna příkoří a křivdy,
jež v mládí co by příslušnice židovské komunity zažila. Mnohdy to nebude vzpomínání veselé; paní
Hana Lustigová prošla spolu se svou rodinou několika koncentračními tábory, mnoho let se de facto
denně pohybovala na hraně mezi životem a smrtí. Šoa = holocaust byl
i ústředním motivem literární tvorby jejího bratra, vzpomeňme novely Démanty noci, Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou nebo scénář pro skutečně „těžký“ film Colette. Pořad hudebně podbarví Daniel Dobiáš. Toto
vzpomínkové „křeslo“ chceme věnovat všem nevinným židovským občanům Libáně, kteří byli v r. 1943 deportováni do koncentračních táborů.
Uprostřed květnových hudebně festivalových dní
se posadí do křesla „sluníčko“. „Krásná jako kvítka na
modranském džbánku“, chtělo by řečí básníka uvítat
milou, krásnou, inteligentní a kultivovanou rozhlasovou a televizní moderátorku a také operní
pěvkyni Martinu Kociánovou, která přijala naše
pozvání na čtvrtek 19. května. Jistě se s námi podělí
o zážitky z rozhlasového vysílání; dozvíme se o její cestě k opernímu nebi;
zabrousíme do světa vědy, techniky a netradičního pohledu na naši přítomnost a budoucnost. A budeme-li hodní, potěší nás i svým zpěvem.
Vstupenky jsou v prodeji v městské knihovně u paní Hlaváčkové, rezervace na tel. č. 724 772 104.
za pořadatele o. p. s. Foerstrovy dny – hudební festival všechny srdečně zve
Pavla Kaprasová

OSLAVME JARO HUDBOU A TANCEM!

A to doslova! Letošní ročník hudebního festivalu Libáňský hudební máj
– Foerstrovy dny 2016 nám k tomu dá poprvé ve své historii příležitost.
Ani se nechce věřit, že zase utekl rok a my stojíme na prahu dalšího,
tentokrát již 16. ročníku hudebního festivalu s tradicí a ozvuky, které sahají
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i za hranice královéhradeckého kraje. Vloni obdržel festival pomyslný „občanský průkaz“, letos již v plné síle a energii mládí oslovuje svým programem diváky všech věkových kategorií i různosti žánrů.
Zahájení festivalu v sobotu 14. května 2016 bude skutečnou hudební lahůdkou pro všechny, kterým je blízká komorní, niterná hudba
dvou našich velikánů – Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Společně
s Nostitzovým kvartetem, špičkovým komorním tělesem, se nejprve
pomyslně přeneseme k jabkenické hájovně, kde své poslední roky života,
v úplné hluchotě, prožíval u své dcery Žofinky Bedřich Smetana. Smyčcový
kvartet „Z mého života“ je jedním z nejcitlivějších komorních děl vůbec;
krása i bolest života, touha, naděje i zklamání. To vše dokázal skladatel
promítnout do slavné skladby.
Rovněž touhu, velkou touhu po domovině, vetknul do své skladby
„Americký kvartet“ Antonín Dvořák. A nedivím se vzpomínce Antonína
Dvořáka III., vnuka skladatelova, na svého otce, Otakara Dvořáka, který
při poslechu druhé věty tohoto kvartetu vždy usedavě plakal, neboť mu
tóny připomenuly těžce prožívané odloučení od domova při pobytu ve Spojených státech amerických, kam se Dvořákova rodina na čas odstěhovala.
Festival poté pokračuje druhým koncertem v sobotu
21. května 2016 v libáňském kostele sv. Ducha. Naše
pozvání účinkovat v Libáni přijal významný sólista Národního divadla v Praze i dalších operních domácích i světových scén, Svatopluk Sem. Mladý barytonista oslní
medově zabarveným hlasem při interpretaci Dvořákových
Biblických písní. Kdo má přehled o kultuře v našem regionu, jistě si vzpomene, že jsme S. Sema mohli slyšet
vloni v osenickém kostele, kde na Foerstrově festivalu pěveckých sborů přednesl Otvírání studánek
Bohuslava Martinů. Tentokrát nebude
však doprovázen sborem, ale varhanní
hudbou. Za libáňské varhany usedne sympatická varhanice Zdenka Nečesaná;
dvorní varhanice v kostele v Sobotce, rovněž pedagožka a dobrá duše kulturního
dění v Českém ráji vůbec. Ta Dvořákovy
písně proloží drobnými skladbami méně známých německých mistrů.
Nu, a závěr jarní části festivalu bude opravdu patřit tanci. Mnoho
let jsme usilovali o to, aby na scéně libáňského kulturního domu vystoupil
folklórní soubor. Vždyť lidová hudba je kolébkou naší hudby tzv. „vážné“.
Vzpomeňme si na lidové motivy ve skladbách Smetany – třeba polka
v symfonické básni Vltava; Dvořákovy Slovanské tance jsou v podstatě
jedna lidovka za druhou; Janáček doslova na lidové písni „vyrostl“. Konečně se nám podařilo oslovit soubor nadšenců, jejichž sláva se již od roku
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1949 šíří českými zeměmi i Evropou. Soubor Hořeňák z Lázní Bělohrad nám v sobotu 28. května 2016 přinese nejen lidovou hudbu
z „Podkérkonoší“, ale také „poudačky“
a samozřejmě se na pódiu zavlní pestrobarevné sukénky krojů. Tímto vystoupením také konečně plníme i přání našeho
nedávno zesnulého kolegy a přítele Josefa Stránského, který byl hlavním organizátorem a duší festivalu plných 15 let.
Není třeba připomínat, že existence festivalu je plně závislá na velkorysosti a štědrosti našich partnerů. Vážíme si podpory našeho hlavního partnera, Města Libáně, i dalších mecenášů, jejichž loga najdete ve festivalové
publikaci. Zanedlouho si ji budete moci zakoupit již s předstihem společně
se vstupenkami; buď v libáňské knihovně u paní Hlaváčkové nebo v trafice
na náměstí. Rovněž je možné si vstupenky zarezervovat na tel. č.
724 772 104.
Věříme, že si každý vybere z jarního festivalového programu, co je jeho
srdci nejmilejší. Nám je milý každý divák, který z koncertů odchází s úsměvem na rtech.
Usměvavé hudební jaro přeje za všechny členy o. p. s. Foerstrovy dny –
hudební festival
Pavla Kaprasová

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
TENTOKRÁT DVAKRÁT
V letošním
roce
jsme na
lyžařský
výcvik
vyjeli
hned
dvakrát.
Prvního
kurzu se
zúčastnili žáci
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ze 6., 7., 8. a 9. třídy. Konal se ve dnech 17. až 23. ledna ve Velké Úpě na
chatě Pampeliška. Lyžovat jsme chodili na sjezdovky Modřín a Portášky.
V tomto období nám velmi přálo i počasí – mrzlo a svítilo slunce. Na horách bylo nádherně! V této chatě jsme byli již loni, věděli jsme tedy, že po
parádní lyžovačce se můžeme těšit na dobré domácí jídlo.
Druhý kurz, který jsme uspořádali pro mladší děti ze 4. a 5. třídy, se
uskutečnil v Luisině Údolí nedaleko Dolního Dvora u Lánova ve dnech
7. až 12. února. Pro tyto děti jsme hledali mírnější svahy a tudíž i jiné místo.

Naše volba padla na chatu Jitka. Udělali jsme dobře. Bylo nám zde moc
hezky, paní majitelka a kuchařka v jedné osobě se o nás moc dobře starala.

Libáňské noviny č. 78

- 28 -

K lyžování
jsme měli
také dobré
podmínky,
i když jsme
byli rádi, že
svahy jsou
uměle zasněžovány.
Na obou
dvou lyžácích bylo vidět, že děti
pohyb na
čerstvém
vzduchu
bavil. Bylo dobré, že jeli žáci z různých tříd, vznikly tak nové kamarádské
vazby.
Děkujeme rodičům a vedení školy, že nám umožňuje lyžařské kurzy pořádat a podporují nás v této aktivitě i přes finanční a časovou náročnost.
Kateřina Janoušková, Lucie Borecká, Iva Šupitarová

SPORTOVNÍ DEN

A je to tady opět – po pololetních prázdninách trochu sportu.
V pondělí 1. února 2016 žáci 6.–
9. ročníku naší školy jeli do Jičína. Nejprve jsme bruslili na
zimním stadiónu, pak jsme si zaplavali v bazénu. Vyřádili jsme
se v divoké řece, na skokánku, na
tobogánu, někteří byli také
v páře nebo si jen tak plavali.
Když skončilo to krásné dopo-

ledne,
museli
jsme jet opět do
Libáně. Někteří
šli hned po příjezdu domů a někteří ještě na
oběd do školní jídelny. Všem se nám to moc líbilo a už se těšíme na příští rok.
Eva Voláková, 8. A
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Vstup do školy je pro každého malého človíčka prvním krůčkem do života nás „dospěláků“. Je to dáno začleněním do větší skupiny
spolužáků, dospělých, autorit i seznamováním se s klasickými povinnostmi a právy školáka. Plnění povinností patřících ke vstupu do
školního prostředí značně formuje osobnost
dítěte. První veliký a důležitý krok, který musí
malý človíček splnit, je tradiční zápis do
1. třídy.
Letošní „šmoulí“ zápis se uskutečnil 5. února 2016. Děti doprovázely celým zápisem postavičky z nám všem známého pohádkového seriálu Šmoulové. Při plnění různých úkolů děti prokazovaly své znalosti a dovednosti
školní zralosti pro
vstup do 1. třídy. Na
této pohádkové cestě
se setkaly s Kutilem,
Šikulou,
Ťaťkou
Šmoulou, Šmoulinkou, Farmářem a nakonec i s paní učitelkou. Úkoly byly pestré. Ať už děti měly
pomáhat
Taťkovi
Šmoulovi
spočítat
Šmoulíky nebo stavět s Kutilem domy ze stavebnice či zalévat Šmoulince květiny, všechny
úkoly plnily s nadšením a svědomitě. Nenechaly se zaskočit ani prací na
interaktivní tabuli, kde řadily postavičky Šmoulů podle velikosti.
Pro příští školní rok bylo zapsáno celkem 29 dětí. Všechny s úsměvem
na tváři obdržely po skončení zápisu malé dárečky v podobě postav
Šmoulů, pexesa a pamětního listu.
S jiskrami v očích se musely prozatím s paní učitelkou rozloučit. Nezbývá nic jiného, než se těšit na svůj
první krok přes práh dveří naší školy
stejně tak, jako se již paní učitelka
těší na své budoucí prvňáčky.
Velmi děkuji všem kolegyním, žákům 5. třídy a praktické školy, kteří
se jakkoliv podíleli na přípravě letošního zápisu.
Mgr. Lenka Mlýnková
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VESELÁ BÁSNIČKA

Dne 24.
února se konalo školní
kolo
recitační soutěže
„Veselé básničky“. Dnes
je to již tradiční akce,
při
které
naše děti vystupují, aby
ukázaly nejen schopnost přednést hezky
báseň,
ale
také svoji kuráž a odvahu, která je k veřejnému vystoupení nutná.
Máme radost, že hlavně naši prvňáčci neměli strach a jejich výkony byly
velmi hezké. Rozhodně se mezi staršími spolužáky neztratili a nedali se
zahanbit. Udali svojí bezprostředností a radostí tón, v němž se celá Veselá
básnička nesla až do konce.
Soutěžilo se ve třech kategoriích. Vybraní žáci budou postupovat do
okresního kola a reprezentovat sebe i naši
školu.
Ve školním kole zvítězila v 1. kategorii Lenka
Fedáková z 1.A, ve druhé
kategorii vyrovnaným
výkonem Adriana Antošová z 5.A a Lucie Klímová ze 4.A, ve třetí kategorii Eva Voláková
z 8.A.
Všichni účastníci získali malou odměnu
a byli vyhlášeni vítězové. Hezké na celé akci bylo zejména to, že se „fandilo“. Každý, kdo vystoupil, byl přátelsky podporován z publika.
Závěrem se sluší poděkovat paním učitelkám, které děti dobře připravily, a také rodičům, kteří se přišli podívat a povzbudit děti.
Vladimír Lejsek
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Dostala jsem srdíčko,
červenám se maličko.
Kdopak mi ho dal?
Kdo mě miloval?
Vždyť je dneska Valentýna!
Tak se honem rozpomínám,
kdo mě má tak rád,
chce mi srdce dát.
V naší mateřské
škole se snažíme vymýšlet stále nové náměty
pro práci, hlavně, aby byly podnětné a pro děti
zajímavé.
Připravily jsme „Valentýnský týden“ plný
tvoření a povídání. Třídy, šatny, celá školka
byla vyzdobena přáníčky a srdíčky. Povídali
jsme si, co je to „láska“. Odpovědi dětí jsme vyvěsili v šatně. Rodiče si s chutí a úsměvem přečetli, jak si jejich dítě představuje „lásku“.
Byla vyhlášena soutěž pro rodiče a děti „Valentýnské srdíčko“. Odezva byla veliká, tolik
krásných srdíček vytvořených různými technikami nám udělalo velkou radost a i to, že nás
rodiče berou vážně a najdou si čas i chvíli se
posadit a tvořit společně se svým dítětem.

Vyvrcholením celého týdne
byl pátek, který byl nazván
dnem „svatebním“. Již od začátku týdne jsme s dětmi hovořily, jak bude probíhat. Ať si
samy rozmyslí, kdo by chtěl
být ženich a kdo nevěsta. Nakonec se přihlásilo 10 svatebních párů a svatební obřad
mohl začít. Chtěly bychom poděkovat rodičům za připravené oblečení. Paní učitelky se
změnily v oddávající, ostatní
ve svatebčany. Po obřadu následovala hostina, na její přípravě se podílely i samotné
děti. Upekly si perníčky a vanilkové rohlíčky. Do přípravy
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hostiny se zapojili rodiče i celý personál. Stoly plné sladkostí, slavnostní
přípitek, tanec novomanželů, fotografování. Vše jako na pravé svatbě.
Byl to opravdu vydařený týden. Děti si odnesly domů oddací list, vlastnoručně vyrobený korálkový prstýnek a spoustu krásných zážitků. Velkou
radost jsme měly, že se zapojili i rodiče a s chutí pomáhali při přípravách
na tento týden. Všem patří poděkování.
kolektiv učitelek MŠ Libáň

SRPLŠ
DĚTSKÝ KARNEVAL

Každým rokem probíhá
v Kulturním domě v Libáni dětský karneval. Ten
letošní se uskutečnil dne
6. března 2015 odpoledne.
Karneval začal představením žáčků ze ZŠ Kopidlno. Děti v maskách se
tak mohly společně s žáky
kopidlenské školy rozhýbat lambádou nebo ptačím
tancem. Všichni nedo-

čkavě čekali na představení kouzelníka, který si na pomoc s sebou
přibral barevného a vtipného
„šášulu“. Spolu dětem ukázali
spoustu krásných a tajuplných
kouzel. I děti si mohly zkusit čarovat, za což obdržely od šaška veselé odměny v podobě balónků,
ze kterých šašek vytvořil vždy
něco originálního.
Po programu kouzelníka přišly na řadu tanec, tradiční soutěže i veselé
dovádění s klauny. Nechyběla ani soutěž pro rodiče, která byla letošní rok
zapeklitá a spočívala v pojídání párku s kečupem, bez účasti rukou. Rodiče
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dostali na krk „bryndáčky“ a všichni tuto disciplínu zvládli přímo bravurně
bez červených skvrn na oděvech.
Letošního karnevalu se zúčastnilo 110 dětí. Masky byly nádherné
a každá dostala odměnu.
Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě a organizaci karnevalu podíleli.

Mgr. Lenka Mlýnková

KNIHOVNA
PUTOVÁNÍ PO SÚDÁNU

Na 5. dubna pro vás Městská knihovna Libáň připravila zajímavou besedu s cestovateli Andreou Kauckou a Reném Bauerem, kteří vás lákají
k účasti na přednášce těmito slovy:
„Před několika lety jsme se vypravili poznat Afriku. Ta nás uchvátila natolik, že se každoročně za krásami černého kontinentu vracíme. O zážitcích
a setkáních ze všech cest se dá vyprávět hodiny a hodiny. Tu se z nás
v Egyptě stali potápěči, tady jsme přivolávali boha dešťů v údolí Omo, tam
jsme pojídali nyama choma s masajskými starci a válečníky nebo jsme
vzali na vycházku dva nezbedné krále divočiny, či zapadli v bahně zdánlivě
vyschlé řeky hluboko v buši namibijské krajiny. Každá země nás něčím
překvapila, některá i trochu odradila, jiná zase okouzlila.
V lednu 2009 jsme na té první dlouhé cestě napříč africkým kontinentem navštívili i Súdán, neklidnou zemi, kde se střetávaly a střetávají dva
světy – arabský a černý. Jiná možnost nebyla, z Egypta do Etiopie se autem
jinak dostat nelze. Nás ale Súdán i lákal. Přáli jsme si dostat se alespoň
malinko pod kůži této země zahalené do závoje nebezpečna a fanatismu.
Tehdy to byla největší země afrického kontinentu, byl to jeden Súdán a na
většině území panoval relativní klid. Cestování bylo pokojné a záživné
a nám dodnes zůstaly krásné vzpomínky. Tato země a její nádherní lidé, již
v některých oblastech zažívají muka, stojí za zmínku. Zaslouží si, aby
o nich alespoň malinko věděl i svět, o jejich bohatství, pohostinnosti
a kráse, i když zrovna nežijí v ráji. A není to jen zhruba 700 etnických skupin, co zdobí Súdán. Ne nadarmo se této části světa říká domov černých
faraónů, na území zhruba 2.5 milionu km2 se nachází více než 200 archeologických nalezišť – pyramid, hrobek a chrámů. Některé poušť nadobro
pohřbila ve svém oceánu písku, některé jsou nedotčené a panenské a zůstanou tak i nadále. Jen zlomek jich je možné navštívit. Země nás uhranula
natolik, že se do ní neustále vracíme.
Pojďte s námi nahlédnout do horké saharské země. Užít si dobrodružství strašidelného trajektu, kdy jeden neví, jestli své auto nebude muset
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hledat v hlubinách Asuánské přehrady. Projít se zapomenutými památkami faraónů. Prohlédnout si úrodné břehy Nilu a zavítat mezi černé a černější domorodce v pohoří Nuba. Nakoupit na místním trhu a dát si dobrou
Marisu či Karkadah při tanci statných mužů. Skočit hluboko pod hladinu
vod Rudého moře mezi nedotčené a panenské korálové útesy. Nebo si jen
tak sednout u kávové lady na výbornou Jebanah či džus připravený z čerstvého ovoce. Uvidíte Sudán jiný, než o jakém se píše v novinách a věřte
mi, že se Vám bude líbit…“
Těší se na Vás Andrea Kaucká a René Bauer – www.divokaafrika.cz

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ

10. června 2016 proběhne již tradiční pasování prvňáčků ZŠ
Libáň na rytíře–čtenáře knihovny za účasti oblíbeného spisovatele, hudebníka, učitele a hipíka Marka Šolmese Srazila, který přijede se
svými Pohádkami do postýlky. Rodiče a přátelé dětí jsou na tuto slavnost
srdečně zváni do obřadní síně MěÚ Libáň v 11 hodin.
Lucie Hlaváčková

MÍSTNÍ SPOLKY
CO SE BUDE KONAT V ROCE 2016 VE
PSINICÍCH

Úvodem bychom se chtěli zmínit o akci s názvem „Vánoční zpívání
a sousedské setkání“, která se konala 26. prosince 2015 v kostele sv. Jiří ve
Psinicích. Za doprovodu varhan a houslí si přítomní zazpívali 10 nejznámějších koled. Na varhany zahrál Ing. Vladimír Turek, na housle Eliška
Janďourková, zarecitovala Dana Reimanová. Této akce se zúčastnilo 55
občanů, pro které jsme připravili malé občerstvení v podobě svařáčku.
Nyní Vás seznámíme s akcemi, které připravujeme na rok 2016:
 12. 3. – Beseda se starostou a zastupiteli města Libáň + MDŽ
 23. 4. – Mše a pouťové posezení
 30. 4. – Pálení čarodějnic

7. 5. – 6. ročník „Bramborákiády“
 14. 5. – Účast na okrskové hasičské soutěži

2. 7. – 6. ročník „Babetiády“
 20. 8. – 13. ročník „Loučení s prázdninami“
 10. 9. – 6. výroční koncert v kostele sv. Jiří ve Psinicích
 29. 10. – Výroční schůze SDH Psinice

5. 11. – Mše a posvícenské posezení
Doufáme, že ve spolupráci s místními chalupáři všechny tyto akce úspěšně
zvládneme.
za SDH Psinice Petr Sajdl
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ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ BILANCOVAL

Koncem měsíce února se pravidelně scházejí libánští rybáři na členské
schůzi místní organizace Českého rybářského svazu, aby zhodnotili svoji
práci za posledních dvanáct měsíců. Letos to bylo 20. února. Opět se sešla
jen necelá polovina členů.
Po úvodních formalitách přednesl zprávu o činnosti místní organizace
předseda spolku přítel Vlastimil Sobotka. Rozhovořil se o počtu členů i jednotlivých věkových kategorií. Ke dni konání schůze měla naše organizace
181 dospělých členů a 32 dětí do 15 let. Dále se zastavil u loňských skutečností v naší hlavní činnosti, tj. u chovu ryb. Připomněl nepříznivé ovlivnění
chovu ryb počasím a nedostatkem vody. Byl a stále je problém s napouštěním nádrže „Kačák“, kde po jeho výlovu stále není dostatek vody. Upozornil i na nemožnost přikrmování ryb v minulém roce vzhledem k nedostatku vody.
V další části projevu se zabýval provedenými pracemi v chovném areálu
„Rybníčky“ a nastínil další potřebné práce, které je nutné provést v této
lokalitě, aby bylo možné manipulovat s vodou v jednotlivých nádržích
i v období velkého sucha.
V závěru svého projevu kritizoval chování některých členů spolku při
lovu ryb – nedodržování základních pravidel lovu a vyplňování úlovkových
lístků jak při lovu, tak při vyplňování sumáře úlovků. Dále kritizoval některé uživatele chaty na nádrži „Zelenecká Lhota“. Přítomné členy informoval o rybářských závodech, kterými bude otevřena lovecká sezona
nejprve na pstruhovém revíru dne 16. dubna. Potom budou následovat rybářské závody na nádrži „Kačák“, které otevřou po roční přestávce zdejší
lovnou sezonu. Konečně na přelomu května a června proběhnou závody
mládeže.
Dalším bodem schůze byla zpráva hospodáře spolku, přítele Milana
Gärtnera. Zevrubně informoval o úlovcích na jednotlivých revírech i po
jednotlivých druzích ryb. Tak například se ulovilo 1846 kusů kapra o celkové hmotnosti 4.953 kg (průměrná váha jednoho kapra byla 2,68 kg),
158 ks lína, 19 ks amura, 10 ks štiky. Na pstruhovém revíru bylo uloveno
celkem 105 ks pstruha, z toho bylo 98 kusů pstruha duhového. Stejně jako
předseda apeloval hospodář na členy, aby pečlivěji vyplňovali úlovkové
lístky i závěrečné sumáře.
O finanční situaci spolku přednesl zprávu přítel Ing. Ladislav Vynikal.
Uvedl analýzu peněžních toků v minulém období jak na příjmové, tak i na
výdajové straně. Dále zhodnotil plnění rozpočtu za loňský rok. Závěrem
přednesl členské schůzi návrh rozpočtu na rok 2016.
V závěru schůze předseda zareagoval na diskusní příspěvky, poděkoval
všem členům za vykonanou práci a popřál hodně pěkných rybářských zážitků v letošní sezoně.
Karel Másilko
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STALO SE…

1646 – před 370 lety
Dne 6. března byl odsouzen k stětí mečem Jan Václav Petržilka, starohradský myslivec, za vraždu ze žárlivosti rejthara Jiříka Křivánka u starého
habru v Bažantnici nad Libání.
1666 – před 350 lety
František Arnošt Šlik daroval libáňskému kostelu velký zvon (ten byl za
protektorátu odvezen do Prahy, ale v roce 1945 byl přivezen zpět a vytažen
na věž).
1756 – před 260 lety
Vypukla válka s Prusy a město trpělo četnými pochody vojsk.
1781 – před 235 lety
Neopatrností dětí při výstřelu z klíče vypukl v č. p. 72 požár, při kterém
následně vyhořela i část náměstí. Radnice zůstala nedotčena. Stalo se o libáňském posvícení.
1801 – před 215 lety
Obec libáňská byla povinna dovážet svému faráři 12 sáhů dřeva z Kladrubských lesů (u Prodašic), vzdálených přes míli cesty. Protože stál sáh tenkrát
jen 36 kr. a Libáň měla svých lesů dost, dávala z nich raději dřevo faráři
bez dovozu a porážení.
1811 – před 205 lety
Dne 20. února vydává císař finanční patent, jímž byla snížena cena papírových peněz o ½. A obyvatelé byli rázem připraveni o 800 milionů zlatých.
1821 – před 195 lety
25. dubna na sv. Marka vypukl ve 2 hodiny odpoledne na Novém městě
v domě zámečníka Jana Šíra požár. Domek měl slaměnou střechu a kolem
byla dřevěná stavení s 300 mandeli slámy. Proto se oheň rychle rozšířil na
všechny domy v Psinické ulici, ve Smutné uličce i na náměstí, ve Starohradské a Kostelní až k soše sv. Jana Nepomuckého. Celkem shořelo
75 domů i s radnicí a 21 stodol.
1851 – před 165 lety
Obec žádala, kromě čtyř dosavadních, ještě o další dva výroční trhy. Trhy
se konaly vždy v úterý – po sv. Matěji, po sv. Trojici, po sv. Bartoloměji
a po sv. Šimonovi a Judovi. Nové se měly konat po Květné neděli a po sv.
Václavu. Žádost byla zamítnuta.
1861 – před 155 lety
Dne 14. února se ve třech okrscích konaly volby. Nový výbor zvolil starostou PhMr. Josefa Kramáře (prvního libáňského kronikáře) a radními
Matěje Tůmu a Fr. X. Šnajdárka.
1866 – před 150 lety
Dne 5. května upozorňoval starosta MUDr. Ferd. Hrdlička na válečné nebezpečí a navrhl zvolit komisi k ubytování vojsk a koní. Jeho rozhodnutí
se brzy ukázalo jako správné.
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1871 – před 145 lety
Bylo položeno nové železné potrubí v délce 1.000 kroků, do kterého byl
zachycen pramen tekoucí z Hor od „Vrbičky“.
1881 – před 135 lety
26. května byl v Libáni založen hasičský sbor. Okresní zastupitelstvo libáňského okresu doporučilo zřízení hasičského sboru již 18. dubna 1877. Ten
však zřízen nebyl z důvodu, aby tím neutrpěl dosud jediný uniformovaný
libáňský spolek vojenských vysloužilců „Šlik“. K vlastnímu založení sboru
se sešlo přes 50 občanů, kteří sbor jednohlasně založili a současně zvolili
desetičlenný výbor k vypracování stanov.
1901 – před 115 lety
Okresní výbor poskytl Libáni příspěvek na stavbu opěrné zdi v Dětenické
ulici (dnešní Českých bratří). Stavba byla provedena v letech 1901–1903.
1906 – před 110 lety
Obec se starala o zřízení nové silnice do Dětenic přes Lopuč a Kozodírky.
1921 – před 95 lety
Byla vybudována drožďárna s lihovarem, která byla spojena s cukrovarem.
Tím bylo umožněno hospodárnější využití kotelny, elektrárny a celé řady
cukrovarnických zařízení, nehledě ke společnému osazenstvu podniku.
1926 – před 90 lety
31. května začala v Libáni velká povodeň, kdy voda vystoupila 2 m nad normál a 5. června ještě výše. Byly zatopeny ulice Komenského, B. Němcové
a Ženichov. Voda zatopila sklepy i domy a poškodila i vlečku.
1941 – před 75 lety
Byla dokončena výstavba a slavnostní otevření nového libáňského sportovního stadionu.
1946 – před 70 lety
Dne 5. května byl na starém hřbitově odhalen „Památník obětem nacismu“. Sochařskou práci provedl F. Vomáčka z Vojic podle návrhu arch.
J. V. Borka z Rožďalovic.
1951 – před 65 lety
V Praze zemřel Dr. Jan Emler, generální bibliotekář Univerzitní knihovny.
1956 – před 60 lety
Objekt kulturního domu č. p. 64/65 byl předán Osvětové besedě. Byla provedena oprava vchodů, šaten, WC, vybudována kulisárna.
1961 – před 55 lety
V ulicích města se poprvé rozsvítila zářivková svítidla.
Libáň měla 1.796 obyvatel a 520 obytných domů s č. p.
1966 – před 50 lety
22. ledna v 18.30 hodin vypukl požár šaten na koupališti.
1991 – před 25 lety
Radou obecního úřadu byla 2. dubna „pro nečinnost“ zrušena osvětová beseda, která byla po více než čtyřicet let organizátorem většiny kulturních
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a společenských akcí ve městě, včetně koncertů, divadel, výstav a tanečních zábav a plesů. Ze svých prostředků udržovala objekt a technické vybavení kulturního domu.
Zdravotní středisko bylo předáno Okresní nemocnicí v Jičíně do správy
obce Libáň.
12. května se v sále kulturního domu uskutečnil „Májový koncert“, ve kterém vystoupil libáňský smíšený pěvecký sbor řízený Josefem Kůtou, žáci
a žákyně jičínské LŠU – pobočky v Libáni vedené manželi Jozífkovými.
2001 – před 15 lety
Byly zahájeny práce na vybudování inženýrských sítí na připravovaném
sídlišti „Na Tržišti“.
14. února bylo do rukou zástupcům města – starostovi Janu Šestákovi
a místostarostovi Josefu Stránskému – předáno osobně předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Václavem Klausem „Rozhodnutí o udělení městského praporu“. Prapor byl slavnostně vysvěcen
3. června.
V květnu–červnu byla provedena rekonstrukce interiéru kulturního
domu, který byl po zrušení osvětové besedy v roce 1991 a jeho převzetí do
péče města značně zdevastován. Kompletně byla vyměněna elektrická instalace, osvětlení, upraveny herecké šatny, WC a jeviště, všechny vnitřní
prostory byly vymalovány včetně nátěrů dveří.
V měsíci dubnu bylo založeno Občanské sdružení „Borovička“, jehož předsedkyní byla zvolena paní Irena Škodová. Prvním počinem sdružení bylo
uskutečnění příměstského tábora pro děti školního věku. Ten se uskutečnil ve dnech 9.–13. července.
21. ledna byl založen hokejový tým HC Libáň, předsedou byl zvolen Antonín Hurcík.
z archivu Josefa Stránského

VZPOMÍNKA NA LIBÁŇ

Narodila jsem se v červnu roku 1955 a jsem rodačkou z Libáně. Moje
maminka byla paní Danuše Košťáková–Koťátková (rozená Vernerová).
Bydleli jsme hned vedle náměstí v Jičínské ulici (dříve Rudé armády – Starohradská). Dnes je hned vedle postaven obchodní dům, kde dříve stála
zchátralá patrová budova. Velice často jsem svůj čas trávila se svým dědou
Josefem Vernerem nejstarším (dnes už nežijící) z Emlerovy ulice na Novém městě. Byl chovatelem prasat v prasečáku, který byl majetkem JZD na
konci Libáně. Byl velice oblíbený mezi obyvateli Libáně pro jeho humor.
Bral mě jako malou na pole, na procházky, vzal mě i do bývalé pekárny
u Dubských blízko kostela a každý rok mě brával na motocyklové závody
u Jičína na Prachově. Babička vařívala velice chutné a vydatné polévky
a nezapomenutelná věta od dědy vždy byla „Chceš polévku?“ Moje otázka
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byla „A jakou?“, odpověď zněla „Přeci mokrou!“ Po večerech mi hodně vyprávěl a velice mě zaujalo povídání o školách v Libáni.
Psal se rok 1961, když mě maminka vedla do první třídy staré budovy
školy. Sama jsem chodila jak do staré budovy, tak i do nové školy a druhou
třídu jsem se spolužáky odchodila v sokolovně v prvním patře, kde byla
tehdy jen jedna třída.
Hana Habovčíková

SPORT
ZDRAVÍME PŘÁTELE ZELENÝCH
STOLŮ A SPORTU VŮBEC

Krátké ohlédnutí před ukončením soutěží ve stolním tenisu v regionálním přeboru našich mužstev TJ Sokol Libáň.
Nově složený tým našich nejmladších v sestavě Laskoš David, Myška
Štěpán, Havelka Matěj a Smetana Filip se zatím seznamuje s obtížností
ping pongu. Umístění na 11. místě odpovídá jejich výsledkům, ale vzestup
jejich hry je příslibem pro playoff, které se uskuteční 19. března 2016.
Nutno dodat, že v této době počítačů jim je třeba poděkovat za reprezentaci našeho městečka v tomto sportu a popřát hodně energie do dalších
bojů i pro další ročníky.
Družstvo dorostenců nám dělá velkou radost svým umístěním na druhé
příčce tabulky a tímto výkonem se popere o titul přeborníka okresu v playoff 12. března 2016. Sestava mužstva dorostu má základ z předešlého
mužstva žáků, které okresního přeborníka získalo v ročníku 2014/2015.
Tahounem mužstva je Kuzma Dominik, který ještě neokusil hořkost porážky a dobře mu sekundují Sekyra Jakub, Skořepa Filip, Srb Dan. Do rozhodujících bojů přejeme hodně sportovního štěstí.
Muži B, kteří jsou na 3. místě tabulky, bojují třetím rokem o postupové
místo do 3. třídy regionálního přeboru, ale stále chybí krůček k postupu.
Zde je vidět, jak těžké jsou zápasy ve všech skupinách okresu Jičín, kde je
největší základna v republice. Je třeba podotknout, že vždy nejde jen o výsledky v zápasech, ale pinec je i o setkávání lidí a kamarádů, což je pro nás
stejně důležité jako výsledky.
Umístění A mužstva na zatím pěkném 6. místě tabulky zaručuje setrvání v elitní 1. třídě i pro příští sezónu 2016/2017, bez problému s udržením. Zde je nutno zmínit vzestup výkonu našeho hráče Kuzmy Dominika,
který ač v dorosteneckém věku, dobře doplňuje sestavu týmu, a také poděkovat dalším hráčům, kteří jsou ochotni nastoupit v případě potíží se sestavou při mistrovských zápasech B i A týmu.
Závěrem tohoto hodnocení bych si za svou osobu přál více porozumění
a ochoty pomáhat našemu oddílu jak zevnitř tak zvenčí, vždyť sport sbližuje a to se dnes ztrácí.
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„SPORTU ZDAR“, ping-pongu zvlášt – tímto děkujeme vedení školy,
města, dále sportovním oddílům, které nám vycházejí vstříc při zajišťování
našich zápasů a chodu.
Vlastimil Horák

P. S. Pro chod oddílu chybí finanční zajištění, proto tímto oslovuji potenciální sponzory a přátele stolního tenisu i sportu vůbec s prosbou o pomoc.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

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

Regionální přebor dorostenci
Tabulka:
TJ Sokol Chomutice A
16 16 0 0 0
TJ Sokol Libáň A
16 15 0 1 0
TJ Jičín A
16 14 0 2 0
TJ Jiskra Hořice A
16 13 0 3 0
TJ Jičín B
16 11 0 5 0
TTC Veliš A
16 11 0 5 0
TJ Sokol Radim A
16 10 0 6 0
TJ Sokol Kopidlno A
16 10 0 6 0
SK Miletín A
16 6 0 10 0
TJ Sokol Stará Paka A
16 6 0 10 0
Stolní tenis Sobotka A
16 6 0 10 0
TJ Sokol Úbislavice A
16 5 0 11 0
TJ Butoves A
16 4 0 12 0
TJ Sokol Železnice A
16 4 0 12 0
TJ Sokol Popovice A
16 3 0 13 0
TJ Sokol Nemyčeves A
16 1 0 15 0
J Třešňový květ Žlunice A 16 1 0 15 0

Regionální přebor žáci
Tabulka:
TJ Jiskra Hořice A
14 12 0
SK Miletín A
14 10 0
TJ Sokol Chomutice A
11 11 0
TJ Jičín B
11 11 0
TJ Sokol Nemyčeves A
14 8 0
TJ Sokol Chomutice B
14 7 0
Orel Studenec u Horek
12 7 0
TJ Sokol Popovice A
12 7 0
TJ Lázně Bělohrad A
11 7 0
TJ Nová Paka A
14 5 0
TJ Sokol Libáň A
14 4 0
SK Miletín B
12 4 0
TJ Sokol Rovensko p. Troskami A 14 1 0
TJ Sokol Lány A
11 2 0
TJ Sokol Valdice A
14 0 0
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2
4
0
0
6
7
5
5
4
9
10
8
13
9
14

73:7
66:14
68:12
62:18
54:26
51:29
55:25
49:31
37:43
32:48
33:47
25:55
20:60
17:63
18:62
15:65
5:75

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

48
46
44
42
38
38
36
36
28
28
28
26
24
24
22
18
18

81:17
62:36
75:2
70:7
52:45
47:51
49:35
43:41
49:28
45:52
31:67
34:50
13:85
20:57
0:98

38
34
33
33
30
28
26
26
25
24
22
20
16
15
14

Regionální přebor 1. třídy muži
Tabulka:
1. TJ Sokol Stará Paka B 17 15 1 1 0 215:91
2. TJ Lázně Bělohrad A 17 15 0 2 0 212:94
3. TJ Jiskra Hořice A
16 13 0 3 0 190:98
4. TJ Sokol Chomutice A 16 11 1 4 0 169:119
5. TJ Sokol Kopidlno A 17 10 0 7 0 166:140
6. TJ Sokol Libáň A
17 8 1 8 0 142:164
7. TJ Jičín C
16 5 1 10 0 125:163
8. TJ Nová Paka C
16 4 1 11 0 109:179
9. TJ Sokol Lány A
17 4 0 13 0 105:201
10. TJ Sokol Radim A
17 2 0 15 0 105:201
11. SK Miletín A
16 1 1 14 0 100:188
Regionální přebor 4.B třídy muži
Tabulka:
1. SK Sobotka
16 16 0 0
2. TJ Sokol Chomutice C
16 12 2 2
3. TJ Sokol Libáň B
16 12 1 3
4. TJ Sokol Rovensko p. Troskami C 17 11 1 5
5. TJ Sokol Nemyčeves D
17 9 2 6
6. TJ Sokol Kopidlno C
16 7 1 8
7. TJ Sokol Úbislavice C
16 6 1 9
8. TJ Jiskra Hořice C
17 6 0 11
9. TJ Sokol Popovice C
17 2 1 14
10. TTC Slatiny A
16 2 1 13
11. TJ Butoves C
16 2 0 14

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

48
47
42
39
37
34
27
25
25
21
19

212:76
194:94
194:94
175:131
182:124
134:154
148:140
113:193
96:210
86:202
86:202

48
42
41
40
37
31
29
29
22
21
20

FOTBAL
Rozpis zápasů jaro – 2016 – muži B
15. kolo 02.04.2016 16:00
16. kolo 09.04.2016 16:30
17. kolo 16.04.2016 17:00
18. kolo 24.04.2016 17:00
19. kolo 30.04.2016 17:00
20. kolo 08.05.2016 17:00
21. kolo 14.05.2016 17:00
22. kolo 22.05.2016 17:00
12. kolo 28.05.2016 17:00
13. kolo 05.06.2016 14:00
14. kolo 12.06.2016 17:00
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Libuň
Libáň B
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Libáň B
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volno
-

hřiště
Libáň B
: Sobotka
:
Libáň B
: Libuň
Podhradí B : Libáň B
Libáň B
: Robousy
Železnice B : Libáň B
Libáň B
: Žeretice
Nemyčeves : Libáň B
Libáň B
: Dětenice
Libáň B
: Miletín
Češov
: Libáň B

Rozpis zápasů – jaro 2016 – žáci
hříště
9. kolo 17.04.2016
09:00
11:00
10. kolo 24.04.2016
09:00
10:00
11. kolo 01.05.2016
10:00
11:00
12. kolo 08.05.2016
10:00
11:00
13. kolo 15.05.2016
10:00
11:00
14. kolo 22.05.2016
09:00
11:00
15. kolo 29.05.2016
09:00
10:00
16. kolo 05.06.2016
09:00
11:00

Libáň
Libáň

- Miletín
- Milíčeves

: Libáň
: Libáň

Robousy - Libáň
Chomutice - Libáň

: Robousy
: Robousy

Libáň
Kopidlno

- Železnice
- Libáň

: Kopidlno
: Kopidlno

Libáň
Sobotka

- Valdice
- Libáň

: Sobotka
: Sobotka

Libáň
Miletín

- Milíčeves
- Libáň

: Miletín
: Miletín

Libáň
Libáň

- Chomutice : Libáň
- Robousy : Libáň

Železnice
Kopidlno

- Libáň
- Libáň

: Železnice
: Kopidlno

Libáň
Libáň

- Valdice
- Sobotka

: Libáň
: Libáň

Rozpis zápasů jaro – 2016 – muži A
hřiště
1. kolo 20.03.2016 15:00
FK Kopidlno
2. kolo 26.03.2016 15:00
TJ Sokol Libáň
3. kolo 02.04.2016 16:00
FK Dolní Kalná
4. kolo 09.04.2016 16:30
TJ Sokol Libáň
5. kolo 16.04.2016 17:00
TJ Sokol Kunčice n. L.
6. kolo 23.04.2016 17:00
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- TJ Sokol Libáň

:

Kopidlno

- FC Spartak Kobylice

:

Libáň

- TJ Sokol Libáň

: Dolní Kalná

- FK Chlumec n. C. B

:

- TJ Sokol Libáň

: Kunčice n. L.
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Libáň

Rozpis zápasů jaro – 2016 – muži A
TJ SKP Valdice
- TJ Sokol Libáň
7. kolo 30.04.2016 17:00
TJ Sokol Libáň
- TJ Baník Žacléř
8. kolo 07.05.2016 17:00
TJ Sokol Libáň
- FK Kopidlno
9. kolo 14.05.2016 17:00
FC Spartak Kobylice - TJ Sokol Libáň
10. kolo 21.05.2016 17:00
TJ Sokol Libáň
- FK Dolní Kalná
11. kolo 29.05.2016 17:00
FK Chlumec n. C. B
- TJ Sokol Libáň
12. kolo 04.06.2016 17:00
TJ Sokol Libáň
- TJ Sokol Kunčice n. L.
13. kolo 11.06.2016 17:00
TJ Sokol Libáň
- TJ SKP Valdice
14. kolo 18.06.2016 17:00
TJ Baník Žacléř
- TJ Sokol Libáň

:

Valdice

:

Libáň

:

Libáň

:

Kobylice

:

Libáň

:

Chlumec

:

Libáň

:

Libáň

:

Žacléř

Inzerce

Jaroslav Kraus
Váš prodejce nemovitostí

Chcete prodat nemovitost?
Kontaktujte mne na tel.: 602 246 684
Vyřídím za Vás veškeré nutné náležitosti:
- nelezení kupujícího díky profesionální prezentaci Vaší nemovitosti
- zajištění veškeré smluvní dokumentace i advokátní úschovy
- znalecký posudek pro FÚ i štítek energetické náročnosti
- zvládnu vyřešit i komplikované případy (exekuce atd...)
Postarám se o to, aby prodej nemovitosti pro vás byl příjemným zážitkem...

www.hkpartners.cz
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Těším se na úspěšnou spolupráci :-)

