VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,

v minulém vydání čtvrtletníku jsem Vás mimo jiné detailně informoval
o stavu vyřízení stížnosti na havarijní stav komunikace II/280 z Libáně
směrem na Mladou Boleslav a o následné žádosti o aktualizaci objednávky
zpracování projektové dokumentace na opravu této komunikace. Z posledního doručeného vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje plyne,
že objednávka Královéhradeckého kraje na zpracování projektové dokumentace vystavená v roce 2012 je v platnosti, probíhá projektová příprava
a řeší se vypořádání složitých vlastnických vztahů týkajících se pozemků
pod silnicí II/280 v Osenicích. Můžeme tedy bohužel očekávat, že se vypořádání složitých vlastnických vztahů může protáhnout na několik měsíců,
až let. Nadále budeme situaci kolem tohoto úseku sledovat a nadále požadovat jeho opravu, nicméně už teď je jasné, že to bude „běh na dlouhou
trať“.
Během letošního jara byl zaznamenán, dovolím si konstatovat, zásadní
posun v projektu „Zázemí pro sportovce“, kdy došlo k oboustranné dohodě
s vedením TJ Sokol Libáň a města. Zastupitelstvem města byla schválena
sportovci navržená varianta, a to včetně umístění sestavy nových buněk,
které budou vzájemně propojeny tak, že vytvoří kompletní zázemí pro
sportovce. Sestava bude umístěna uvnitř sportovního areálu, který sportovci postupně zabezpečují proti nežádoucímu vstupu vandalů. Bohužel situace vandalismu ve sportovním areálu (jak bylo popsáno sportovci v minulém vydání) se vystupňovala do takové míry, že takové opatření je nezbytné, a to hlavně z důvodu bezpečnosti především dětí nejen na hrací
ploše, ale i v přilehlých místech. Projektová dokumentace je již připravena
a po vydání stavebního povolení bude započata samotná realizace.
Za zmínku jistě stojí také další kroky, kterými se blížíme k uzavření
smluvních dohod ke zřízení kamerového systému ve spolupráci s Policií

Běh se starostou v rámci 1. dětského dne v Libáni
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ČR. Po oboustranném připomínkování jsou již ve finální podobě a nic nebrání jejich schválení a následnému uzavření. Poté bude možné zahájit poptávkové a výběrové řízení na dodavatele kamerového systému. Kamery
budou nainstalovány na předem vytipovaná místa a bude zahájen zkušební provoz. K dalšímu rozšíření dojde v roce 2017, s čímž bude samozřejmě potřeba počítat při sestavování rozpočtu.
V prvním pololetí letošního roku probíhaly různé kulturní akce, mezi
které již nyní můžeme zařadit i historicky první „Dětský den v Libáni“, konaný dne 11. června 2016. Na programu toho bylo spoustu, cílem akce bylo
především spojit zábavu se sportem a to se myslím podařilo.
Na úvod proběhl „Běh se starostou“, kdy na dvě tratě 3 km a 5 km vyrazilo kolem třiceti běžců – převážně dětí. Všichni si vedli výborně, včetně
nejmladšího běžce Lucase, který po boku své maminky absolvoval 3 km
okruh.
Ostatní děti, které se neúčastnily běhu, mezitím mohly strávit pěkné
chvíle „Cvičením s Verčou“. Dále následovaly různé dětské soutěže na několika
stanovištích
a současně s nimi
„Cvičení
Tabata
s Petrem
a Verčou“
pro starší
děti a dospělé. Celou akci
moderoval David
Pošepný
a Michal Vlk alias DJ–Vlkodlak, který dodával celému dění správný hudební rytmus.
Není možné opomenout jedinečnou ukázku zásahu složek Integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje, umocněnou Davidovým komentářem, což bylo velmi zajímavé a hlavně poučné pro všechny
přítomné. Dalším příjemným zpestřením pro děti byla odehraná pohádka
„Perníková chaloupka“ místního Loutkového divadla Martínek na jejich
nové mobilní scéně s vtipně upraveným textem přímo pro tuto příležitost.
Dětem udělal radost také dětský vláček, dále různá tvoření a malování na
obličej a nemohla chybět dětská diskotéka. Za sebe mohu celou akci hodnotit jako velmi zdařilou. I počasí, na malou výjimkou, bylo ideální.
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Hlavně bych rád na celé akci
vyzdvihl to, že se zapojili a výborně spolupracovali členové
místních spolků – SRPLŠ,
Ochotnického
divadelního
spolku Bozděch, SDH Libáň,
Loutkového divadla Martínek
a TJ Sokol Libáň, kterým patří
velké díky... Dalšími, kteří se
podíleli na přípravě akce byli
Technické služby Města Libáň,
pan Radomír Urban, poskytovatel ozvučení „Herna Jabas“ a DJ–Vlkodlak, paní
učitelka z MŠ Libáň Veronika Michalová, členové
kulturního výboru, Město Libáň. Všem dobrovolníkům děkujeme za spolupráci. Věříme, že si to děti
užily a příští rok se znovu setkáme na dalším „Dětském dni v Libáni“. Osobně by mě velmi potěšilo,
kdyby se z této akce stala tradice.
Přeji Vám hezké a slunné léto, příjemně strávenou dovolenou.
Jaromír Přibyl, starosta města

OKÉNKO MÍSTOSTAROSTY
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ!

Navazuji na minulé číslo našich novin, kde byly zmiňovány přípravy na
některé stavební akce, které jsou a budou předmětem realizace ve druhém
pololetí tohoto roku.
Jistě mezi ně patří rekonstrukce obvodového pláště naší mateřské
školy, jehož zahájení je plánováno na začátek letních prázdnin. Na všechny
potřebné činnosti jsou uzavřeny řádné smlouvy o dílo, a tudíž nic nebrání
tomu, aby se práce rozběhly. Upřímně jsem zvědav, jak si dodavatelská
firma zajišťující fasádní nátěr poradí se zadáním, že fasáda má být pestrá
a veselá. Podle předložených dílčích studií si dovoluji tvrdit, že se jim to
podaří.
V ulici Lindnerova byl dokončen chybějící úsek kanalizace a přibližně
120 metrů nového chodníku. Osobně jsem s provedením prací spokojen
a přidanou hodnotou je pro mě zejména fakt, že lze konečně projít ulicí
a dále na hřbitov bez hrozby úrazu.
Konečně se rozběhla i v tuto chvíli největší stavební akce – Infrastruktura pro 13 RD v ulici Českých bratří – kanalizace a plyn. Zde bych se chtěl
dodatečně omluvit všem stavebníkům, jimž se z důvodu pozdního vyřízení
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souhlasu od dopravní policie Jičín posunul termín vydání stavebního povolení. Celou záležitost vnímám tak trochu jako svoji chybu, která se datuje
ještě do mého funkčního období. Věřím však, že všechny další kroky již
budou činěny bez zbytečných průtahů. Na stavbě probíhají pravidelné
kontrolní dny a termín 31. července stanovený pro realizační firmu
smlouvou o dílo bude splněn.
Současně s výše uvedeným se snažíme posunout vývoj události kolem
vyřizování žádostí o dotace. Jedná se zejména o plánované sportoviště
v základní škole a zároveň se snažíme najít nejvhodnější způsob, jak zrekonstruovat naše koupaliště a ubytovnu. Nepochybně zajímavým záměrem je i odbahnění rybníka ve Zlivi. Průběžně jsou kontrolovány přípravné
a projektové práce na dokumentaci k územnímu rozhodnutí na akci Kanalizace Psinice a Křešice. Zde se zásadním způsobem změnila koncepce odkanalizování vyloučením výtlačného potrubí do čistírny odpadních vod
v Libáni a zařazením lokální čistírny odpadních vod mezi Psinicemi a Křešicemi. Pro tuto akci zatím platí realizace v roce 2018.
Na závěr svého článku bych se chtěl dotknout situace v naší základní
škole. Přesto, že momentálně nenavštěvuje školu žádné z mých dětí ani
vnoučat, mám dostatek informací o tom, že se situace v naší příspěvkové
organizaci nijak významně nezlepšila. Řekl bych, že na vině tomu jsou tak
jako přibližně před dvanácti lety nepříliš dobré pracovní a osobní vztahy
mezi pedagogickými pracovníky. Toto je samozřejmě věcí vedení školy,
aby se pokusilo spolu se zřizovatelem dát tyto věci do pořádku. Nemohu se
ubránit dojmu, že v tomto ohledu neplní tuto úlohu zástupce ředitele,
který byl vždy v minulosti tím stmelujícím článkem a dokázal citlivým přístupem ke svým kolegům eliminovat mnohdy nepříjemné situace. Přijde
mi škoda, že na jedné straně se maximálně snažíme do školy investovat
a na straně druhé posloucháme nepříliš lichotivé hodnocení naší školy
jako celku. Dovolím si však se na tomto místě pedagogických pracovníků
zastat, jelikož z mého pohledu jsou na vině i mnozí rodiče, neboť příliš řeší
situace, které byly ještě před několika lety naprosto běžné a snaží se dětem
vytvořit skleníkové prostředí s vyloučením běžných životních problémů
a poznáváním života i z té druhé, často nepříjemné stránky. Dítě si pak bohužel nedokáže vypěstovat obranný mechanizmus, který je pro život v této
uspěchané a tvrdé době bezpodmínečně nutný. Dnešní kantor má tudíž jen
velmi malý prostor k tomu, aby mohl na dítě působit. Obyčejně při jakémkoli opatření naráží na nevoli rodičů, kteří mají pocit, že je jejich dítěti
ubližováno. Z tohoto důvodu řada kantorů rezignuje a omezí se pouze na
holé předávání znalostí. Měli bychom si uvědomit, že škola v žádném případě nemůže suplovat domácí prostředí a napravit to, co bylo v rodině zanedbáno. To platí dnes zrovna tak jako před padesáti lety.
Přeji Vám všem příjemné prožití letního období, a pokud vyrážíte na
zaslouženou dovolenou, přeji Vám, abyste ji využili k regeneraci a odpočinku při činnostech, na které v běžném roce nemáte čas.
Petr Soukup, místostarosta
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
- schválení rozpočtových opatření č. 3–6 roku 2016 na straně příjmů
a výdajů
- schválení dodavatele na akci Výměna ALU vstupních dveří v budově
Mateřské školy Libáň – firmy Window Holding, a. s., s nabídkovou cenou 99.404 Kč bez DPH
- schválení dodavatele na akci Výměna (plastových) oken a dveří v budově Mateřské školy Libáň – firmy PFT, s. r. o., s nabídkovou cenou
651.503 Kč bez DPH
- schválení zhotovitele akce „Rekonstrukce – oprava fasády budovy Mateřské školy Libáň“ – pana Aleše Michala, Jičín – za nabídkovou cenu
220.620 Kč s DPH
- schválení zhotovitele akce „Infrastruktura Libáň 13 RD ul. Českých
bratří“ – plyn firmy ADÁMEK Jaroměř, spol. s r. o., za nabídkovou
cena 1.200.100 Kč bez DPH
- schválení cenové nabídky firmy ALGECO, s. r. o., na realizaci zázemí
pro sportovce v areálu sportoviště za celkovou cenu 1.225.030 Kč bez
DPH s realizací do konce 07/2016
- schválení záměru prodeje obecního pozemku parcelní číslo st. 298
o výměře 347 m2 v k. ú. Libáň ve vlastnictví Města Libáň za odhadní
cenu 103.120 Kč dle znaleckého posudku
- schválení poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč Oblastní
charitě Jičín, Na Jihu 553, Jičín, na provozní náklady související s poskytováním sociálních služeb: „sociálně aktivizační služba pro rodiny
s dětmi“ a „podpora práce s dětmi a rodinami v agendě sociálně právní
ochrany dětí“ realizovaných prostřednictvím „Centra Sasanka“
- souhlas s akceptací cenové nabídky firmy PROIS na projekční práce na
novostavbu dílny a skladu zahradní techniky Technických služeb města
Libáň v celkové výši 70.000 Kč bez DPH
- vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 Města Libáň o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území města Libáň s účinností od 1. 6. 2016
- návrh koupit stavební pozemek parc. č. st. 612 o výměře 55 m2 v k. ú.
Libáň za odhadní cenu 239 Kč/m2 a parcelu parc. č. 1.621 o výměře
1.207 m2 v k. ú. Libáň za 20 Kč/m2
- 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.
Jiřina Zahradníčková
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STROM ROKU 2016

Jistě se nemýlím, když si troufnu tvrdit, že každý z Vás čtenářů našich
novin zná to místo nad městem, kde se říká Na Horách. Už více než tři sta
roků tu kraluje naše Libáňská borovička. Je to krásné místo nejenom pro
schůzky zamilovaných nebo jako cíl nedělních procházek.
Kouzlo místa s prastarým stromem inspirovalo řadu malířů, básníků,
spisovatelů i fotografů. Libáňská borovička jako solitér zaujala také porotu, která měla za úkol vybrat z 57 stromů přihlášených do soutěže Strom
roku pouze dvanáct finalistů.
Libáňská borovička byla vybrána a postoupila do finále! Klání se zúčastní těchto 12 stromů:
Dub na návsi v Borovanech – Jihočeský kraj, okres Písek, obec Borovany u Milevska
Domanínská lípa – Jihomoravský kraj, okres Hodonín, obec Domanín
Dub ze Zásady – Liberecký kraj, okres Jablonec nad Nisou, obec Zásada
Lípa na Lipce – Pardubický kraj, okres Chrudim, obec Lipka u Horního
Bradla
Otec dubů – kraj Hl. m. Praha, okres Hl. m. Praha, obec Praha-Újezd
Chudenická douglaska – Plzeňský kraj, okres Klatovy, obec Chudenice
Lípa u sv. Anny – Plzeňský kraj, okres Klatovy, obec Břežany
Břestovce ve Smetanových sadech – Ústecký kraj, okres Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem
Libáňská borovička – Královehradecký kraj, okres Jičín, obec Libáň

Kaštan Járy Cimrmana – kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou, obec
Sklené
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Dub v Cellerově štěpnici v Bojkovicích – Zlínský kraj, okres Uherské
Hradiště, obec Bojkovice
Bratřejovská hrušeň planá – kraj Zlínský, okres Zlín, obec Bratřejov
Hlasování začalo 15. června a potrvá do 10. října 2016. Vítězný strom získá
jako hlavní cenu odborné arboristické ošetření od firmy Prostrom Bohemia a postup do ankety Evropský strom roku. Ani ostatní finálové stromy
ale nepřijdou zkrátka. Každý z nich, tedy i vítěz, získá peníze za hlasy, které
mu jeho fanoušci dali. Peníze budou určeny k ošetření nebo výsadbě
stromů v místě, kde finalista roste, nebo k vytvoření propagačních materiálů o stromu. Příspěvky z hlasování tak poputují přímo k jednotlivým stromům z ankety. Vyhlášení vítěze proběhne 20. října v Brně.
Věříme, že se hlasování zúčastníte a přispějete nejenom k propagaci Libáňské borovičky, ale tím i našeho města. Svůj hlas můžete poslat následujícím způsobem:
1. Zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS STROM9 (9 je číslo
naší borovičky) na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč. Z této
částky obdrží strom 28,50 Kč. 1 DMS = 1 hlas. Je možné zasílat neomezený počet DMS.
2. Podpisem na hlasovací arch. Každý člověk může za celou dobu
hlasování podpořit jenom jeden strom a jenom jednou. Za každý
podpis obdrží strom 3 Kč. Hlasovací archy budou k dispozici na několika místech: na podatelně městského úřadu, v knihovně, ve škole,
ve školce, v čekárnách lékařů, v cukrárně Karolínka, na vrátnici Antolinu, v pekárně Šumava.
3. Odevzdáním použitého mobilu k recyklaci do kontejneru společnosti ASEKOL umístěného v podatelně městského úřadu. Za
každý odevzdaný mobil získá strom 20 hlasů.
Průběžné počty hlasů pro jednotlivé finalisty můžete sledovat na webu ankety www.stromroku.cz. Posledních sedm dní bude hlasování tajné, konečné pořadí tak bude pro všechny překvapením.
Budeme velice rádi, jestliže podpoříte naši borovičku svými hlasy, které si
tento jedinečný strom určitě zaslouží.
Lucie Hlaváčková
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JAK VYPUDIT SLAVÍKY Z LIBÁNĚ

V roce 1981 jsme s rodinou zavítali tenkrát ještě do městečka Libáně,
o kterém jsme nevěděli zhola nic. Když jsme zde získali pracovní místa,
požádali jsme tehdejší místní národní výbor (pro mladší generaci dnešní
pojmenování městského úřadu) o byt. Byt jsme dostali, i když „všelijaký“,
a tudíž nevyhovující, ale počítali jsme s tím, že časem (když se nám tady
bude líbit) se trvale usadíme a bytovou situaci sami vyřešíme.
Pro trvalé žití v místě rozhodlo několik faktorů. Byla to základní občanská vybavenost, v místě tenkrát ještě lékařská služba i s pohotovostí, prodejní síť ve srovnání s dneškem dokonce rozmanitější, než ta současná,
i když s jistými omezeními. Rozhodla také snadná dostupnost do větších
měst v okolí, dokonce také vzhled náměstí s impozantní sochou mistra
Jana Husa i přírodní scenérie okolní krajiny. Řekli jsme si, že tady v Libáni, kde postavili zdejší lidé v minulosti takový krásný pomník, nemohou
žít nekulturní lidé. A tak jsme vyřešili přes různé peripetie svou střechu
nad hlavou a postavili jsme si v Emlerově ulici rodinný domek.
Jaké bylo později naše překvapení, že v našem malém životním prostoru na břehu Libáňského potoka se usídlila vždy přechodně od konce
dubna zhruba do konce září rodinka slavíka obecného, našeho nejlepšího
pěvce. Vždycky v době zakládání hnízda
po „nezbytných námluvách“ se ozýval jeho
líbezný zpěv vždy brzy ráno nebo z večera.
Někdy i přes den zapěl a vystupňoval čisté
tóny s tlukotem, a dokonce i v noci se čas
od času ozýval krásnou melodií.
Přál bych každému, aby mohl usínat
s líbeznými hlasy tohoto pěvce. A tak to
bylo po více jak dvacet let. V této době se
poblíž této lokality ozývalo i několik dalších slavíků. Jedno z hnízdišť bylo i v prostoru dnešní čističky odpadních vod, další
slavík se též ozýval u bývalé bažantnice za
silem.
Dnes je se vším konec. Začalo to tím, že jedna ze sousedek při obdělávání svého pronajatého pozemku hned těsně za potokem začala iniciativně
„čistit“ břeh Libáňského potoka, potom přišlo nečekané nařízení města, že
všichni uživatelé pozemků u potoka musí vykácet všechny náletové dřeviny, a dílo zkázy bylo dokonáno při výstavbě kanalizace, která vedla těsně
za potokem. A ještě navíc pracovníci Povodí Labe vykáceli vzrostlé stromy,
které zřejmě překážely.
A tak přirozené prostředí pro život našeho ptáčka zpěváčka skončilo
a po březích potoka se pohybují občas slepice a pilně hrabou a pomáhají
tak k další devastaci břehu. Místo slavíka nám tady skřehotají skokani
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a další obojživelníci, ale ti jsou také užiteční, i když s nepříliš krásným, ba
přímo skřehotavým hlasem.
Naštěstí jsou tu i další ptáci, kteří dovedou také krásně zpívat, i když ne
tak dokonale jako slavík.
Když už jsme u ptáků, tak v letošní mírné zimě, hlavně tam, kde máme
blízko domu krmítka, jsme mohli pozorovat celou plejádu našich užitečných pomocníků. Nejčastěji to byly sýkory koňadry, jejich blízké příbuzné
sýkory modřinky, mohli jsme pozorovat také ve větším počtu zvonky zelené. Sem tam se objevil i dlask tlustozobý, také pestře zbarvený stehlík
obecný. Často přilétali vrabci obecní, ukázal se i kos černý. Také hrdlička
zahradní usilovala o vstup do krmítka. Výjimečně se objevil i strakapoud,
bohužel nestačil jsem ho určit, protože existuje i několik dalších velice podobných jeho příbuzných. Na jaře se už brzy objevili nepříliš vítaní špačci
obecní, přilétli i málo známí lejsci šedí. Vloni u nás na zahradě sídlila
i jedna rodinka. Pochopitelně dostavily se i jiřičky a vlaštovky. Občas se
mihne na zahradě i rehek zahradní. A tak výčet převážně pěvců v našem
blízkém okolí je skoro u konce.
Závěrem bych chtěl podotknout, že nemám nic proti tomu, aby člověk
napravoval důsledky svého předešlého počínání právě v čistění odpadových hmot, ale měl by všechno dělat s větším rozmyslem i pochopením pro
ostatní „účastníky řízení“.
Ubývání živočišných i rostlinných druhů je i naší škodou, ale také vizitkou našeho nazírání na způsob života udržitelnosti pozemského žití.
Josef Kůta

STÍNY OD POLICIE OD 1. 3. DO 31. 5.

9. 3. 2016 – přijato oznámení, že v ZŠ Libáň došlo ke krádeži mobilního
telefonu Sony Xperia E1 v hodnotě 2.500 Kč. Provedeným šetřením bylo
zjištěno, že krádeže se dopustil místní žák, který následně telefon prodal
své matce.
15. 3. 2016 – přijato oznámení, že došlo k vniknutí do neobydleného
domu č. p. 131 v obci Libáň, ul. Jiráskova. Šetřením na místě zjištěno, že
neznámý pachatel v uvedené době nedostatečně zajištěným oknem v zadní
části vnikl do neobydleného domu, který prohledal, rozházel věci a u půdy
odcizil tahací harmoniku heligonku, čímž vznikla škoda ve výši 4.000 Kč.
23. 3. 2016 – přijato oznámení, že v ZŠ Libáň došlo ke krádeži mobilního
telefonu Huawey Y330 Black, odloženého na lavici v nezajištěné třídě 5. A.
Odcizením vznikla škoda ve výši 2.500 Kč.
30. 3. 2016 – přijato oznámení, že v obci Libáň, ul. Jičínská, ve volně přístupném kadeřnictví došlo ke krádeži peněženky s hotovostí 500 Kč, s platebními kartami a doklady, kdy uvedené poškozený zanechal bez dohledu
na stole v kadeřnictví.
2. 4. 2016 – v obci Libáň, ul. Českých bratří, bylo kontrolováno osobní
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motorové vozidlo Ford Focus, kdy řidič vozidla požil před jízdou alkoholické nápoje. Dechová zkouška na přístroji Dräger byla pozitivní s hodnotami 0,31 promile a 0,28 promile alkoholu v dechu.
6. 4. 2016 – se dostavila oznamovatelka na PČR OO Kopidlno, aby oznámila ztrátu mobilního telefonu zn. IPhone 4, černé barvy, společně s kartou SIM a plastovým pouzdrem vínové barvy, uloženém v koženém pouzdře černé barvy. Ke ztrátě došlo dne 5. 4. 2016 v době od 20:30 hodin do
22:00 hodin v obci Libáň v ul. T. G. Masaryka ve směru k náměstí Svobody. Mobilní telefon byl po 22:00 hodině již nedostupný, z tohoto důvodu
se oznamovatelka domnívala, že mobilní telefon někdo nalezl, vypnul a ponechal si jej. Mob. tel. byl vypátrán a vrácen majitelce.
16. 5. 2016 – v obci Psinice byla vypátrána osoba v celostátním pátrání.
27. 5. 2016 – mezi obcemi Libáň a Bystřice bylo kontrolováno osobní motorové vozidlo Škoda Felicia, kdy řidič se podrobil testu na DrugWipe
5 S na ovlivnění návykovou látkou s pozitivním výsledkem na amfetamin
a methanphetamin. Následně byl řidič vyzván k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem tělních tekutin, které odmítl.
27. 5. 2016 – na PČR OO Kopidlno oznámila D. Z., že pohřešuje svého
vnuka B. M., kterého má v opatrovnictví, kdy se nevrátil ze školy v Jičíně
v Soudné, ze které měl přijet v 16:15 hod. autobusem. Ve 21:45 hod. nevlastní děda pohřešovaného oznámil, že se B. M. vrátil v pořádku domů.
Vytěžením pohřešovaného bylo zjištěno, že si na autobusovém nádraží
v Jičíně vzpomněl, že ve vlaku, kterým se vrátili ze školního výletu, si zapomněl batoh, a tak se vrátil zpět na vlakové nádraží, kde však zjistil, že
vlak již odjel. Následně šel zpět na autobusové nádraží, ale vzhledem k tomuto zdržení mu jeho autobus ujel, a tak šel domů pěšky, kam v pořádku
dorazil kolem 20:41 hod. Bez podezření na trestný čin či přestupek.
1. 6. 2016 – přijato oznámení od občana, že dochází k napadení jeho
družky ze strany její sestry a jejího přítele v obci Libáň, ul. Na Ženichově.
Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že po předchozí slovní rozepři
přelezla žena uzamčenou kovovou branku na dvorek domu č. p. 465, rozkopla vchodové dveře domu a vnikla do chodby domu, kde napadla svoji
sestru V. I. Poté přítel jedné ze sester vylomil vstupní branku na dvorek a
zapojil se do konfliktu na dvorku a následně v chodbě domu. Výše uvedeným jednáním vznikla škoda majiteli nemovitosti, a to na poškozené
brance, kdy škoda není dosud ustanovena. Výše uvedeným jednáním
vzniklo zranění osob (obou sester), kdy obě vyhledaly lékařské ošetření.
Následně chci občany Libáně opakovaně upozornit na dodržování zákona o silničním provozu, kdy se zejména jedná o špatné parkovaní. Některé tyto přestupky jsou aktivními občany Libáně opakovaně oznamovány na linku 158.
Dále žádám občany, aby v případě jakéhokoliv poznatku k trestné činnosti kontaktovali OOP Kopidlno.
pprap. Jaroslav Zikmund, Policie ČR OO Kopidlno
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VÝROČÍ
KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ

Většina z nás, kteří jsme navštěvovali
libáňskou školu, dennodenně procházela parkem kolem výrazné sochy, která
se nám stala důvěrně známou už jen tou
zdviženou rukou. Hrozí? Nebo zdraví?
Možná se mnozí dozvěděli až při češtině
nebo dějepisu, že představuje velkou
osobnost našich dějin z doby národního
obrození – Karla Havlíčka Borovského.
Proč zrovna on v Libáni?
Už v roce 1898 Strana národně socialistická v Libáni založila vzdělávací
a podpůrnou besedu pod jménem
„Havlíček“, která odvedla v předválečné
době velký kus práce na poli vzdělávacím, kulturním i podpůrném, kupříkladu oživila kulturní život ve městě různými divadelními představeními. Ta se
též zasloužila o vznik pomníku v parku u školy.
Ve Vysokém Veselí byl v roce 1907 slavnostně odhalen pomník
K. H. Borovského. Na tuto slavnost byli vysláni jako delegáti besedy
„Havlíček“ z Libáně pánové Josef Kolbaba a Josef Zámečník. Výsledek jejich účasti byl takový, že na nejbližší schůzi podali návrh, aby také v Libáni
byl zbudován pomník „Brixenskému mučedníku“. (Zřejmě v nich slavnost
a socha zanechaly hluboký dojem.) Tato myšlenka byla do dvou let zrealizována a již dne 29. června 1909 byl pomník Karla Havlíčka Borovského
slavnostně odhalen.
Navrhl jej a též zhotovil Jaroslav Jedlička, sochař ve Vojicích. Náklad
na tento pomník činil v tehdejší době necelých 3.000 korun, což by se
mohlo zdát málo, ale pro jeden spolek to byla neopominutelná částka.
Slavnostní řeč při odhalení tohoto pomníku za účasti velkého počtu občanů pronesl učitel a tehdejší oblíbený poslanec Č. J. Lisý ze Železného
Brodu. O besedě „Havlíček“ bohužel mnoho pramenů neexistuje, protože
veškeré zápisy o jeho předválečné činnosti byly v roce 1916 spáleny. Mohly
být dnes krásným dokumentem protirakouské činnosti a dokladem dobré
osvětové práce.
Domnívám se tedy, že nebude na škodu připomenout si některé okamžiky ze života a tvorby Karla Havlíčka Borovského, který právě na poli
Libáňské noviny č. 79

- 11 -

protirakouském
proslul.
Letos totiž
uplyne 195
let od jeho
narození
a zároveň
160 let od
jeho předčasné smrti.
Narodil
se 31. října
1821 v Borové u Německého
Brodu (odtud přízvisko Borovský). Rodina se v roce 1830 přestěhovala do Německého Brodu, kde Havlíček od roku 1833 studoval gymnázium, které dokončil v roce 1838. Od toho samého roku studoval filosofii v Praze. Havlíček
stále toužil po tom, aby mohl působit na výchovu českého lidu, vstoupil
proto do kněžského semináře. Nelíbily se mu však poměry, které zde panovaly – kněžstvo bylo vychováno v konzervatismu a také v duchu protinárodním. Na podzim 1841 proto seminář opustil a stal se až do konce života nekompromisním kritikem římskokatolické církve. Vystupoval rovněž proti celibátu, který byl dle jeho názoru proti přírodě a lidské přirozenosti. Zprvu byl vlivem Jána Kollára a dalších přátel i zastáncem rusofilství
a všeslovanské vzájemnosti. Svůj názor pak výrazně korigoval po ročním
pobytu v Rusku, kde působil jako vychovatel u významného profesora. Již
roku 1844 se vrátil s přesvědčením, že slovanská vzájemnost je zcela nemožná. Po návratu z Ruska vychází jeho první tištěné dílo v příloze Pražských novin – Obrazy z Rus – obsahující ostré kritiky tamních poměrů.
Roku 1846 se stal na doporučení Františka Palackého redaktorem Pražských novin a jejich přílohy Česká včela.
Proslavil se též brilantní kritikou nového Tylova románu Poslední Čech.
Vůči uznávanému spisovateli a dramatikovi si Havlíček nebral servítky.
Josef Kajetán Tyl tím dostal řádný zásah do sebevědomí. Havlíčkova kritika měla úspěch, Tyl se bránil, ale o to větší si nakonec uřízl ostudu.
V revolučním roce 1848 odešel z Pražských novin a založil vlastní Národní noviny, které dosáhly velké popularity. Národní noviny byly prvním
deníkem v Českých zemích. V nich kritizoval nevybíravě a vtipně poměry
v Rakousku–Uhersku, a byl proto úřady velmi pronásledován. Roku 1848
po potlačení povstání v Praze byl poprvé zatčen a několik dnů vězněn. Pro
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kritiku vládní politiky byly Národní noviny v lednu 1850 pražským vojenským velitelstvím zakázány.
Havlíček hledal místo, kde by mohl pokračovat ve své žurnalistické činnosti. Usadil se v Kutné Hoře a tam založil časopis Slovan, který vycházel
2 × týdně a v němž pokračoval ve svých kritických postojích. Jako redaktor
byl sledován, podrobován domovním prohlídkám, několik čísel Slovana
bylo zkonfiskováno a s Havlíčkem byly vedeny soudní procesy pro porušení tiskového zákona, což Havlíček ve Slovanu s osobitým humorem komentoval. V létě 1851 bylo vydáno opatření, na jehož základě bylo možné
zakázat vydávání protivládních periodik, pokud obdrží dvě úřední výstrahy. Poté, co byly Slovanu tyto výstrahy uděleny, Havlíček sám v srpnu
jeho vydávání zastavil. Rozhodl se žurnalistickou práci přerušit a věnovat
se rodině. V listopadu 1851 byl Havlíček postaven před kutnohorský soud
a obviněn z několika přečinů. Soud ho ale i na základě jeho brilantní obhajoby a znalosti zákonů osvobodil.
Z Kutné Hory se Havlíčkovi vrátili do domu na náměstí Německého
Brodu. Havlíček žil spíše v ústraní a společensky se neangažoval. Na začátku prosince 1851 přinesl však ministr Bach císaři doporučení deportovat Havlíčka do Salzburgu. Císař Franz Josef I. pobyt v tomto významném
městě zřejmě nepovažoval za dostatečné opatření a zvolil odlehlý Brixen
v tehdejším jižním Tyrolsku (dnes v Itálii).
Dne 16. prosince 1851 kolem třetí hodiny ranní vstoupil do Havlíčkova
bytu policejní komisař Franz Dedera s dvěma strážníky a vyzval Havlíčka,
aby ho následoval. Ten pak byl v doprovodu dalších tří strážníků spěšným
dostavníkem dopraven do tyrolského Brixenu. Cesta přes zasněžené Alpy
byla velmi náročná. Jednou se dokonce splašili koně a Havlíček byl paradoxně jediný, kdo se je odvážil zastavit. Vtipně cestu popisuje v Tyrolských
elegiích.
V Brixenu byl Havlíček zpočátku ubytován v hotelu Elephant. V roce
1852 za ním přijela jeho manželka Julie s dcerou Zdenkou. Cestovní náklady ve výši 150 zlatých zaplatilo policejní ředitelství. Hmotnou nouzí v té
době Havlíček ani jeho rodina netrpěla, jelikož dostával od rakouského ministerstva vnitra v pravidelných měsíčních splátkách 500 zlatých ročně
(pro představu – vyšší úředník tehdy dostával 500–700 zlatých, učitel 130
a dělník 100–200 zlatých). Na živobytí to však evidentně nedostačovalo,
protože musel citelně sáhnout do rodinných úspor. Pobyt v horském Brixenu však zdravotně prospíval celé rodině nakažené tuberkulózou. Rodina
si zde pronajala domek se zahradním altánem, jídlo jim nosili z hostince
U Slona.
Havlíček prožil ve vyhnanství 3,5 roku, odtržen od vlasti i od přátel.
V Brixenu byl nešťastný. Byl pod stálým policejním dozorem a byla sledována veškerá jeho korespondence. Velmi ho také trápilo to, že musí žít
mimo svůj domov, má jen omezené kontakty s přáteli v Čechách a není mu
umožněno veřejně a svobodně se projevovat. Přesto v Brixenu napsal svá
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nejznámější satirická a ironická díla – básnické skladby Tyrolské elegie,
Král Lávra a Křest svatého Vladimíra.
V roce 1854 se manželka Julie s dcerou vydaly zpět do Prahy. Havlíček
tak doufal, že jej za rodinou do Čech spíše pustí, ale byl po téměř čtyřech
letech vyhnanství propuštěn zpět do Čech až poté, co podepsal protokol,
jímž se zavázal nepokračovat ve veřejných aktivitách. Do Prahy přijel
15. května 1855. Cestou se dozvěděl smutnou zprávu, že jeho manželka Julie před měsícem zemřela na následky tuberkulózy. Tato nemoc byla brzy
po návratu zjištěna i u Havlíčka a nakažena byla i jejich dcera Zdeňka.
Havlíček, který se z Brixenu vrátil s téměř bílými vlasy, po zprávě o úmrtí
jeho ženy prý utekl do polí a křičel: „To je konec!“. Po návratu z vyhnanství
se ocitl bez práce a bez finančních prostředků. Žil v Německém Brodě
u matky a dceru nechal u své švagrové.
Havlíček měl úředně zakázáno opouštět i Německý Brod. Na každou
cestu musel žádat o povolení. Zapovězenou měl především Prahu, kam se
snažil přestěhovat především proto, aby byl blíže dceři. Pobyt v Praze mu
byl povolen až po zjištění jeho nevyléčitelné nemoci. V roce 1856 si začal
stěžovat
na
stálou
únavu a kašel. 18. června
1856 dostal chrlení krve
a doktoři rozhodli o jeho
pobytu ve Šternberku
u Smečna na Kladensku,
kde se léčil u místních
lázeňských
pramenů.
24. července 1856 byl
v horečkách převezen do
Prahy. O pět dní později
zemřel v bytě švagra
Jaroše ve věku nedožitých 35 let, na stejné
posteli jako o rok dříve
jeho milovaná žena Julie.
Před smrtí prý v agónii
pohyboval rukou, jako-by
horečně
něco
psal
a obracel listy.
Pohřeb zorganizoval
sládek Ferdinand Fingerhut–Náprstek, bratr Vojtěcha Náprstka, pořadatelství se ujal Josef Němec,
manžel Boženy Němcové, spolu s Josefem Václavem Fričem. Pohřbu se
zúčastnilo velké množství lidí – policie jmenovitě zaznamenala přítomnost
např. Františka Palackého, Františka Ladislava Riegra, Václava Hanky
nebo Karla Jaromíra Erbena. Josef Němec byl po pohřbu následně za svou
aktivitu odsouzen k osmi dnům vězení. Na pohřbu Božena Němcová
údajně položila na Havlíčkovu rakev trnovou korunu jako symbol mučednictví. J. L. Turnovský, který se pohřbu osobně zúčastnil, napsal: „O věnec
vavřínový, kterým byla Božena Němcová rakev Havlíčkovu ozdobila, rozdělili se nejbližší účastníci pohřbu, vzavše si po lístku na památku“.
Havlíček, kterého se rakousko–uherská moc obávala natolik, že jej deportovala za hranice vlasti, byl nesporně obětí svých odvážných politických
názorů. Izolace od přátel a své vlasti v Brixenu jej značně psychicky poznamenala. Nicméně fakt, že za dobu strávenou v Brixenu pobíral Havlíček
plat vyššího úřednického zaměstnance (aby se jej vláda zbavila) a obýval
druhý nejdražší dům v Brixenu nebo to, že nemoc, na kterou zemřel, mu
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nezpůsobila údajná „izolace“, ale „jen“ obyčejné nachlazení, se mnohdy
neuvádí. Přesto pro nás zůstává provždy vzorem neohroženého a čestného
člověka, jehož výrok připomíná i socha v libáňském parku: „Přislibujte si
mně, vyhrožujte si mně, zrádcem přece nebudu!“ (A zdvižená ruka nehrozí, ale spíše asi přísahá.)
Před smrtí se lidé Havlíčkovi vyhýbali a jeho veřejnou činnost odsuzovali i v tisku. Paradoxně se již za několik let stal národním mučedníkem
a jeho osoba byla uctívána. Vznikl tak kult, jakého jsme v drobných obměnách byli svědky i ve 20. století. Je pohřben v Praze na Olšanských hřbitovech.
Kultem Karla Havlíčka Borovského byla postižena i jeho dcera Zdenka,
která v útlém věku přišla o oba rodiče. Měla se stát symbolem národa
a jeho mravní velikosti, znakem nehynoucí památky Karla Havlíčka a jejím
pokračováním. Havlíček se obětoval za národ a ten jej měl nyní zastoupit
ve výchově sirotka. Vznikla patetická idea, především ze strany manželek
čelních představitelů českého politického života, že se o štěstí jejího života
postará český národ, protože je to jeho povinnost. Zdenka dostala titul
„Dcera národa“ a na zajištění jejího výživného a věna byla vyhlášena loterie. Ta ve finále vynesla přes 30 tisíc zlatých a poručníkem byl ponechán
František Jaroš. Havlíčkův švagr se ovšem postupem času zadlužoval
a mnozí se obávali, že ke splacení použije Zdenčiny peníze. Novým poručníkem byl proto určen známý český politik František Brauner a Zdence určil pobývat v rodině univerzitního knihovníka Jana Hanuše.
Zde ovšem Zdenka nebyla šťastná, a tak si ji František Brauner po třech
letech vzal k sobě. Nutno říct, že jejich vzájemný vztah také nebyl zcela
ideální. Brauner byl společensky respektovaná osobnost s autoritativním
chováním a Zdenka sice teprve dospívající, ale zajisté po otci tvrdohlavá
žena. Oporu pro ni nepředstavovala ani Braunerova žena Augusta, a tak si
Zdenka našla upřímnou útěchu v několika společnicích. Brauner sám považoval za povinnost osmnáctileté Zdence nalézt adekvátního manžela.
Jenže Zdenčino srdce si mezitím získal Kvido Battaglia. Vztah Dcery národa s rakouským vojákem (ke všemu polského původu) ovšem české společenské mínění nesneslo. Po Praze se začaly o Zdence šířit nepravdivé
křivdy, klepy a tento vztah byl násilně ukončen. Poté Zdenka odolávala námluvám Václava hraběte z Kounic, až jí byl přiřčen statkář Antonín Svoboda. Ke sňatku již nedošlo. Začala se projevovat choroba jejích rodičů, až
nakonec 20. září roku 1872 Zdenka Havlíčková zemřela ve věku necelých
24 let u své babičky v Německém Brodě. Josefína Havlíčková tak byla nucena po svém manželu, synovi a snaše pochovat i vnučku.
Prameny: Krásy Českého ráje – Libáň, Emlerovo rodiště, 1936
Libáň 650 let města, Osvětová beseda v Libáni, 1974
Internet
Mgr. Jitka Šedivá
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JIŘÍ TOBIÁŠ

15. května to bylo 5 let, co ve věku 85 let zemřel lesník, fotograf, publicista, básník a velký
přítel našeho města a obyvatel Jiří Tobiáš.
Narodil se 2. května 1926 v Bystřici, kde měli
jeho rodiče krámek s potravinami. Povinnou
školní docházku ukončil v Libáni. Po válce,
kterou téměř celou prožil u příbuzných
v Sobčicích u Ostroměře, pracoval jistou dobu
jako účetní na MNV v Libáni.
Po celý svůj pestrý a plodný život byl naplněn láskou k rodině, přírodě, sportu a muzice.
Od mládí byl nadšeným fotografem, zúčastňoval se soutěží a pořádal výstavy doma i v zahraničí.
Ve sportu se aktivně věnoval lehké atletice, házené a zejména fotbalu.
Založil hudební skupinu, účinkoval v divadle, režíroval kabarety. Po vojně
v roce 1952 se oženil s půvabnou učitelkou Zdeničkou, se kterou vychovali
dvě děti – Jiřího a Zdenu a prožili spolu v lásce téměř 59 roků. Oba zpívali
v libereckém Ještědu a posléze v Chrámovém sboru kostela sv. Antonína
v Liberci, s kterým procestovali celou Evropu, střed Asie i USA.
Libáň a jeho občané byli Jiřímu velice blízcí. Rád naše město navštěvoval, má zde řadu svých přátel, byl zde dvakrát s libereckým Chrámovým
sborem, pořádal výstavu fotografií ve Starých Hradech i Libáni, které také
věnoval mnoho svých básní.
z archivu Josefa Stránského

JIŘÍ TOBIÁŠ – DUCH MĚSTA LIBÁNĚ
(k 675. výročí založení města ze sbírky Rodné lány – 2003)
Už jenom němí svědkové
zaniklých časů se dívají,
jak město vzkvétá do krásy
a v krajině se skrývají.

Dějiny města dnes na nás shlíží
ze zámku „v Hradech“ a z fasád domů,
z pěšin a cestiček, vedoucích k Horám,
z lesnatých strání, ze staletých stromů.

Předkové naši netušili,
když našli si svůj kousek Čech,
že pohledem ho hladit budem
a štěstím zatajovat dech.

Dozvíme se, že město prožívalo
následky válek, okupaci země.
Pak, víc než čtyřicet let nesvobody.
To byly doby, věru temné.

Oni svěřili svou budoucnost
potoku, lesům, pastvinám
pod kopcem Hora, jak je zván,
z nějž borovička shlíží k nám.

Dnes naše ústa měla by se chvět,
radostně chorál svobody si pět.
Něžnými květy lásky a štěstí
milé své město provonět.
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Dech minulosti cítíme
a našim předkům vděčíme,
jak historii v město zapsali
a příštím věkům předali.

Dech svěží vůně od Libáně
nechť rozletí se v širý svět,
by každý, kdo zde někdy žil,
ten závan dechu svého města
u srdce pevně pocítil.

Sdílejí nám, jak se tu žilo.
A byť jen hrstkou vzpomínek
Jak město stavěli a budovali.
se do Libáně navrátil.
Že živobytí mnohdy těžké bylo
a když byl důvod, jak se radovali.

KULTURA
PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ
NA 3. ČTVRTLETÍ ROKU 2016
ČERVENEC
2. 7. 16. ročník Libáňské hvězdné noci na náměstí Svobody
v Libáni
2. 7. 6. ročník Babetiády na hřišti ve Psinicích
9. 7. 13. setkání dechových hudeb na hřišti v Bystřici u Libáně, účinkuje Kyzivátova kapela Libáň
23. 7. Kozodírský výstřik – soutěž v netradičních hasičských disciplínách
SRPEN
13. 8. Neckyáda – soutěž plavidel na koupališti v Libáni
20. 8. 13. ročník Loučení s prázdninami na hřišti v Psinicích
ZÁŘÍ
10. 9. 6. výroční koncert v kostele sv. Jiří v Psinicích
22. 9. Křeslo pro hosta „Tmavomodrý svět Jaroslava Ježka“ o geniálním klavíristovi a skladateli Osvobozeného divadla bude vyprávět
Zdeněk Vokurka, od 17 hodin v cukrárně Karolínka
24. 9. Václav Hudeček a mladoboleslavský komorní orchestr
v rámci Hudebního festivalu Foerstrovy dny 2016 v Domě kultury
v Libáni od 19 hodin
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PŘÁTELÉ KRÁSNÉ HUDBY,

hudební festival Foerstrovy dny pomalu končí se svým 16. ročníkem
a chystá pro návštěvníky poslední dva koncerty. V sobotu 24. září v 19 hodin v Domě kultury v Libáni se představí houslový virtuos Václav Hudeček
společně s Mladoboleslavským komorním orchestrem
s dirigentem Jiřím Havlíkem. Co si poslechneme? Především dva velmi slavné houslové koncerty J. S. Bacha.
Jsou považovány za skladatelova originální díla, která
pronikla do repertoáru světových houslistů jako díla
dokonale vystihující Bachovu osobnost a styl epochy.
Od prvních taktů jsme v moudrém světě bachovské
hudby, neustálé proměny témat tvoří krásný dynamický proud hudby. Zejména volné věty vytvářejí pro
posluchače klidnou plochu s lyrickými projevy. Ještě připomenu, že houslové koncerty pocházejí z Bachova vrcholného tvůrčího období, z jeho činnosti v Lipsku kolem roku 1724, kde vytvořil ještě řadu jiných vynikajících
skladeb vokálních i instrumentálních.
Večer zahájí půvabně komorně naladěné salzburské Mozartovo Divertimento a festivalový koncert uzavře nejslavnější dílo švédského skladatele
Dana Wirena Serenáda pro smyčcový orchestr z roku 1937.
I Foerstrovy dny oslavují jednu z nejdůležitějších událostí v dějinách
českých zemí. V sobotu 15. října v 15 hodin v kostele sv. Ducha v Libáni
herečka Táňa Fischerová a hudební skladatel Daniel Dobiáš v komponovaném pořadu připomenou 700. výročí narození „Otce
vlasti“, krále českého a císaře Svaté říše římské Karla
IV. Do mnoha jeho poselství nás zavedou dochovaná
ohlédnutí z králova rukopisu.
A budu pokračovat. Popíšu stručný náhled do červencových dnů české kultury. Nebude ze zákulisí Foerstrových dnů, nicméně přináší nám inspirace pro budoucí ročníky. Vydám se s přítelkyní Pavlínou na mezinárodní hudební festival Smetanova Litomyšl. Hlavním lákadlem je
akusticky výborné zámecké nádvoří s unikátním výsuvným zastřešením
pro 1.300 diváků. Tady se odehrává hlavní festivalový program, operní
představení a galakoncerty. Nevšedním zážitkem bude opera Bedřicha
Smetany Hubička podle povídky Karoliny Světlé. Proč právě toto festivalové představení zmiňuji? Inu proto, že u posluchače vyvolává obrovské
emoce, byť je to opera tak trochu komická. Smetana si nikdy nedovedl vysvětlit, proč si obecenstvo zamilovalo z jeho díla nejvíce Prodanou nevěstu
a právě Hubičku. Ano, ano, Hubička zůstává jeho nejoblíbenějším dílem.
Když jsme navštívili Jabkenice, od Libáně vzdálené, co bys kamenem dohodil, a postáli u skladatelova psacího stolečku, uvědomili jsme si, že
v době, kdy tady komponoval jásavou lyrickou Hubičku, prožíval Smetana
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tragické okamžiky, ohluchnul a nemoc ho vykolejila ze společenského života a ze života aktivního hudebníka. Slavná premiéra Hubičky se konala
v listopadu 1876. Smetanovi se dostalo mnoho nadšených díků. Představte
si, že obecenstvo respektovalo skladatelovu hluchotu a místo potlesku mávalo skladateli bílými šátky, dostal spoustu věnců. Tak tuhle atmosféru budeme ve Smetanově rodišti v Litomyšli prožívat.
A Litomyšl ještě neopustím. Tento festival nám přináší podněty i pro
Foerstrovy dny. Již nyní víme, že jedinečný bude večer v sobotu 13. května
2017, kdy v rámci 17. ročníku libáňského festivalu slavná herečka Hana
Maciuchová bude kralovat nad texty francouzské spisovatelky George Sandové a skladbami jejího přítele Fryderika
Chopina, které v klavírním doprovodu přednese Ivo Kahánek. O tom jsme měli možnost přesvědčit se při návštěvě Litomyšle v loňském roce.
Při našem letošním litomyšlském pobytu budeme věnovat
pozornost též návštěvě kulturní památky zvané Růžový palouček; místa obestřeného starou pověstí o loučení J. A. Komenského
s vlastí a českými bratry v roce 1682.
Do tohoto nádherného parku porostlého od nepaměti francouzskými růžemi nás přivádí pořad Vivat Carolus
Quartus s astrofyzikem Dr. Jiřím
Grygarem (mám snahu ho pozvat do
Křesla pro hosta), teologem Dr. Petrem Pokorným, společně s umělci
Alfrédem Strejčkem a Štěpánem Rakem.
A pak přijde velké finále s Českou
filharmonií k 70. výročí prvního koncertu v Litomyšli. Pod taktovkou Jakuba Hrůši bude provedena Smetanova Má vlast. A zase se musíme vrátit
do nedalekých Jabkenic. Zase musíme stát u malého stolku se skladatelem opotřebovanou podložkou, na
níž vznikala jeho velká díla, a uvažovat o obrazech vlasti, o síle jejího
účinku, o díle v hudební literatuře
ojedinělým.
Po tom všem se s přítelkyní vydáme za inspirací pro naše další pořady do kraje Leoše Janáčka, do
jeho rodných Hukvald ke studánkám a pomníku Lišky Bystroušky,
do lázní Luhačovice, kde v Augustiniánském domě vznikala taková díla
jako opera Liška Bystrouška nebo Glagolská mše. Ale o tom až příště, teď
vám přeji přívětivé prožití letních prázdnin.
Zdeněk Vokurka
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VETERÁNEM ČESKÝM RÁJEM

3. až 5. června se konalo tradiční třídenní setkání veteránů spojené s výletními jízdami krajem Českého ráje pro stroje vyrobené do roku 1945
včetně. Nedělní spanilá jízda měla zastávku v Libáni, kde se konala soutěž
elegance včetně diváckého hlasování o nejhezčí automobil a motocykl. Zastavení v Libáni nafotil Marek Klár.
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Slavnostní přivítání prvňáčků a žáků se 1. září uskutečnilo u nově zrekonstruovaného vstupu do naší školy. Děti a rodiče si tak mohli prohlédnout výsledek projektu „Libáň, objekty ZŠ – zlepšení tepelně–technických
parametrů obvodových konstrukcí“. Velké poděkování patří Městu Libáň
za realizaci tohoto projektu.
Naše škola žila v průběhu školního roku pestrým a bohatým životem,
o čemž svědčí řada činností a akcí. Žáci měli možnost navštěvovat řadu
kroužků, které vedli učitelé, pan školník, lidé z řady přátel naší školy a student vysoké školy. Uskutečnily se projektové dny, exkurze, kulturní představení a besedy. Žáci se účastnili různých soutěží a turnajů, v nichž získali
řadu úspěchů a ocenění. V průběhu roku jsme do školy zvali odborníky
z různých oblastí, aby se prostřednictvím besed a přednášek mohli naši
žáci seznamovat s jinými pohledy na některé stránky společenského
i osobního života. Prohloubili si znalosti a rozšířili si všeobecný přehled.
Pokračovala dlouholetá spolupráce s okresním metodikem prevence z Pedagogicko psychologické poradny v Jičíně. Mgr. Luboš Toman pracoval se
žáky z různých tříd formou zážitkové pedagogiky. Tento způsob prevence
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rizikového chování dětí je efektivní a pomáhá nám řešit řadu problémových situací.
Pravidelně také probíhaly besedy v místní
knihovně s paní Hlaváčkovou. Pedagogové
připravili pro žáky ročníkové a třídní projekty, soutěže v oblasti sportu, matematických a přírodovědných znalostí, společenskovědních, recitačních a hudebních dovedností. Za jejich celoroční práci jim patří velké
poděkování. O průběhu celého školního
roku si můžete přečíst v ročence naší školy,
kterou pravidelně vydáváme každý rok.
Ráda bych Vás ale stručně seznámila s některými akcemi a událostmi. Velice úspěšné byly vánoční trhy, rozsvěcení
stromu na náměstí, koncert pěveckého sboru Viola ze ZŠ Žamberk, dětský
karneval, recitační a pěvecké soutěže, jarní výstava v budově školy, den
dětí pro naše žáky na zahradě školy a na hřišti. V lednu 2016 jsme opět
uskutečnili lyžařský výcvik pro žáky 6.–9. tříd. V únoru odjeli poprvé na
hory i žáci 4. a 5. třídy. Oba kurzy byly velmi pozitivně hodnoceny žáky
i rodiči. Také vychovatelky školní družiny zorganizovaly zajímavé, tvůrčí
a poučné aktivity pro žáky, kteří navštěvují toto zařízení. Fotodokumentaci
z akcí si můžete prohlédnout na našich webových stránkách. Pestrý rok
zažily i děti v naší mateřské škole. Paní učitelky připravily velmi zajímavé
akce nejen pro děti, ale také pro jejich rodiče. Pravidelně navštěvuji dětská
vystoupení, sleduji přípravu dětí k zápisu a ráda se účastním setkání s rodiči. Paní učitelky jsou nápadité, velmi aktivní, tvůrčí a zodpovědné. Jejich
práce s dětmi je na vysoké úrovni. Při naší škole pracuje Sdružení rodičů
a přátel libáňské školy. Maminky a tatínkové pořádají pro naše žáky různé
akce, ve spolupráci s pedagogy organizují zájmové kroužky, podílejí se na
některých akcích školy a připravují tajný výlet pro členy kroužků. Patří jim
velké poděkování za jejich celoroční činnost. Nesmím zapomenout na naše
provozní zaměstnance na všech úsecích. Jsou nedílnou součástí naší školy
a přispěli ke zdárnému průběhu školního roku. Děkuji jim za jejich každodenní práci. V červenci se uskuteční rekonstrukce budovy mateřské školy.
Proběhne výměna oken, dveří, kompletní renovace střechy a budova dostane novou fasádu. Dále pro děti budou připravené v přízemí budovy dvě
šatny, protože stávající prostory byly nevyhovující. Věřím, že v srpnu děti
přivítá barevná a krásná školka. Tato rekonstrukce je dalším důkazem
toho, že škola je pro Město Libáň jednou z hlavních priorit. Mnohokrát
děkuji za všechny děti, žáky, pedagogy, zaměstnance, rodiče a přátele
školy.
Závěrem bych ráda popřála žákům příjemné prožití letních prázdnin,
hodně nezapomenutelných zážitků a sportovních aktivit. Pedagogům
a provozním zaměstnancům přeji zaslouženou dovolenou.
Mgr. Ladislava Hazdrová, ředitelka školy
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DEN ZEMĚ

Dne 22. dubna 2016 proběhl na naší
škole projektový den pod názvem Den
Země. První dvě vyučovací hodiny si
žáci ve svých třídách povídali o tématech, která souvisela s ochranou přírody, recyklací, tříděním odpadů, plnili
zadané úkoly a diskutovali. V 9 hodin
proběhla cvičná evakuace školy. Žáci se
svými učiteli museli opustit budovu
školy dle evakuačního plánu. Evakuace
se

zdařila, žáci i učitelé opustili včas prostory školy a seřadili se na předepsaných místech k podání hlášení. V průběhu dopoledne pak probíhal úklid
odpadků v různých lokalitách Libáně
a před budovou školy. Na zahradě
školy žáci provedli údržbu běžecké
dráhy, úseku pro skok daleký, rozváželi hlínu a hrabali trávník. Počasí
přálo, nálada byla pracovní a všichni
svědomitě splnili zadané úkoly. Patří
jim poděkování.

Vladimír Lejsek

TRADIČNÍ SBĚR PAPÍRU

Tak jako každý školní rok, v říjnu
a v dubnu, naše škola pořádala sběr
papíru. Této akce se zúčastnila celá
naše škola, protože všichni žáci chtěli
pomoci přírodě. Celý rok jsme usilovně
sbírali noviny, letáky a kartony a v určený termín jsme náš nashromážděný
úlovek přivezli do školy.
Termín odvozu sběru byl úmyslně
zvolen na pátek 22. dubna – Den
Země. Již ve čtvrtek nám společnost
zabývající se svozem odpadu přistavila na školní zahradu velkoobjemový
kontejner a hned ráno vybraní žáci započali s nakládkou sběru.
Celkem žáci školy sebrali více než 6 tun papíru. Máme radost z toho, že
jsme zachránili kousek lesa, a tím pomohli naší krásné přírodě.

Milan Valnoha
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FOTBALOVÁ REPREZENTACE ŠKOLY

Již tradičně se naše škola každé jaro zúčastňuje fotbalového turnaje
žáků I. stupně – McDonald´s Cupu.
Žáci naší školy vyjížděli letos 3. května na tento turnaj do Jičína, aby
předvedli své fotbalové umění.
V naší skupině jsme se
nejprve střetli
se soupeřem
z 1. ZŠ Jičín.
Zpočátku bylo utkání herně vyrovnané,
než si náš
hráč ve vlastním pokutovém úze-mí
zahrál házenou. Soupeř
se ujal vedení
zásluhou proměněné penalty. Ve druhém poločasu
jsme již hrát
fotbal
nechtěli, hráči
přihlíželi, jak
soupeřův
útočník zvyšuje stav na 0:2. V závěru utkání jsme ještě měli šanci upravit
výsledek, ale náš hráč neproměnil penaltu.
Bohužel, ve stejném duchu se odehrávala i další utkání turnaje. Naše
nedůslednost, nechuť a nezájem hrát fotbal byly příčinou toho, že jsme
i všechna další utkání prohráli – se ZŠ Kopidlno 0:4, se 3. ZŠ Jičín 0:5
a i utkání o 7. místo se ZŠ Sobotkou 1:3.
Opět nezbývá než konstatovat, že bez běhání a zápalu pro hru se fotbalové utkání vyhrát nedá, a tak reprezentanti naší školy obsadili na turnaji
poslední 8. místo.
Jen těžko lze také dosáhnout úspěchu, když si chlapci čas mezi zápasy
místo odpočinku vyplňují (přes mnohá napomenutí) hrou na honěnou
a házením pampelišek po spoluhráčích.
Přesto chlapcům děkuji za účast na turnaji a věřím v lepší přístup hráčů
ke hře v dalších ročnících turnaje.
Milan Valnoha
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POZNÁVÁNÍ ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ

Dne 17. května proběhlo školní kolo soutěže v Libáni. Čtyři úspěšné řešitelky E. Voláková, M. Kouřilová, M. Mlejnková a M. Klabanová se
7. června zúčastnily okresního kola v Hořicích v Podkrkonoší.
Nejlepší z řešitelek byla Eva, která se umístila na vynikajícím třetím
místě v kategorii C (to znamená z žáků osmých až devátých tříd). Celkem
se soutěže účastnilo 90 žáků. Výsledek Evy je opravdu skvělý, v poznávání
rostlin získala 25 bodů a v živočiších 21. Celkem tedy 46 bodů z 60 možných. Evě k dosaženému výsledku gratulujeme a přejeme jí hodně štěstí.
Teď bude bojovat v krajském kole v Hradci Králové. Děkujeme všem žákyním za úspěšnou reprezentaci školy.

Kateřina Janoušková, Iva Matasová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 23. dubna 2016 jsme byli tradičně přivítat nové občánky libáňska. Vítání občánků proběhlo opět na libáňské radnici. (Jejich foto můžete
vidět na druhé straně obálky novin.)
Kulturního vystoupení se zhostili žáci páté třídy. Zpěváků a recitátorů
bylo celkem sedm: Matěj Havelka, Adam Pfeifer, Nela Baboráková, Denisa
Čakrdová, Markéta Novotná, Lukáš Šorm, Anna Dlabová. Děti předvedly
ucelené pásmo říkanek, písniček a zahrály na flétničku.
Představení se dětem zdařilo, za což si vysloužily nejen potlesk, ale
i sladké dobroty. Miminka letos neplakala, vypadala spokojeně, jakož
i všichni zúčastnění tohoto slavnostního setkání.
Mgr. Lenka Mlýnková
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

„Každá školka má svůj konec, jako měla začátek…“, to jsou slova jedné
veselé písně, kterou si s našimi předškoláky zpíváme. Pro některé letos
končí ten nejkrásnější životní úsek, kdy jejich největší náplní byla hra. To
se po prázdninách změní a zasednou do školních lavic a na školku budou
už jen vzpomínat. Slavnostní rozloučení s předškolními dětmi se konalo
13. června 2016 ve 14 hodin v obřadní síni městského úřadu. I když každé

loučení bývá smutné, my se opět budeme těšit na nově příchozí děti, které
od 1. září do naší školky nastoupí. Aby nástup dětí byl bezproblémový,
máme pro rodiče několik rad. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá
a jaké to tam je. Zvykejte dítě na odloučení. Veďte dítě k samostatnosti
zvlášť v hygieně, oblékání a jídle. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky. Pokud bude dítě plakat, buďte trpěliví, ale rozhodní. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (plyšáka, hračku,
šátek). Plňte své sliby (když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po
obědě přijít). Platí, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem. Promluvte si
s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte. Přejeme si, aby se „novým“ dětem ve školce líbilo a spokojeni byli i jejich rodiče.
kolektiv učitelek MŠ Libáň
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SRPLŠ
ŠKOLNÍ PLES

Již třetí školní ples se
konal 19. 3. 2016. Nesl se
vskutku v tematickém
stylu. Na výzdobě sálu se
podíleli učitelé a žáci naší
libáňské školy, za což jim
děkujeme. Začátek plesu
patřil jako vždy dětem
a jejich vystoupení. Na
plese bylo navíc ke zhlédnutí vystoupení profesionálních tanečníků z Ji-

čína a ukázka aerobiku v podání žačky
naší školy Michaely Kouřilové. Večerem nás hudebně provázela skupina
Allegro a hlavním hostem večera byl
Freddie Bresky – alias Freddie Mercury
revival. Toto vystoupení mělo velký
úspěch. Děkujeme všem sponzorům a
Městu Libáň za jejich finanční a věcnou
podporu, díky které jsme mohli připravit opravdu bohatou tombolu. Celým
večerem nás provázel náš skvělý dvorní
moderátor David Pošepný.
za SRPLŠ Petra Urbanová a Lucie Kejzralová

1. DĚTSKÝ DEN V LIBÁNI

Dne 11. června 2016 se konal 1. dětský den v Libáni na fotbalovém hřišti.
Program, který jsme společně vytvořili s Městem Libáň, SRPLŠ, Ochotnickým divadelním spolkem Bozděch,
SDH Libáň, LD Martínek a s TJ Sokol
Libáň, byl velice bohatý. Na úvod jsme
si připravili běh se starostou Města Libáň. Běžecká trasa pro nadšence běhu
činila 5 km (1. doběhl pan starosta, 2.
Jitka Vokráčková, 3. Milan Valnoha)
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a pro méně zdatné 3 km (1. Šárka Kolková,
2. Honzík Kouřil, 3. Lucka Klímová). Dále
měly děti možnost si na fotbalovém hřišti
zasoutěžit v osmi disciplínách, za které dostaly sladkou odměnu a razítko na kartičku,
kterou každé dítě dostalo u vchodu do areálu
v našem první stánku, kde si po skončení
soutěží došly pro medaili a pamětní diplom
na tuto akci. Vydáno bylo 150 soutěžních
kartiček. V dalších stáncích v areálu bylo
možné zakoupit různé občerstvení – cukro-

vou vatu a trdelník i klobásu a párek v rohlíku.
V dalším
stánku
bylo
možné si koupit balónek
napuštěný heliem nebo
módní oblečení. V polovině programu byla připravena ukázka zásahu složek IZS. Byl simulován zásah ve výšce, záchrana a evakuace
osoby z plošiny pomocí požárního
žebříku. Za tuto ukázku děkujeme
jednotce dobrovolných hasičů z Libáně, HZSKHK ze stanice Jičín a posádce ZZSKHK ze stanoviště Jičín.
Dále patří velké poděkování panu
Radku Urbanovi za zapůjčení automobilové plošiny pro ukázku. Celý
den provázela hudba. Pro děti, které
měly chuť si zatancovat, tu byla možnost se trochu rozpohybovat s Verčou, paní učitelkou z MŠ Libáň, která
si i s dětmi připravila krátké vystoupení. Ty, co neměly chuť si zatancovat, mohly svoji energii vybít na ská-
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kacím
hradu se
skluzavkou. Ani
na
dospělé jsme
nezapo-

mněli a společně s Petrem a Petrem jsme připravili středně obtížné cvičení
Tabata. Na své si přišli i ti nejmenší, pro které sehrálo LD Martínek loutkové divadélko pohádku Perníková chaloupka. Celým naším programem

nás od mikrofonu provázel
David Pošepný společně
s Michalem Vlkem, který se
i na závěr postaral o dětskou
diskotéku. Závěrem bych
chtěla poděkovat za celé
SRPLŠ všem, kteří se podíleli
na uskutečnění této akce, jak
dětem s rodiči, tak pořadatelům.
za SRPLŠ Monika Myšková
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KNIHOVNA
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Ani letošní prvňáčky jsme neošidili o slavnostní pasování na rytíře-čtenáře libáňské knihovny. Tentokrát jsme
se sešli 10. června a po
zábavném vystoupení
pana Marka Šolmese
Srazila a úspěšném složení zkoušky ze čtení
pasoval naše malé čtenáře starosta, pan Jaromír Přibyl.
Pro tento rok vyšla
v rámci projektu „Už
jsem čtenář – Knížka
pro prvňáčka“ kniha
s názvem Knihožrouti
od spisovatelky Kláry Smolíkové a ilustrátorky Báry Buchalové. Knihu malým čtenářům předala ředitelka ZŠ a MŠ Libáň paní Ladislava Hazdrová a pamětní
listinu se čtenářským průkazem do knihovny děti dostaly
od knihovnice paní Lucie Hlaváčkové. Na slavnost dohlí-

žela třídní učitelka paní Helena Průšková,
která naučila svoje žáčky tak pěkně číst.
Novým rytířům–čtenářům blahopřejeme a hlavně jim přejeme, ať jim jsou
knihy celoživotní inspirací i věrnými průvodci.
Lucie Hlaváčková
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MÍSTNÍ SPOLKY
SDH LIBÁŇ

Za začátku letošního roku hasiči pořádali výroční valnou hromadu, a to
v sobotu 2. ledna 2016, na které zhodnotili rok 2015. Za přítomnosti hostů
- ředitele HZS Jičín pana plukovníka Libora Zikeše a starostky SH ČMS
okresu Jičín paní Evy Steinerové - si vyslechli zprávu jednatelky, zprávu
pokladní a revizní a diskusi hostů a členů SDH. Hodnocení roku 2015 bylo
příznivé a dostalo se nám poděkování za činnost. Též byli oceněni někteří
členové.

Další akcí byl tradiční ples hasičů, který se konal v únoru. Díky obětavosti některých členů i díky sponzorům se ples velmi vydařil a bohatá tombola byla pěknou tečkou našeho snažení.
Po plese jsme se začali připravovat na okrskovou soutěž, kterou jsme
pořádali v rámci oslav 135 let od založení sboru. V sobotu 14. května jsme
se sešli na louce v obci Kozodírky a začalo soutěžní klání. Zúčastnilo se šest
družstev mužů, čtyři družstva žen a tři družstva dětí. Libáň byla zastoupena dvěma družstvy mužů, jedním žen a dvěma družstvy dětí – mladších
a starších. Soutěžilo se ve štafetě a požárním útoku. V konečném součtu
bodů naši muži obsadili první a druhé místo, ženy zvítězily a mladší děti
byly první, starší třetí.
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Na konci května se konalo okresní kolo hry Plamen ve Valdicích, kterého se zúčastnila i naše dvě dětská družstva. Mladší děti se umístily na
pěkném šestém místě s druhým nejlepším útokem. Za jejich snahu je musíme pochválit, neboť jsme je přijali na začátku letošního roku a ony se
svou pílí vypracovaly k pěknému výsledku. Družstvo starších obsadilo
druhé místo a přivezlo pohár a medaile. Díky všem za dobrou reprezentaci.
Také se nám podařilo uspět v soutěži Požární ochrana očima dětí. Naše
členka Denisa Šikutová obsadila ve své kategorii v okresním kole první
místo a v krajském místo třetí. V pátek
3. června
2016
převzala
ocenění
v Ústřední hasičské škole Bílé Poličany.
V neděli 5. června 2016 se také konalo
okresní kolo soutěže v požárním sportu
v Jičíně. Náš sbor reprezentovalo družstvo
žen. Odpoledne přišla bouřka s lijákem
a krupobitím a soutěž byla přerušena. Dokončily se jen útoky a závod jednotlivců
byl zrušen pro rozmočení tratě. Výsledek
žen ještě není k dispozici.
Naši muži z výjezdové jednotky také nezaháleli, od začátku roku měli jedenáct výjezdů k požárům, dopravním nehodám
a technické pomoci. Dále uklízeli ve zbrojnici a dělali údržbu na výzbroji a výstroji.
Také jsme měli zásahová vozidla v opravě,
a to Liaz a Tatru.
Na závěr chci poděkovat všem za odvedenou práci a za reprezentaci našeho sboru na sportovních akcích.
za SDH Libáň Naďa Hakenová, jednatelka

O ČINNOSTI SDH PSINICE

Letošní rok jsme zahájili 12. 3. besedou se zastupiteli města Libáň (zúčastnili se starosta Jaromír Přibyl a místostarosta Petr Soukup), kteří nás
seznámili s akcemi, které se týkají naší obce, a odpověděli na dotazy přítomných. Po skončení besedy starosta místních hasičů pan Vaněk popřál
přítomným ženám k MDŽ a každá obdržela karafiát. Nakonec následovalo
malé občerstvení s hudbou a zpěvem. Na harmoniku zahrál pan Lambert
z Mlýnce.
23. 4. se konala pouťová mše svatá v místním kostele sv. Jiří a poté následovalo posezení v hasičské zbrojnici
30. 4. se uskutečnilo tradiční pálení čarodějnic. Přítomní si mohli pochutnat na grilovaných párcích, pivu a vínu
7. 5. se konal 6. ročník hasičské bramborákiády. O přízeň návštěvníků
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se letos ucházelo 9 soutěžících. Na prvním místě se umístil Miroslav Šimůnek z Jablonce nad Nisou, na druhém místě sestry Jana Sajdlová a Marie
Nájemníková, na třetím místě Jana Kecerová. Všichni soutěžící byli odměněni věcnými dary. Této akce se zúčastnil jako host vítěz kuchařské televizní soutěže MasterChef Roman Kotlář, který odpověděl na otázky moderátorky, zavítal mezi soutěžící a ochutnal některé bramboráky. Vítězi soutěže panu Šimůnkovi předal vlastní kuchařku.

Nyní bychom Vás chtěli pozvat na další akce, které nás čekají. 2. července to bude 6. ročník "Babetiády" a 20. srpna 13. ročník "Loučení
s prázdninami".
za SDH Psinice Petr Sajdl
o

SPORT
NOVINKY V TJ SOKOL LIBÁŇ
V době, kdy budete číst tento článek, bude již po skončení fotbalové sezóny. V předešlých vydáních Libáňských novin jsem již avizoval, že nás
díky reorganizaci I.B třídy nečeká nic lehkého. Obavy se potvrdily a nyní
již mohu bohužel na 99 % říci, že po 23 letech se vracíme z krajských soutěží zpět do okresu. V bojích o záchranu jsme vyloženě nepropadli, ale když
sečteme neproměňování šancí, tréninkovou
morálku a chybějící zkušenosti, tak to prostě
takto dopadlo. Nyní záleží na hráčích, jak se
k tomu postaví a zda mají zájem se porvat o výsledky a pokusit se o návrat zpět. Náš „B“ tým
se na jaře zlepšil, co se týká výsledků a předvedené hry a po zásluze se posunul do středu tabulky okresní soutěže. Další účinkování „B“
týmu je však ve hvězdách, neboť vzhledem
k nedostatku hráčů nám nezbyde zřejmě nic jiného než přihlásit do soutěží
pouze jeden tým dospělých. Mládežnické týmy žáků a mladší přípravky si
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poměrně úspěšně vedou v okresních soutěžích, u obou mužstev je určitě
znát pokrok k lepšímu oproti podzimní části.
V posledních dnech jsme ve spolupráci s Městem Libáň uzavřeli areál
fotbalového hřiště (viz foto). Situace
ohledně poškozování vybavení areálu
a nekonečného uklízení rozbitých
lahví, plechovek a dalšího odpadu se
vůbec nezlepšila, ba naopak. Některým z Vás se tento krok možná nebude líbit, ale pro zabezpečení bezpečnosti při trénincích a fotbalových utkáních jiné východisko nebylo.
Další podstatnou změnou je, že po dohodě s Městem Libáň opustíme
stávající kabiny na ubytovně. Nové zázemí pro fotbalisty vznikne přímo
v objektu areálu fotbalového hřiště. Komplex kabin bude složen z několika
buněk a s výstavbou by se mělo začít v letních měsících. Důvodem je příprava možnosti rekonstrukce ubytovny a koupaliště a s tím spojená možnost získání dotace na tento projekt.
Na závěr bych chtěl jménem TJ Sokol Libáň popřát všem čtenářům
a občanům klidnou dovolenou a poděkovat všem, kteří nemalou měrou
přispívají k chodu TJ Sokol Libáň, hlavně trenérům, Městu Libáň a Technickým službám Města Libáň.
Jan Smetana

STOLNÍ TENIS HLÁSÍ UKONČENÍ
SEZÓNY 2015 /2016

Dan Srb, Jakub Sekyra, Dominik Kuzma a Filip Skořepa
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Pro příznivce
zelených stolů
přinášíme poslední
zprávy
v sezóně
2015/2016, a to
ohlédnutí
za
jednotlivými
družstvy našeho
oddílu i celého
okresu v regionálním přeboru
okresu Jičín.
Za velký
úspěch patří dík

našim dorostencům, kteří vybojovali stříbrné medaile za druhé místo,
které je opět velkým úspěchem našeho oddílu a reprezentace za naše
město Libáň.
Se zvoláním „SPORTU ZDAR“ děkujeme vedení školy a města, dále
sportovním oddílům, které nám vycházejí vstříc při zajišťování našich zápasů a chodu oddílu.
Jen samé slunečné dny ve vašem nejen sportovním konání, vám všem
za oddíl stolního tenisu přeje Vlastimil Horák

SEZONA 2015–2016 HC LIBÁŇ

Začneme od konce. Libáň vstoupila do dějin Jičínské hokejové ligy.
O tom se nám ani ve snu nezdálo. Všichni hráči a fanoušci si užívali playoff. Po výhrách v předkolech a v semifinále jsme postoupili do finále. Dva
zápasy 20. 3. 2016 a 25. 3. 2016 mezi HC Libáň a HC Sklepy TEAM Nová
Paka určilo vítěze finále – HC Sklepy TEAM Nová Paka. Libáň skončila
druhá v Okresní hokejové lize Jičín.
-

Team

P

GP

W

D

L

GF/FA

Diff

1

HC Sklepy Team

30

18

14

2

2

143/56

87

2

HC Holín

28

18

12

4

2

146/51

95

3

HC Libáň

26

18

12

2

4

120/70

50

4

HC Vapos Jičín

25

18

11

3

4

102/60

42

5

HC Piv. Svijany

17

18

7

3

8

59/80

-21

6

HC Divá Bára

15

18

6

3

9

77/77

0

7

HC Zmijozel

15

18

7

1

10

87/122

-35

8

HC Chomutice

14

18

7

0

11

81/97

-16

9

Grey Grizzlies H.

5

18

2

1

15

76/141

-65

10 HC Gema Jičín
5
18
2
1 15
58/195
po odvetách:
18 utkání: Libáň – 3. místo
po ½ odehraných zápasů: 9 utkání: Libáň – 1. místo

-137

Libáň před sezónou 2015–2016 posílila o 5 hráčů – Kohout Ondřej, Štěp
Jan, Kalfus Tomáš, Dušička Václav, France Pavel, kteří hráli před lety za
HC Jičín. Loňský kolektiv už byl podle našich představ. Tito hráči, které
jsme doplnili, zapadli do velmi dobrého kolektivu a někteří nám pomohli
do nejvyšších pater JHL (viz tabulka a konečné umístění). Na poslední
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buly 2. 4. 2016 v 17.00 hodin v JABASU předal starosta města Libáň pohár
a medaile za druhé místo v Jičínské hokejové lize.
Standings I. JHL 2015/16

Náš tým:
Smetana Jan, Eliáš Miroslav, Vohnout Pavel, Pažout Radek, Janeba Rudolf, Havel Lukáš, Najman Petr, Kryštofek Petr, Klimpera Jan, Mikolášek
Tomáš, Křiváček Luboš, Píša Radek, Křepel Miroslav, Moravec Jaromír,
Konečný Vlastimil, Valenta Miroslav, Kohout Ondřej, Štěp Jan, Kalfus Tomáš, Dušička Václav, France Pavel a trenér Antonín Hurcik.
Všem hráčům a trenérovi děkuji za dobrou reprezentaci.
Antonín Hurcik, předseda
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
A PŘÍZNIVCI SPORTU,

možná asi víte, že místní sokolovna pět
let nepřetržitě byla pronajata a tímto způsobem byla zajištěna její trvalá údržba. Byl
překonán historický rekord finančních částek do obnovy budovy. V minulém roce
bylo částečně odizolováno sklepení a byl
snížen suterén cca o 0,5 m. Bohužel poměry
v místní továrně a neustálé změny tuto stabilitu přerušily. Pracovníky ubytované dříve v sokolovně převzalo město.
Je však nutné se postavit i proti nepřízni
všech faktorů a lidem, kteří svojí činností
vytvářejí negativní podmínky pro stabilizaci obnovy sokolovny a všech tradic velmi
krátkého, ale úspěšného období našeho
města. Jedná se právě o zachování tradic,
historie včetně historické sokolovny. Je vybudována nadčasově a multifunkčně.
Proto budujeme podmínky pro stálou prezentaci materiálů spojenou s historii Sokola v Libáni. Koncem tohoto roku bychom rádi veřejně otevřeli první část.
Občané, kteří by se rádi přišli podívat již na přípravné práce, budou vítáni.
Občané, kteří by si chtěli během léta přijít zahrát badminton do naší tělocvičny, mohou tyto prostory také po objednávce na níže uvedeném mailu
navštívit a zahrát si tuto krásnou hru. Zatím je však nutné dělat objednávky. Tenisový kurt je připraven také. Je to děláno za nemalých nákladů,
které nejsou některými našimi spoluobčany doceněny.
Hezké léto 2016 přeje Ing. Milan Drozen, starosta Tělocvičné jednoty Sokol Libáň, milan.drozen@seznam.cz

STALO SE…

1616 – před 400 lety
Město Libáň uzavřelo smlouvu s katem, která obsahovala 8 pravidel, podle
kterých kat vykonával i pohodného a uklízel i veřejná prostranství – např.:
„6. co se tejče vězení šatlavního, neb co by se kdekoliv nápadného našlo
i na rynku i na ulicích města Libáně i v domích, to aby šetřil, zvláště času
letního každej tejden, uklízeti.“
1756 – před 260 lety
Byla za primátora Václava Kroupy dokončena stavba nového kostela sv.
Ducha na místě malé dřevěné kaple. Stavitelem byl Josef Hager, architekt
a malíř, spolupracovník I. K. Dientzenhofera. Stavba kostela trvala 3 roky.
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1786 – před 230 lety
Libáň vystavěla novou školu u kostela na místě školy staré, která měla
chlév ke kostelu, což se nelíbilo panu vikáři. Byla dřevěná, krytá šindelem
a byla v ní jedna učebna, dvě obytné místnosti pro učitele, komora a chlév.
1806 – před 210 lety
Na libáňské občany k umoření tuze rozmnožených bankovních cedulí byly
uloženy platy ve výši: z gruntů 263 zl., 29 kr., z domů 74 zl., 41 kr., přirážka
na státní potřebu 316 zl., 12 kr. a na zaopatřování potravin 202 zl., 11 kr.
1846 – před 170 lety
V Jičínské a Kostelní ulici (dnes T. G. Masaryka) se s nákladem občanů
stavěla silnice.
1851 – před 165 lety
Patentem z 22. srpna bylo přísně nařízeno odzbrojení národních gard.
Město Libáň odevzdalo 10 pušek s 10 bodáky. Prapor garda neměla a buben si ponechala pro potřebu bubeníka.
1861 – před 155 lety
Obec postavila pro potřeby hašení požárů ve Psinické ulici (Lindnerově)
na konci města „dokonalou kolnu, krytou taškami (10 x 3,5 sáhů) v nákladu 1.300 zl.“.
1866 – před 150 lety
25. června zde byla ubytována jednotka 99. divize král. saského vojska
(7 důstojníků, 442 mužů a 459 koní), 26. června 7 důstojníků, 251 mužů
a 334 koní a další den 6 důstojníků, 234 mužů a 299 koní. Vojsko nadělalo
mnoho polních škod a všude se prováděla rekvizice. Nejvíce byl navštíven
starohradský pivovar a hostince.
1871 – před 145 lety
Byl postaven nový most k cukrovaru.
1876 – před 140 lety
Byl zakoupen pozemek na stavbu silnice k Údrnicům a k rozšíření silnice
na Novém městě.
1881 – před 135 lety
Výbor města Libáně se nabídl dáti podnikatelům Muzikovi a Schawblovi
zdarma všechny obecní pozemky, po kterých by vedla trať Kopidlno–Dětenice včetně odbočky. Stanice dráhy měla být u „Velké lípy“.
1886 – před 130 lety
V Libáni byla povolena veřejná lékárna.
1906 – před 110 lety
Nákladem psinického záduší byla provedena generální oprava kostela sv.
Ducha a oslaveno 150. výročí jeho postavení. Opravu malby provedl akademický malíř prof. Hynek Joukl z Prahy, dekorativní část malíř Karpaš
z Jičína.
1911 – před 105 lety
Okresní soudce Janata podal návrh na zřízení městského koupaliště.
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1916 – před 100 lety
Rekvizicí zvonů pro válečné potřeby přišla Libáň o zvon ve váze 537 kg a 47
kg varhaních píšťal.
1921 – před 95 lety
Na zlivské louce byl uspořádán „letecký den“. Byla otevřena veřejná čítárna.
1926 – před 90 lety
Odb. učitel Karel Chvalovský složil pochod „Libaňáci“.
1941 – před 75 lety
Starý hřbitov byl podle návrhu zahradního architekta Jana Kumpána
upraven na park.
1946 – před 70 lety
„Spilba“ byla začleněna do n. p. Plastimat v Jablonci nad Nisou.
1951 – před 65 lety
14. července bylo veliké krupobití, největší po 86 letech. Kroupy měly
v průměru 5–6 cm.
1956 – před 60 lety
Ulice „Na Roháči“ přejmenována na „Dukelskou“.
1961 – před 55 lety
Dne 1. října byla zahájena výstavba nové budovy libáňské školy.
1966 – před 50 lety
Divadelní spolek Bozděch nastudoval poslední představení „Idiotka“
a poté se činohra až do roku 1983 odmlčela. Herci účinkovali pouze v estrádních pořadech s dechovou hudbou Škrobáren.
1976 – před 40 lety
Libáň byla ustanovena jako „středisková obec“. Zliv byla k Libáni připojena v roce 1971, Psinice, Křešice, Staré Hrady a Sedliště v roce 1975. Kozodírky jsou trvale historickou součástí Libáně.
1991 – před 25 lety
Ulice „Rudé armády“ byla přejmenována na „Jičínská“, „9. května“ na
„T. G. Masaryka“, „J. Fučíka“ na „Školní“ a „Nová“ na „Nad Hřištěm“.
1996 – před 20 lety
Byly zahájeny práce na opravě fasády staré budovy základní školy a budova
mateřské školy byla zateplena.
2001 – před 15 lety
2. června se uskutečnila „1. libáňská Hvězdná noc“ kde vystoupila dětská
rocková skupina „Terárium“ z Hradce Králové, „Poutníci“ ze Slavkova
u Brna, „Kučerovci“, „Turbo“ a skupina „Mavis“.
9. června byl koncertem Pěveckého sdružení pražských učitelů zahájen
1. ročník hudebního festivalu „Libáňský hudební máj–Foerstrovy dny
2001“. V dalším koncertu se představil Václav Hudeček, ve Starých Hradech Kateřina Kachlíková s Fr. Kůdou, pěvecké sbory – libáňský smíšený
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pěvecký sbor „Smetana“ řízený Zdeňkem Vokurkou a smíšený sbor „Smetana“ z Jičína se sbormistryní J. Komárkovou.
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, upraveny herecké šatny, WC, jeviště a byly vymalovány všechny prostory.
z archivu Josefa Stránského
Inzerce

Jaroslav Kraus
Váš prodejce nemovitostí

Chcete prodat nemovitost?
Kontaktujte mne na tel.: 602 246 684
Vyřídím za Vás veškeré nutné náležitosti:
- nalezení 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 :-)

