VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,

ve chvíli, kdy budete číst tyto řádky, bude právě vrcholit adventní čas
a zároveň s ním budou přicházet vánoční svátky, na které se jistě všichni
těšíme. V tuto chvíli je také možné konstatovat, že se současné volební období přehouplo do své druhé poloviny. Při ohlédnutí zpět lze zaznamenat
viditelné stopy práce, která se za první dva roky volebního období odvedla.
Osobně jsem spokojen s tím, že se daří realizovat to, co si zastupitelstvo
města odsouhlasilo jako priority do tohoto volebního období. S podrobným výčtem a aktuálním stavem jednotlivých investičních akcí (priorit)
Vás seznámí pan místostarosta ve svém „okénku“.

Také bych rád zmínil pár skutečností, které nastaly během podzimu.
Městu Libáň bylo oznámeno prostřednictvím zástupců vedení České spořitelny našeho regionu rozhodnutí představenstva společnosti, že
k 1. 2. 2017 bude ukončen provoz pobočky České spořitelny. Zdůrazňuji, že
toto rozhodnutí přišlo bez jakýchkoli dřívějších náznaků, či podnětů, že by
k něčemu takovému mohlo dojít. Odůvodnění se opírají o výsledky analýz
o dlouhodobé minimální návštěvnosti klientů pobočky v Libáni, ale i v jiných městech a obcích, a to především vzhledem k stále více používaným
internetovým aplikacím včetně bankovnictví. V letošním roce uzavírá
Česká spořitelna celkem 46 poboček v různých regionech ČR. Bohužel pobočka v Libáni patří mezi ně.
Zajímali jsme se o možnosti, kterými bychom mohli zabránit, aby pobočka v Libáni byla uzavřena a mohla být dále zachována. Bylo nám ovšem
sděleno, že sice můžeme vedení společnosti či představenstvo oslovit, ale
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vzhledem k obdobné situaci, která proběhla ohledně uzavřené pobočky
v Nechanicích (27. 9. 2016), kdy byla mj. sepsána a doručena i petice, jež
ale neměla na rozhodnutí vedení společnosti České spořitelny vliv, je
téměř bezvýznamné. Nejbližší kamenné pobočky „zatím“ zůstávají tedy ve
městech Kopidlno, Jičín a Sobotka. Přes výše uvedené jsme se s vedením
domluvili, že obě strany udělají vše pro to, aby zde zůstal nadále zachován
v provozu bankomat České spořitelny. Toto také mohu nyní potvrdit.
Z ohlasů veřejnosti vnímáme, že situace kolem uzavření této pobočky
není příjemná především pro místní podnikatele a některé občany,
nicméně není bezvýchodná. Proto jsme následně vyvolali jednání s regionálním vedením České pošty. Vedení pošty nám potvrdilo, že jejich služby
mají tak široký záběr, mimo jiné v úzké spolupráci s ČSOB bankou, která
umí plnohodnotně „suplovat“ služby poskytující individuální řešení finančních potřeb pro občany, podnikatele a další, které nabízela doposud
spořitelna. S více informacemi o nabízených možnostech vás ve svém
článku tohoto čtvrtletníku seznámí paní Lenka Smolíková – vedoucí pošty Jičín 1.
Další skutečnost navazuje na dříve vyjednané podmínky s navazujícím uzavřením dohod s Policií ČR o zřízení a následném předání městského kamerového systému. V tuto chvíli je již kamerový systém se záznamem
nainstalován a po zkušebním provozu plně funkční předán do správy a použití Policii ČR. V roce 2017 počítáme
s dalším rozšířením stávajícího kamerového systému.
Dále bych v krátkosti zmínil, že došlo ke zpoždění rekonstrukce obecního rozhlasu ve Zlivi, ke které mohlo dojít až po dokončení přeložky nízkého napětí. Nyní je již vše dokončeno a rozhlas plně funkční. S tím také
souvisí novinka, kterou město Libáň připravilo. Občané se mohou přihlásit
k odběru hlášení/zpráv místního rozhlasu formou SMS hlášení. To znamená, že se můžete na stránkách města Libáň http://www.mestoliban.cz
/informacni-sms přihlásit k odběru vyplněním jednoduchého formuláře a zaškrtnutím
příslušné
kategorie
(štítku), kterou chcete
odebírat. Zprávy Vám
následně budou chodit
zdarma formou SMS
na váš mobilní telefon.
Výhodou oproti běžnému
rozhlasovému
hlášení je bezpochyby
to, že hlášení obdržíte,
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i když nejste v danou chvíli přítomni na území města, a máte ji jako zprávu
stále v telefonu.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se i v druhé polovině letošního roku podíleli na různých kulturních, sportovních a jiných společenských akcích.
Již tradičně byl adventní čas odstartován „Rozsvěcením vánočního
stromu“ na náměstí v Libáni, které se letos poprvé může pyšnit novou světelnou výzdobou. Veliké díky všem pořadatelům, dobrovolníkům a zúčastněným za čas a energii, kterou do veškerých příprav, průběhu a následnému úklidu věnovali a tuto akci pro nás všechny připravili.
Přeji Vám krásný adventní čas, klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2017 mnoho osobních i pracovních úspěchů, ale hlavně pevné
zdraví.
Jaromír Přibyl, starosta

OKÉNKO MÍSTOSTAROSTY
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

čas je bohužel neúprosný a my se nacházíme přesně uprostřed volebního období. Na jeho počátku jsme si stanovili priority, které jsme se zavázali v rámci finančních možností našeho společného rozpočtu plnit. Mám
za to, že bude dobré se právě v této době k prioritám vrátit a ukázat si, zda
se nám tento záměr daří anebo nedaří plnit. Dovolím si tedy postupně uvádět vždy prvotní záměr a k němu poznamenat stav, ve kterém se dnes nachází:
Základní škola
 Zateplení nové budovy včetně výměny oken – dokončeno v roce
2015.
 Generální oprava klempířských prvků na staré budově – dosud nerealizováno.
 Vzduchotechnika pro kuchyň a jídelnu – dosud nerealizováno.
 Víceúčelové sportoviště na zahradě školy – požádáno o dotaci,
bude realizováno v roce 2017, popřípadě i z vlastních zdrojů.
 Výměna vnitřního osvětlení učeben – stará budova – plněno průběžně po jednotlivých učebnách dle finančních možností.
 Zabezpečovací systém EZS – instalován videotelefon s elektronickým zámkem k hlavnímu vstupu do nové budovy.
 Pravidelný nákup nábytku pro 1. ročník – probíhá pravidelně vždy
na začátku každého školního roku.
 Oprava střechy MŠ a nátěr fasády objektu, výměna oken – hotovo,
realizováno v podstatně větším rozsahu (zvýšení užitné plochy, rekonstrukce střechy vstupu včetně výměny hlavních
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 vstupních dveří, likvidace starého septiku, výsadby zeleně
apod.)
 Vybavení MŠ (stoly, židličky, lehátka) – plněno průběžně.
Infrastruktura
 Projektové dokumentace na realizaci kanalizace s ČOV – Psinice, Křešice, Zliv – sesmluvněno, probíhá dle předem schváleného
harmonogramu.
 Realizace kanalizace s ČOV – Psinice – realizace v roce 2018.
 Kanalizace pro 13 b. j. v ul. Českých bratří – dokončeno v 09/2016.
 Kanalizace v ulici Lindnerova – dokončeno v roce 2016.
 Plynovod pro 13 b. j. v ul. Českých bratří – dokončeno v 09/2016.
 Postupná výměna a modernizace pouličního osvětlení – probíhá průběžně dle aktuálních potřeb.
 Rozhlas Křešice a Zliv – dokončeno.
 Oprava nebo likvidace vodního zdroje Zliv – zdroj vyčištěn, opraven a zakonzervován.
Správa budov
 Zateplení a výměna oken – zdravotní středisko – dokončeno v roce
2015.
 Zateplení a výměna oken – kulturní dům – zrealizováno v roce
2015.
 Generální oprava systému ÚT – kulturní dům – provedena pouze
dílčí výměna otopných těles.
 Realizace ústředního vytápění – budova OÚ – realizace 05–
07/2017.
 Generální oprava střechy ubytovny – nerealizováno.
 Výměna oken na ubytovně – nerealizováno.
 Hlavní vnitřní vodovod č. p. 15 – v plánu na rok 2018.
 ÚT + výměna oken č. p. 32 – provedena instalace ÚT.
 Střešní okna na pensionu včetně částečné opravy střechy – provedeno v roce 2015.
 Oprava střechy, výměna oken a zateplení – hasičská zbrojnice Libáň –
bude realizováno v rámci dotací z Místní akční skupiny „Otevřené zahrady Jičínska“ v programovacím období 2017–
2020.
Komunikace
 Chodníky v ulici Dukelská – realizace v roce 2017.
 Chodníky v ulici Tyršova – realizace v roce 2017.
 Chodníky v ulici Emlerova – realizace v roce 2017.
 Chodníky v ulici Lindnerova – dokončeno v roce 2016.
 Chodník Psinice – realizace plánována pro rok 2017.
 Chodník od MŠ k ulici Jičínská – dosud nerozhodnuto.
 Chodník v ulici Sportovní – dosud nerozhodnuto.
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Kultura a sport
 Finanční podpora spolků – plněno průběžně na základě žádostí
spolků a jednání o rozpočtu města pro následující kalendářní rok.
 Rekonstrukce koupaliště na umělou nádrž (menší nádrž, filtrační stanice, sprchy atd.) – hledáme dotační možnosti.
 Informační turistické tabule (MAS a DSO Mariánská zahrada) – dokončeno v roce 2015.
 Vybudování zázemí pro TJ SOKOL Libáň – dokončeno v 10/2016.
Ostatní
 Dokončení rekonstrukce hřbitovní zdi ve Zlivi – dokončeno přibližně z 65 %. Pokračování dle finančních možností města.
 Oprava hřbitovní zdi včetně vstupních vrat ve Psinicích – problematická investice – jedná se o kulturní památku, kdy jakákoli
rekonstrukce musí být prováděna ve zvláštním režimu.
 Oprava podezdívky plotu u kostela v Libáni – dokončeno v roce
2015.
 Kamerový systém (náměstí, autobusové nádr.) – zrealizováno
v podstatně větším rozsahu v roce 2016.
Z výše uvedeného je patrné, že stanovené úkoly se daří plnit dle předem
stanoveného plánu. Pouze pro informaci uvádím, že dokončené stavební
akce za dva roky tohoto volebního období reprezentují částku 43 milionů
korun včetně DPH. Limitujícím faktorem pro budoucí období jsou samozřejmě finanční možnosti tvořené jednak vlastními zdroji a jednak úspěšností při získávání prostředků z dotačních titulů.
Dovolte mi, abych na závěr svého úvodníku popřál všem čtenářům
krásné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v pracovním, ale
zejména osobním životě.
Petr Soukup, místostarosta

-

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

-

po rezignaci Bc. Davida Holmana na mandát člena Zastupitelstva města
v Libáni je novým členem zastupitelstva pan Martin Kohout
schválení rozpočtových opatření č. 11–16 roku 2016 na straně příjmů
a výdajů
schválení dodatku ke smlouvě č. 100/1/673 a 200/1/673, dále dodatek
ke smlouvě č. 100/1/674 a č. 300/1/674 s Energií Pro, s. r. o.
schválení dodavatele kamerového systému – firmy Comtex, s. r. o., za
celkovou cenu 98.257,60 Kč bez DPH
schválení prodeje obecních pozemků:
 parc. č. 1326/49 o výměře 1.001 m²
 parc. č. 1326/42 o výměře 976 m2
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-

-

 parc. č. 1326/51 o výměře 1.002 m2
všechny pozemky v katastrálním území Libáň za cenu 450 Kč/m²
bez DPH
schválení vydání Obecně závazné vyhlášky č. 3/2016 o zákazu požívání
alkoholických nápojů na veřejnosti
schválení vydání Obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 o stanovení kratší
doby nočního klidu
schválení prodeje obecního pozemku parc. č. 183/1 o výměře 2.935 m2
v katastrálním území Zliv u Libáně ve vlastnictví Města Libáň, za cenu
40 Kč/m2 bez DPH
schválení nákupu a realizace vánočního osvětlení náměstí v Libáni za
cenu do 120.000 Kč bez DPH
schválení pověření ZŠ a MŠ Libáň sběrem papíru
schválení dodatku poskytnutí neinvestiční dotace TJ Sokol Libáň ve výši
34.500 Kč na použití sprch, šaten a prostor v ubytovně v Libáni
schválení záměru vykácení starých topolů v areálu sportoviště v Libáni
a jejich nahrazení novou výsadbou
schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Libáň a Městem Kopidlno o výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 200/90
Sb., o přestupcích, v platném znění v rozsahu vymezeném § 53 odst. 1
schválení uzavření smlouvy s obcí Údrnice o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Základní školy a Mateřské školy Libáň,
okres Jičín
schválení vydání Obecně závazné vyhlášky č. 5/2016, kterou se stanoví
část společného školského obvodu základní školy, s účinností od
1. 2. 2017, touto vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 ze
dne 1. 2. 2016
schválení uzavření Smlouvy o nájmu a provozování „Vodovodu pro 13
RD Libáň – ul. Českých bratří“ a „Kanalizace pro 13 RD Libáň – ul. Českých bratří“
schválení podání žádosti o dotaci na „Víceúčelový sportovní areál Libáň“
z dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
„Státní podpora sportu pro rok 2017“
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.
Mgr. Jana Valnohová
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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

MĚSTSKÝ ÚŘAD a KNIHOVNA LIBÁŇ INFORMUJE
Městský úřad a knihovna bude v průběhu Vánoc uzavřen 23., 27., 29. a 30.
prosince 2016.
Sběrný dvůr bude v průběhu Vánoc uzavřen 24. a 31. prosince 2016.
PRODEJ KAPRŮ NA VÁNOCE
21., 22. a 23. prosince vždy od 8 do 16 hodin bude možné si na nám. Svobody v Libáni zakoupit vánočního kapra či pstruha. Je možnost i nákupu
jiných druhů ryb, je však nutné je předem objednat na tel. čísle
777 096 188.
TANEČNÍ KURZ LIBÁŇ 2017
Město Libáň bude v příštím roce pořádat základní kurz tance a společenské výchovy
pod vedením pana Jiřího Šulce.
Kurz tance a společenské výchovy se bude konat
od poloviny června do konce července v Kulturním
domě v Libáni. Termíny lekcí budou teprve upřesněny. Zájemci o taneční kurz se přihlašují v párech,
jednotlivci se mohou nahlásit!
Přihlášky se budou přijímat do 23. 2. 2017
v Městské knihovně Libáň.
Cena pro účastníka kurzu bude 1.200 Kč (včetně
vstupu na věneček), cena gardenky bude 300 Kč
(vstup na jednotlivé lekce a na prodloužené).
Těšíme se na vaši účast!
red.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 5. 11. 2016 přivítal pan místostarosta
Petr Soukup v obřadní síni Městského
úřadu v Libáni nejmladší občánky našeho
města. Slavnostního aktu se zúčastnilo pět
dětí se svými rodiči i prarodiči. Jejich foto je
umístěno na druhé straně obálky
tohoto čísla LN. Dětem i jejich rodičům přejeme hodně zdraví,
štěstí a hlavně samé radosti. Touto
cestou bych chtěla také poděkovat
paní učitelce Lence Mlýnkové
a Stanislavě Koškové za vystoupení s dětmi ze ZŠ a MŠ Libáň na
vítání občánků.
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ČESKÁ POŠTA

Vážení spoluobčané, chtěla bych vás tímto způsobem ujistit, že pošta
Libáň v žádném případě nekončí, nikam jinam se nestěhuje ani se neupravují hodiny pro veřejnost.
Zároveň vás chci seznámit s produkcí České pošty
v oblasti bankovnictví. Česká pošta dlouhodobě spolupracuje s Poštovní spořitelnou, která je součástí ČSOB.
Poskytujeme produkty pro fyzické osoby, podnikatele i neziskové organizace, jako jsou osobní účty, podnikatelské účty, účty pro děti, spotřebitelské úvěry, konsolidace, kontokorenty, kreditní karty, investice, vkladní
knížky, spořící produkty…, zároveň i penzijní připojištění ČSOB.
Na našich přepážkách zajišťujeme pro naše klienty hotovostní i bezhotovostní operace.
Jak vidíte, je to stejné jako v jiné bance. Pokud nechcete nikam dojíždět
a obstarat si vše ohledně financí v místě bydliště, jsme tu pro vás. Do konce
roku 2016 máme akci „mobilitu“, kdy váš účet převedeme k nám, vše zařídíme a jako bonus máte za vedení účtu poplatek 8 Kč měsíčně a výběr
z účtu na poště zdarma.
Současně vás chci pozvat na den se zástupcem Poštovní spořitelny,
který se uskuteční 5. 1. 2017 od 8 do 16 hodin na poště v Libáni. Pokud
máte jakékoliv dotazy, můžete se kdykoliv obrátit na mé kolegyně na poště
v Libáni nebo přímo na mě. Rády vám vše vysvětlíme, se vším pomůžeme
a zařídíme potřebné.
Těším se na vaši návštěvu, přeji krásné svátky vánoční a hodně zdraví,
štěstí a lásky v roce 2017.
Lenka Smolíková, vedoucí pošty Jičín 1, tel. 493 585 171

STROM ROKU 2016

Už známe letošního vítěze 15. ročníku celostátní
ankety Strom roku 2016. Výsledek čtyřměsíčního snažení jsme se dozvěděli při slavnostním večeru 20. října v Otevřené zahradě v Brně u příležitosti Dne stromů. Večera se zúčastnili navrhovatelé devíti z dvanácti
stromů a také partneři ankety a osobnosti politického a společenského
dění. Jednotlivé stromy byly představeny – jejich příběh, stáří, kdo je nominoval a jak budou využity peníze získané hlasováním. Navrhovatelé či
jejich zástupci se podělili o zážitky, které je při sbírání hlasů mile překvapily. K naší borovičce jsme mohli s hrdostí říci, jak nás potěšilo, kolik občanů se ochotně aktivně zapojilo do sbírání podpisů i získávání starých
mobilů. Nasbírané hlasy jsou kolektivním výsledkem. Neskončili jsme sice
na prvním místě, ani na druhém či třetím, ale přesto jsme se zúčastnili se
ctí a výsledek 13.292 hlasů a výtěžek 15.430 Kč je velmi pěkný! Všem, kdo
borovičku podpořili, upřímně děkujeme.
O výtěžek z veřejné sbírky bylo nutné zažádat Nadaci Partnerství
Libáňské noviny č. 81

-8-

do 10. prosince s již konkrétním projektem, jak se peníze využijí. Použijeme je na výsadbu nové zeleně v Jiráskově ulici vedle kostela. O slavnostním vysazování stromů vás budeme včas informovat.
Na prvním místě v anketě se umístila lípa z Lipky u Horního Bradla na
Chrudimsku s úctyhodnými 55.367 hlasy. Ze získaného počtu hlasů je patrné, že se navrhovatelé věnovali sbírání hlasů opravdu usilovně. Svoji pozornost zaměřili na sběr starých mobilů, kterých se jim podařilo sehnat
přes 2 tisíce! Jen pro ilustraci připomínám, že za jeden mobil bylo 20
hlasů. My jsme pro naši borovičku nasbírali 467 mobilů. Druhé místo vybojovaly břestovce ve Smetanových sadech v Ústí nad Labem s výsledkem
21.746 hlasů. A třetí místo si odvezli do malé vesničky Borovany na Písecku, která má pouze málo přes 200 obyvatel a přesto se jim pro jejich
dub na návsi podařilo získat 15.807 hlasů. Celkové pořadí je následující:
STROM ROKU 2016
Hlasy za
pořadí
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název stromu

číslo

hlasů

výtěžek

DMS

Lípa na Lipce
Břestovce ve Smetanových
sadech v Ústí nad Labem
Dub na návsi v Borovanech
Dub v Cellerově štěpnici
v Bojkovicích
Chudenická douglaska
Domaninska lípa
Libáňská borovička
Kaštan Járy Cimrmana
Bratřejovská hrušeň planá
Dub ze Zásady
Lípa u sv. Anny
Otec dubů v Praze - Újezdě
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55367

39749

240 11667 43460
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31854
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9980

11640
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7

15807

10820

27

3540

12240

14208

15426
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4871

9280

217 2474
67 4268
172 3780
217 2500
84 1060
87 1340
33
820
50
-

11080
9200
9340
7820
7340
4760
1140
400
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3
9
11
6
1
2
4

13771 12926
13535 13978
13292 15430
10537 13000
8484
5295
6187
6175
1993
3230
450
1354
175377

archy

mobily

Za pozornost stojí, že uvedené pořadí výsledků dokumentuje jen nevelké rozdíly v počtu sebraných hlasů na čtvrtém
až sedmém místě.
Vítězná lípa z Lipky bude ještě v únoru reprezentovat Českou republiku v mezinárodní anketě
Evropský strom roku. Jistě si podporu zaslouží.
Nás nejvíce potěšilo, když nám navrhovatelé
vítězného stromu přiznali, že kdyby nehlasovali
pro svoji lípu, dali by hlas libáňské borovičce,
jako nejhezčímu stromu ze všech nominovaných.
A takových reakcí jsme během vyhlašovacího večera slyšeli více. A tak si nejenom Libáňáci myslí,
že borovička je opravdu krásný strom!
Vyhlášení výsledků „Strom roku 2016“ byli přítomni i zástupci z Libáně (Romana
Skořepová a Lucie Hlaváčková). Na foto s organizátorkou ankety Andreou Krůpovou.
Lucie Hlaváčková
Libáňské noviny č. 81

-9-

VÁNOČNÍ SVÁTKY

Vánoční svátky patří zcela jistě mezi ty, na které se zvlášť těšíme. Jenže
je jen málo těch, kdo je dokážou skutečně svátečně prožívat. Lidé neumějí
slavit svátky ani prožívat vnitřní svátečnost, snad je to jakési dědictví totality. Již v listopadu můžeme slyšet v obchodních domech a na tržištích
zvuky koled. Vánoční svátky se tak stávají záminkou k dobrým obchodům.
Nevkusné vánoční reklamy a Santa Klausové nahradili sovětského Dědu
Mráze. Nikde ani náznak nějakého duchovního poselství Vánoc. Z povědomí širší veřejnosti vymizela doba adventní. Prodávají se sice adventní
věnce, ale většina lidí vůbec neví, co adventní doba znamená. Vypravování
babiček, jak s lucerničkami chodily ráno na rorátní mši svatou, zní už jako
něco hodně vzdáleného.
Dříve uměli lidé prožívat dobu adventní jako čas očištění a posvěcení.
Vánoční svátečnost nelze prožít bez adventu, kdy se snažíme oprostit svá
srdce od egoismu, zla a všeho, co se na nás někdy valí v rychloběhu našich
všedních dní. Svou hříšnost máme léčit modlitbou a štědrostí. Toto duchovní snažení nám napomáhá k tomu, abychom přestali Vánoce chápat
jako svátky dobrého jídla a jakési umělé pohody. Radost se nedá koupit
nebo uměle vytvořit prostřednictvím dárků, dobrého jídla a vánočního
stromku. Je to především dar, který Bůh dává člověku, jenž se snaží žít
spravedlivě. Ježíšovo narození v chudém Betlémě je v každé době poselstvím o Bohu, který se dává člověku. Bůh je štědrý, proto i my máme být
štědří. Tato štědrost nespočívá v tom, že někomu dáme dárek, nýbrž v tom,
že je v našem srdci dost místa i pro druhé.
Vánoce mohou tedy být iluzí, mohou být časem umělé svátečnosti, která
skončí po Novém roce. A to je velmi smutné. Proto bychom alespoň my
křesťané měli prožívat svátky opravdu svátečně. Proto bychom se měli zamyslet, zda jsme pro své okolí opravdu těmi, kteří svým životním stylem
svědčí o tom, že křesťanství je schopno oslovit.
Lidé kolem nás jsou často nespokojení. Někdy je opravdu může trápit
jejich životní situace: nezaměstnanost, problémy v osobním životě, věčná
nespokojenost s tím, co mám… Kolem nás je tak málo svátečnosti! To se
týká především lidského srdce, které cítí, že Bůh dává tolik darů a člověk
zůstává slepý a hluchý. Vánoční svátky jsou v první řadě poselstvím, že
Boží Syn se stal člověkem. Nikdy nebudeme moci pochopit tajemství Božího vtělení. Svatý František chtěl obyčejným lidem přislíbit toto tajemství,
a proto prostým pastýřům postavil první betlém. Byli chudí a nevzdělaní
a František jim chtěl názorným způsobem říct: „Bůh je s tebou“. Zkusme
se i my v těchto dnech zastavit u betléma a trochu se zamyslet, chvilku se
ztišit. Zapomenout na ten věčný lidský shon a svátečně se naladit. Zbožný
člověk je především vděčný člověk.
Přeji všem obyvatelům Libáně požehnané Vánoce, pokoj a porozumění
v našich rodinách. K tomu Vám žehná
P. Augustín Števica
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PŘEHLED VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB

24. 12. 2016

25. 12. 2016
26. 12. 2016
27. 12. 2016

v Bystřici od 16.00 hodin
pro rodiny
v Libáni od 24.00 hodin
v Libáni od 10.00 hodin
v Libáni od 10.00 hodin
v Libáni od 17.00 hodin

STÍNY OD POLICIE OD 1. 9. DO 31. 10.
16. 9. 2016 – přijato oznámení, že dosud neznámý pachatel v přesně nezjištěné době, nejméně od 21.45 hod dne 15. 9. 2016 do 6.30 hod dne
16. 9. 2016, dosud nezjištěným způsobem odcizil osobní motorové vozidlo
ŠKODA OCTAVIA 1Z, r. v. 2007, barva šedá–metal, v provedení kombi,
zaparkované na parkovišti za domem č. p. 63 v ulici Jičínská v Libáni, čímž
měla být způsobena škoda ve výši nejméně 150.000 Kč.
29. 9. 2016 – přijato oznámení, že do neobydleného domu v Libáni, ul.
Emlerova č. p. 304, vlezli tři mladíci. Po příjezdu na místo zjištěno, že
vstupní dveře do domu jsou vykopnuté. Na místě již nikdo nebyl. Dle
svědka z místa odcházeli tři mladíci. Provedeno šetření, kdy na náměstí
Svobody v Libáni ztotožněn mladík, který se doznal k vloupání do domu
č. p. 304, kdy u něj byly nalezeny odcizené věci z domu. Následoval hlídku
na místo a po provedení prvotních úkonů mu na OOP Kopidlno bylo sděleno podezření z přečinu krádež. Odcizením věcí z domu vznikla škoda
500 Kč a poškozením zařízení domu vznikla škoda 3.000 Kč ku škodě majitele domu.
5. 10. 2016 – přijato oznámení, že spolubydlící v jejich společně obývaném pokoji na ubytovně v Libáni, Emlerova č. p. 46, bezdůvodně fyzicky
napadl oznamovatele, kdy mu způsobil drobné poranění na hlavě. Po příjezdu hlídky na místo se poškozený nacházel před domem, kdy vyčkával
příjezdu rychlé záchranné služby (RZS). V obličeji měl zaschlou krev a na
pravé tváři v okolí oka bouli. Dále si stěžoval na bolesti žeber. Poškozený
k celé věci uvedl, že přišel z hospody domů, kde předtím popil pár piv a nějakou kořalku. Po příchodu domů si lehl do postele a ihned usnul. Po chvíli
do jejich společného pokoje přišel jeho spolubydlící, který byl taktéž předtím v hospodě. Strhl ho z postele a začal ho bezdůvodně bít po celém těle
pěstmi a kopy. Když ho jeho spolubydlící nechal být, tak poškozený z pokoje odešel ven před ubytovnu, odkud zavolal policii a RZS. Poškozený byl
z místa převezen RZS do nemocnice v Jičíně, kde byl ošetřen. Pracovní neschopnost nebyla jmenovanému vystavena, neboť je v současnosti ve stavu
dovolené. Jednalo se o osoby polské národnosti.
7. 10. 2016 – přijato oznámení, že jeden z hostů rozbil okno restaurace
Radnice v Libáni. Na místě bylo zjištěno, že host, který do restaurace přišel
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již pod vlivem alkoholu a dohadoval se s ostatními hosty, byl servírkou
vykázán a po opuštění restaurace zvenčí ze
vzteku rozbil rukou vnější skleněnou výplň
okna. Při tom si způsobil řeznou ránu vlevo vedle nosu a na pravé ruce. Zranění mu byla ošetřena přivolanou RZS Jičín. Podezřelý se na výzvu hlídky policie podrobil dechové zkoušce,
kdy mu byla přístrojem Dräger naměřena hodnota 2,09 promile alkoholu v krvi. Poškozením skleněné výplně vznikla
škoda majiteli objektu, tedy Městu Libáň.
8. 10. 2016 – od 18.29 do 18.45 hodin v Libáni, ulici Boženy Němcové, na
silnici před domem č. p. 280 byl bezprostředně po řízení kontrolován řidič osobního motorového vozidla
Citroen Xsara. V řidiči byl ztotožněn občan z blízkého
okolí, který se na výzvu podrobil odbornému měření na
zjištění ovlivnění alkoholem na přístroji Dräger, kdy
první měření bylo pozitivní s naměřenou hodnotou
2,54 promile a druhé měření 2,52 promile. Řidič následoval hlídku na OOP Kopidlno, kde mu bylo sděleno
podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové
látky podle § 274/1 tr. zákoníku.
16. 10. 2016 – přijato oznámení od občana, že ho jeho bývalá přítelkyně
veřejně pomlouvá na sociální síti Facebook, kdy ho zde slovně uráží a vymýšlí si různé lži. Uvedené pomluvy si všiml dne 10. 10. 2016 na sociální
síti. Věc byla oznámena na Městský úřad Libáň k projednání.
V poslední řadě bych chtěl požádat občany, pokud mají jakýkoliv poznatek k trestné činnosti, aby jej předali službu konajícím policistům na
OOP Kopidlno nebo zavolali na linku 158.
Úplným závěrem bych chtěl občanům Libáně popřát klidné prožití vánočních svátku a přeji vše nej do nového roku 2017.
pprap. Jaroslav Zikmund, Policie ČR OO Kopidlno

VÝROČÍ
JAN B. KNÍŽEK

Před 175 lety 4. srpna 1841 se ve Střevači narodil Jan B. Knížek, který
byl v letech 1858–1904, tedy plných 46 let, učitelem na libáňské škole. Byl
autorem pomůcky k prvopočátečnímu čtení „Živé obrázkové abecedy“,
kterou vydal v roce 1904 vlastním nákladem na 37 tabulkách. Z důvodu
nepříznivého posudku autora tehdy rozšířeného slabikáře Frumara nebyla
pomůcka ministerstvem vyučování přijata.
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ING. JAROMÍR KOLÁRSKÝ

130 let uplynulo 13. července od narození ministerského úředníka a libáňského rodáka Ing. Jaromíra Kolárského. Našim občanům je
známý zejména jako skladatel populárního „Pochodu libáňských rodáků“,
napsaného pod pseudonymem Jaroslav Kolský na slova Viléma Neubauera a dále pochodu „Vítězný gól“. Libáni věnoval také drobné klavírní
skladby (Rodné město, Cesta na hřbitov, Zvony domova, U jezu pod kostelem, Staré Hrady, Na Horách v Libáni, Procházka lesem a Radost dětí
na výletě) pod názvem „Obrázky z domova“, ženský sbor Borovička
a mužský sbor Lopučský rybník na slova V. Bydžovského. Jaromír Kolárský zemřel 2. října 1969 ve věku 83 let.

VOJTĚCH ŠPANIHEL

Před třiceti lety, 9. prosince 1986, zemřel v Lounech libáňský rodák a patriot, učitel, včelař, rybář,
vynikající muzikant a herec, poutavý vypravěč, cestovatel a hlavně výjimečný člověk a dobrý přítel
Vojtěch Španihel.
z archivu Josefa Stránského

NADĚJE SE VZDÁT NEUMÍM –
– ZA MILOŠEM PICKEM

Před pěti lety, 30. října 2011, zemřel v Praze Ing. Miloš Pick CSc. Narodil se 16. srpna 1926 v Libáni, kde také prožil dětská a studentská léta. Ta
ale byla násilně přetržena německou okupací. M. Pick se zapojil do odbojové činnosti. Vzhledem k tomu, že pocházel z židovské rodiny, se jako sedmnáctiletý ocitl v Terezíně a později v Osvětimi. Celá jeho rodina byla vyvražděna, jen on a jeho starší sestra Soňa to strašné peklo přežili. Po válce
sice Libáň navštívil, ale nakonec se usadil v Praze. Rodina přišla v Libáni
o všechen majetek. Byla to malá továrna Spilba a rodinný dům. V Praze
udělal maturitu na reálném gymnáziu a pak vystudoval statisticko-ekonomické inženýrství. Pracoval pak v ekonomickém výzkumu v Prognostickém ústavu a ve Vídeňském ústavu pro mezinárodní ekonomické komparace. Byl též poradcem některých členů polistopadových vlád. Stal se poradcem centrály odborů a podílel se na tvorbě ekonomických programů
v sociální demokracii. Publikoval knižně i v ekonomickém tisku. O svých
strašných a bolestných zážitcích padesát let nemluvil ani doma, ani se
svými dětmi. Teprve pro jeho vnoučata vyšla opožděná zpověď, až dorostou, aby porozuměla a nezapomněla. V Listech starohradské kroniky vycházela na pokračování pod titulem „Přes Acheron, zpátky to šlo hůř“. Současně tento text byl uveřejněn i v Libáňských novinách. Knižně vyšel spolu
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s druhým dílem, který má název „Mezi
Skyllou a Charybdou“ (Mezi temny a nadějemi poválečného života).
Měla jsem tu čest poznat pana Miloše
Picka osobně jako vedoucí projektu Zmizelí
sousedé – Osudy židovského obyvatelstva
v Libáni, který zpracovávaly žákyně ZŠ Libáň. Úzce jsme s ním spolupracovaly. Účastnil se besed se žáky i pamětníky, spolu se
svou sestrou Soňou též odhalení pamětní
desky zahynuvším libáňským Židům. Po celý
svůj život se snažil zlepšit život lidí. Byl zastáncem sociálního státu a spravedlivé společnosti.
Cituji z jeho knihy: „Boj dobra a zla je nekonečný příběh, pokud lidstvo bude žít. Věřím ale, že pravda vítězí, i když
třeba z pohledu lidského života pomalu. Nemohu tedy nabídnout jistotu,
jen naději, ale to není málo, je to strašná síla. Je to víra v člověka, že dlouhodobě zvítězí ti dobří a dobro v nich. Nejen morálním kázáním, ale utvářením společenského systému, který to umožní. Já sám jsem jen kapičkou
tohoto snažení. Žil jsem vždy především pro své ideály se všemi chybami
a omyly, které to přináší. Mezi snažením a výsledky je ale schodek. Ale dokud budu žít, tak to nevzdám. Poznal jsem kruté dno života, ale naděje se
vzdát neumím.“
Irena Škodová

PŘICHÁZÍ NOVÝ ROK...

Nový rok je svátek začátku dalšího roku. Ve většině zemí na naší modré
planetě Nový rok podle celosvětově nejrozšířenějšího gregoriánského kalendáře připadá na prvního ledna. V noci z 31. prosince na 1. ledna svět
slaví konec roku starého i začátek nového.
Nebylo tomu vždy tak. Když nahlédneme do historie, zjistíme, že například staří Keltové, kteří žili na našem území před více než dvěma tisíciletími, slavili příchod nového roku o svátku zvaném Samhain, který připadá na přelom října a listopadu. Tajemná Samhainová noc otevírala lidem bránu do onoho světa a díky tomu bylo možné komunikovat s mrtvými. Kromě toho patřilo mezi novoroční zvyky starých Keltů pálení ohňů
a různé věštecké praktiky.
V antickém Římě začínal nový rok v období, kdy se objevují první
známky jara. Oslavy trvaly celé tři dny a spojovaly se hlavně s rozdáváním
dárečků pro štěstí a s obecnou veselostí. Římský kalendář měl jen deset
měsíců a začínal 1. března, což se odráží v anglických názvech některých
měsíců, které pocházejí z latiny: září (september – sedmý), říjen (october
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– osmý) atd. Kolem roku 713 př. n. l. byly, podle tradice králem Numou
Pompiliem, k měsícům přidány leden (Januarius) a únor (Februarius)
a roku 191 př. n. l. byl počátek roku přesunut na 1. leden. Tento den pak
jako první den roku uznávali i raní křesťané.
Představitelé církve však měli k uvedenému datu výhradu, protože nemělo žádný vztah ke křesťanství a navíc se v daný den konaly bujaré slavnosti. Do roku 1691, kdy byl začátek roku stanoven papežem Inocencem XII. na 1. leden, byl však ve velké části Evropy za počátek roku považován také 6. leden.
Gregoriánský nový rok přichází jako první na celé zeměkouli na neobydlený atol Caroline, nejvýchodnější ostrov státu Kiribati v centrálním
Tichém oceánu. Televize pak vysílají záběry z Austrálie, kde velké oslavy
začínají, Silvestr se žene přes Asii až do Evropy a odtamtud do Ameriky.
Během dvaceti čtyř hodin oslaví celá Země příchod nového roku úžasnými
ohňostroji.
Ale existují i výjimky – země i náboženství, kde se počátek a konec datují jinak. Ponechaly si svůj kalendář a nepřizpůsobily se zbytku světa.
Uveďme si některé příklady: asi nejvýznamnější je Čína. Stejný kalendář používají taky v Japonsku a v Koreji. Čínský kalendář je zřejmě nejstarším na světě. Jeho původ se datuje přibližně na dobu před pěti tisíci
lety, což znamená, že v Asii budou lidé vítat již čtyřtisící sedmistý pátý rok.
Náš západní, gregoriánský kalendář, je odvozen od pohybu Slunce, čínský
od pohybu Měsíce. Čínský „Silvestr“ se slaví střídavě v lednu nebo únoru.
Každý rok nese jméno podle jednoho z dvanácti zvířat čínského zvěrokruhu. Příští nový rok začíná 28. 1. 2017 a končí 15. 2. 2018 a je zasvěcen
ohnivému kohoutovi.
Veselí zde trvá přesně tři
týdny. Typickým zvykem je
zde vyhánění zlých duchů
z domu, a to bambusovými tyčemi. Všude visí červené
proužky papírů a symboly
štěstí ve zlaté barvě. Aby štěstí
nezůstávalo za zdmi domu
a dostalo se dovnitř, si lidé zajišťují tím, že o jedenácté večerní otevřou všechny dveře a okna. Oslavy vrcholí ohňostrojem, který
má vyhánět zlého draka „Niena“.
Vietnamský nový rok, Têt Nguyên Đán, se slaví většinou ve stejný
den jako čínský nový rok.
V juliánském kalendáři, který používá pravoslavná církev, připadá
Nový rok na 14. ledna.
Tibetský nový rok se nazývá Losar. Slaví se 15 dní, většinou v únoru,
přičemž hlavní slavnosti probíhají první tři dny, během nichž se pije čang.
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V roce 2016 oslavili Tibeťané losar 9. února jako první den roku 2143.
Gudi Padwa je slaven jako první den hindského roku v Maháráštře
v Indii. Tento den spadá na březen nebo duben.
Thajský nový rok je slaven od 13. dubna do 15. dubna.
Islámský nový rok připadá na 1. Muharram. Jelikož muslimský kalendář je založen na 12 lunárních měsících obsahujících okolo 354 dní, gregoriánské datum tohoto dne je každoročně o 11 dní dřívější. Letos přivítali
muslimové rok 1438 už 7. 10. 2016.
V židovském cyklu svátků je Nový rok přítomen jako Jom ha-din,
neboli den soudu. V souladu s talmudskou tradicí se tak vyjadřuje idea, že
v deseti dnech od Nového roku do Dne smíření Bůh jako Nejvyšší soudce
rozhoduje o osudu každé lidské bytosti. Podle židovské tradice jen lidé
zcela spravedliví jsou rovnou zapsáni do boží Knihy života a jen ti úplně
špatní se bez odkladu ocitnou v stvořitelově Knize smrti. Osud ostatních
lidí zůstává otevřen. Toto vše se odráží v židovském novoročním přání, které zní: „Ať
jste zapsáni pro dobrý rok!“
U nás v Čechách je tradiční slavit příchod nového roku v noci z 31. prosince na
1. leden. Oslavy jsou spojené z bujarým veselím a nemalým množstvím alkoholu. Je
to ideální čas na uspořádání velkých oslav
s co největším množstvím přátel, v jiných
zemích to ale není samozřejmostí.
V Japonsku oslavy trvají až do 7. ledna. První tři dny jsou dny
klidu. Lidé je tráví se svou rodinou. Než odpočinek začne, hospodyňky
napečou rýžové koláčky, poklidí dům a přede dveře většina rodin postaví malou borovičku.
Pro Anglii jsou typické především gurmánské odlišnosti oproti jiným zemím. Typické jsou trojúhelníkové dortíčky plněné mletým masem. Lidé si je při oslavách vyměňují. Zvláštností ale je, a to především
v Londýně, že oslavy nejsou příliš dlouhé. O půlnoci je zvykem přivítat
nový rok písní, poté se lidé rozjedou do svých domovů.
V Rusku se slaví Vánoce i Nový rok v jeden a ten samý den! Oslavy
spadají podle místní ortodoxní církve až na leden. K tradičním jídlům
patří boršč a kutya, zvláštní ovesná kaše. Jsou symbolem naděje. Jako
symbol přátelství a úspěchu najdeme v Rusku na talíři med a mák.
Oslavy začínají stejně jako u nás o půlnoci, ale protože je Rusko velká
země, oslaví zde lidé nový rok celkem jedenáctkrát.
V Dánsku lidé navštěvují své přátele a před vchodovými dveřmi jim
nechávají rozbitý porcelán. Čím větší hromada střepů, tím víc štěstí v nadcházejícím roce.
V Řecku lidé zapékají do novoročního pečiva různé předměty pro
štěstí. Kromě toho řecké děti dávají své boty ke krbu nebo kamnům a svatý
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Vasil, který je patronem Řecka, jim do nich naděluje drobné dárky.
V Rakousku je oblíbené lití olova a darování talismanů v podobě malých prasátek či jiných figurek z čokolády nebo marcipánu.
Bulhaři na Nový rok vyhánějí zlé duchy při rituálu zvaném „kukeri“,
kdy tancují ve strašidelných kostýmech tvořených dřevěnou maskou nahánějící strach a kožešinou ověšenou zvonky.
Ve Španělsku je zvykem setkání přátel a rodiny, stejně jako jinde
ve světě, a to buď na náměstí, nebo u televize. Těsně před půlnocí začnou dvanáctkrát odbíjet hodiny. Ten, kdo stihne během těchto úderů
sníst celý hrozen vína, může si u toho něco přát. Pokud stihne dojíst,
přání se mu vyplní, pokud ne, je tomu naopak.
V Jižní Americe jsou na přelomu roku ulice i domy plné květin.
V Brazílii si o půlnoci lidé nechávají omýt nohy sedmi vlnami a přinášejí
moři květinovou oběť. K ránu se potom na plážích rozhoří tisíce svíček.
V Argentině lidé sbírají na Silvestra všechen přebytečný papír,
který najdou v domácnostech. Všechny tyto papíry poté nastříhají na
malé kousky, a když novoroční oslavy vrcholí, vyhazují je z okna.
V Ekvádoru a Bolívii se před každým domem vystavují velcí panáci
vycpaní starými novinami, kteří připomínají lidskou postavu a symbolizují
starý rok. O půlnoci každá rodina svého panáka zapálí, čímž přivítá nové
období.
V Jihoafrické republice vítají lidé nový rok velkolepým karnevalem,
kdy městy za zvuku bubnů prochází pestrý průvod lidí ve fantastických
kostýmech. Někteří Jihoafričané v tomto čase vyhazují starý nábytek
z oken.
Téměř na celém světě je zvykem pojídání kulatých potravin, například
jablek nebo pomerančů, i u nás na Nový rok vaříme čočku. Kruhový tvar je
symbolem nekonečna, čili něco končí a něco nového začíná.
Ať jsme ale kdekoli, všichni vítáme
nový rok s nadějí, že
bude klidnější a radostnější než ten minulý, že přinese něco
nového, významného.
Je to příležitost pro
bilancování a uvažování o životě a budoucnosti.
Přeji všem, aby tuto příležitost využili nejen ke svému dobru, ale
i k dobru svých blízkých. Mnoho zdraví a štěstí v roce 2017!
Zdroj: Internet Wikipedie

Mgr. Jitka Šedivá
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KULTURA
PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ
NA 1. ČTVRTLETÍ ROKU 2017
LEDEN
7. 1.

Loutkové představení LD Martínek Honza u krále – malá scéna
KD Libáň od 15 hodin
17. 1. Srí Lanka – cestopisná přednáška Petra Kvardy a Pavla Chluma
v obřadní síni MěÚ Libáň od 18 hodin
21. 1. Loutkové představení LD Martínek Začarovaný les – malá scéna
KD Libáň od 15 hodin
ÚNOR
3. 2.
4. 2.
11. 2.
18. 2.
21. 2.
25. 2.

V Křesle pro hosta usednou manželé Krčkovi – v obřadní síni
MěÚ v Libáni od 17 hodin
Loutkové představení LD Martínek Kašpárkovo pometlo – malá
scéna KD Libáň od 15 hodin
4. společenský ples SRPLŠ v Domě kultury Libáň od 19 hodin
Loutkové představení LD Martínek Kocour v botách – malá
scéna KD Libáň od 15 hodin
Severní Rusko – cestopisná přednáška Libora Drahoňovského
v obřadní síni MěÚ Libáň od 18 hodin
Hasičský ples v Domě kultury Libáň od 20 hodin
BŘEZEN

4. 3.
9. 3.
11. 3.
11. 3.
18. 3.
19. 3.

Loutkové představení LD Martínek Kašpárek sluhou u čaroděje – malá scéna KD Libáň od 15 hodin
Zpíváme si s Janem Masarykem – literárně–hudební podvečer s písničkami Jana Masaryka i jeho otce T. G. Masaryka – v obřadní síň MěÚ Libáň od 17 hodin
Beseda se starostou a zastupiteli Města Libáň s oslavou
MDŽ v hasičské zbrojnici ve Psinicích od 17 hodin
Sportovní ples v Domě kultury v Libáni od 20 hodin
Loutkové představení LD Martínek Jak se Honza učil bát – malá
scéna KD Libáň od 15 hodin
Dětský karneval v Domě kultury v Libáni od 14 hodin
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Pro vzpomínku na nezapomenutelného jičínského občana Josefa Štefana
Kubína rozhodli jsme se již jedenadvacátým rokem udělit

Jivínského Štefana
za pozoruhodný kulturní počin roku
a za dlouholetou kulturní činnost
Nechceme, aby žádné z bohulibých konání zůstalo nepovšimnuto. Rádi pozveme všechny navržené k popovídání,
rádi všem poděkujeme. Těšíme se, že čtenáři naší výzvy se
rozpomenou, co hezkého se v roce 2016 v kultuře na okrese
událo, a přispějí k nominaci. Návrh na udělení Štefana může podat každý,
stačí uvést jméno a adresu nominovaného (jednotlivce či skupiny)
a stručné zdůvodnění, kategorii, jméno a adresu navrhovatele. Své návrhy
zasílejte do 31. prosince 2016 na e-mailovou adresu jivinskystefan@seznam.cz nebo na adresu: Bohumír Procházka, Sokolovská 367, 506 01 Jičín, tel. 493 523 492, mob. 723 128 942.
V nominaci je třeba uvést, zda se jedná o kulturní počin v roce 2016
(I. kategorie) nebo o dlouhodobé zásluhy (za nejméně 5 let činnosti –
II. kategorie).
Štefanská komise & Nadační fond Jičín – město pohádky
& Knihovna Václava Čtvrtka Jičín & Obec Dětenice & Prochoroviny
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Autostopem na ruském Severu (v povodí Severní Dviny)
O Rusku jsem díky českým médiím dostával většinou negativní informace. Vydal jsem se proto do jedné z nejstrašnějších zemí světa sám na
vlastní pěst, abych nakonec zjistil, že Rusko je jednou z nejkrásnějších
zemí světa. Příroda, pamětihodnosti a především hluboká ruská duše jsou
okouzlující. A tak mi vůbec nevadilo strávit zde celkem dva roky svého života. Procestoval jsem, převážně autostopem, téměř všechny regiony evropského Ruska i západní Sibiř. Během těchto toulek jsem poznal nejen
mnoho zajímavých a krásných míst, ale především spoustu dobrosrdečných a pohostinných lidí, přičemž mnozí jsou mými přáteli dodnes. V klášterech jsem se často nechával zaměstnat jako dobrovolník za nocleh a za
stravu, abych byl podrobněji obeznámen se způsobem života mnichů
i dobrovolníků. Tím se mi naskytla jedinečná příležitost naslouchat lidem
s různě pohnutou a hříšnou minulostí, z nichž se mnozí upřímně obraceli
k Nejvyššímu. Ve Velikém Novgorodě jsem v zimě roku 2004/2005 pracoval jako noční hlídač v městské knihovně. Tyto měsíce zde strávené patří
k nejkrásnějším obdobím mého života. Ruské nekonečné roviny, tajga,
tundra i stepi se nesmazatelně zapsaly do mého srdce. Cestování autostopem po největší zemi světa, až na malé výjimky, fungovalo a stále funguje
skvěle. Rusko je země kontrastů a samy zážitky z cest dávají za pravdu výroku, že je zde vše možné. Samotná evropská část této země je natolik rozsáhlá a rozmanitá, že ji nelze pojmout do jedné besedy. Proto jsem vytvořil
několik dílů. Během únorového promítání v Libáni je každý srdečně zván
na putování povodím Severní Dviny. Tento kraj se pyšní nejen panenskou
přírodou, plnou lesů, řek a jezer, ale také kláštery i malebnými vesničkami,
kde jakoby se zastavil čas před několika desetiletími.
Libor Drahoňovský
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KAREL IV. VE VERŠÍCH A HUDBĚ

Letošní rok byl u nás, ale také v dalších evropských zemích rokem římského císaře a českého krále Karla IV., od jehož narození uplynulo letos
700 let. Po celý rok jsme si tuto mimořádnou osobnost evropských a českých dějin mohli připomínat. Po celý rok se konaly přednášky historiků,
byla hrána divadelní představení a nebylo téměř dne, abychom v českém
rozhlase nebo na obrazovkách televize nenašli nějaký pořad věnovaný tomuto panovníkovi. Pořady vesměs zajímavé, římský císař byl „zkoumán“
ze všech možných pohledů. Samozřejmě, že nejčastěji to bylo na téma jeho
diplomatického působení. Proč byl Karel IV. tak úspěšným při svých politických, ale také válečných krocích? Stále více jsme museli obdivovat tohoto mimořádně nadaného a schopného člověka. Vše, co dělal, bylo učiněno po důkladném rozmyšlení a přípravě. A jak už to bývá, tak snad také
proto mu občas vyšla vstříc také vrtkavá dáma Štěstěna. On byl na ni připraven.
V Libáni jsme se s rokem Karla IV. rozloučili způsobem originálním
a zároveň velmi důstojným. Dva umělci, paní Táňa Fišerová a pan Daniel
Dobiáš přijali pozvání organizátorů hudebního festivalu Libáňský hudební

máj – Foerstrovy dny, pana Zdeňka Vokurky a paní Ing. Pavly Kaprasové,
a přijeli k nám s kombinovaným pořadem textů a hudby z doby, kdy Karel IV. žil. Svým uměním nás oba vrátili do dob, které se nám dnes zdají
často ponuré a drsné. Ale současníci Karla IV. a on sám to jistě tak nepociťovali. Samozřejmě, jejich životy byly mnohem více naplněny těžkou
prací, ale zároveň i byly více duchovní, často se obracející na všemohoucího boha. Také oni však měli rádi dobré jídlo a pití, rádi se scházeli a veselili a samozřejmě také milovali. Jejich hudba, písně i verše byly věnovány
jak životu zbožnému, bohabojnému, tak také pozemským radovánkám.
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Ke všem písním, které v pořadu zazněly, složil hudbu Daniel Dobiáš
a mnohé z nich také interpretoval. Pořad zahájila „Fanfára pro Karla IV.“,
jako druhá zazněla píseň „Pastýřská“, kterou zpívali oba umělci. Následovala píseň „Když paní ctné“ Guillama de Machauta, nadčasově nám znějící byla „Vláda peněz“
a pak stará lidová anglická „Náš předobrý král
Václav“. Ano, v písni je oslavován náš svatý Václav. Obě v podání Daniela Dobiáše. Na řadu přišly
také dva texty Václava Lucemburského, třetího
syna českého krále Jana Lucemburského a tedy
bratra Karla IV. Byly to „Po celý život“ a „Bez výhrad Váš chci být“. Následovaly písně „Příležitost“
od Nicolla Macchialiveliiho a „Samotinká“ od
Christine de Pisan.
Společně pak s Táňou Fišerovou zazpívali Sonet 94 Williama Shakespeara, jehož text přeložil
Martin Hilský.
Závěrem jsme vyslechli ještě „Kdy nastanou
lepší časy“ (název je také nadčasový). Text od Jeana Boucheta a „Modlitbu“
Františka z Assisi.
Bylo to velmi příjemné odpoledne, které nás přeneslo z reality (ve 14
hodin skončilo druhé kolo senátních voleb) do doby rytířů, kteří dobývali
hrady, ale také srdce krásných dam.
Děkujeme oběma pražským umělcům, paní Táně Fišerové a panu Danielu Dobiášovi, organizátorům a Městu Libáň.
MUDr. Vilém Hofman

NOVOROČNÍ POVÍDÁNÍ S GABRIELOU
A JAROSLAVEM KRČKOVÝMI
Milé bylo setkání s Musicou Bohemicou v libáňském kulturním domě
poslední listopadovou sobotu. Její koncert vytvořil nádhernou adventní
atmosféru, ve které se nesly a nesou i dny příští. Nemalou zásluhu na tom
má její umělecký vedoucí – skladatel, badatel, objevovatel lidových písní
a nástrojů a také mistr slova pan Jaroslav Krček. Pro nás všechny, kteří
se „motáme“ kolem libáňské kultury, bývá největší odměnou možnost
osobně se s takovými umělci potkat, vyslechnout si jejich životní moudra, popovídat si s nimi.
Jak J. Krček přiznal, je jeho život a práce se souborem Musica Bohemica cestou
za láskou. Nic víc a nic míň. „Pochopit
lásku je největším úsilím člověka a je
to i vrchol a cíl, kam bychom měli
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všichni jednou dojít. Mou cestou a mou hlavní životní úlohou je muzika
a v ní je soustředěno celé mé snažení.“ Zcela jistě mu v jeho snažení byla
a je oporou jeho žena, hobojistka, pedagožka a manažerka souboru paní
Gabriela Krčková. Energická, fortelná, usměvavá, sdílná žena, plná života, nápadů a životních pravd, žena, jež tvoří s Járou (jak manžela oslovuje) Krčkem životní i umělecký pár rovných čtyřicet let.
Jaký je recept na rodinné štěstí? Jak klikatá a složitá je ta „Krčkovic“
cesta za láskou?
O tom si s námi přijdou v cyklu Poetických podvečerů s křeslem pro
hosta povídat manželé Krčkovi v pátek 3. února 2017 od 17 hodin do
obřadní síně městského úřadu. A určitě nepřijdou s prázdnou. Přislíbeny jsou harfičky, flétničky, loutny a dobrá přátelská atmosféra. Vstupenky jsou již nyní k dostání v knihovně u paní Lucky Hlaváčkové. Čekají
právě na vás.
Ing. Pavlína Kaprasová

ZPÍVÁME SI S JANEM MASARYKEM

Tak jsem po delším čase sáhnul po Hovorech
s Janem Masarykem, které sepsal Viktor Fischl,
česko–izraelský prozaik, spisovatel, především významný diplomat na mezinárodní scéně a Masarykův doživotní přítel. Tento úkon, vytáhnout ze své
knihovny právě Jana Masaryka, byl motivován přípravou na mimořádný pořad, ve kterém zazní oblíbené lidové písně, které se hrály a zpívaly v rodině
T. G. Masaryka. Na klavír vždy doprovázel Jan Masaryk. Podvečer je současně připomínkou tragické
smrti Jana Masaryka. Ještě se o tom zmíním.
Nebudeme truchlit, naopak, program, který připravil hudební skladatel
Daniel Dobiáš a nazval jej „Zpíváme si s Janem Masarykem“, je koncipován jako muzikoterapie za aktivní účasti interpretů i posluchačů. Ze známých národních písní připomenu alespoň ty, které určitě potěší vaše
srdce: Ach synku, synku; Zdálo se mi, má panenko; Zelení hájové; Horo,
horo, vysoká jsi; Lásko, Bože, lásko; Teče voda, teče; Pod tím naším okénečkem; Dobrú noc, má milá… Ve stínu pozornosti v tomto pořadu nezůstanou ani myšlenky Jana Masaryka.
Bude ukázka z jeho Receptu na štěstí, vrátíme se k Fischlovým osobním
Hovorům s Janem Masarykem. Jsou autentické, velmi zajímavé a pro náš
běžný život inspirativní. Snad se vám bude líbit Masarykovo slovo. Stojí za
to si ho vyslechnout pro svou upřímnost a lidovost: „Nikdo si nesmí nikdy
myslet, že je něco víc, něco lepšího, než ten druhý. Možná, že toho má více
v makovici, možná, že nosí lepší košili, možná, že má fortelnější ruce,
možná má větší bicepsy. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, aby toho
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udělal tím více pro ty s horší košilí. Jenomže tomu
všemu může rozumět jenom ten, kdo má rád lidi.
Mít rád lidi, to je celé tajemství a jediný recept na
štěstí. To platí pro všechny.“
Ještě připomenu kalné ráno 10. března 1948,
kdy byl ministr zahraničních věcí nalezen mrtev
pod okny svého bytu na nádvoří Černínského paláce. Smrt Jana Masaryka je dodnes záhadou,
proto si alespoň připomeňme už ve čtvrtek
9. března 2017 v 17 hodin ve zdejší obřadní síni památku tohoto oblíbeného světového diplomata.
Těšíme se na vaši návštěvu určitě příjemného setkání se zpěvy národních písní v podání hudebního skladatele Daniela Dobiáše s dětským sborečkem, se slovem Eleny Brandtové. Vstupenky si rezervujte v Městské
knihovně Libáň u paní Hlaváčkové.
A ještě jedna věc, nezapomínejme na Jana Masaryka ani dnes!
Zdeněk Vokurka

ÚSPĚŠNÝ START DO NOVÉ SEZONY

Loutkové divadlo Martínek zahájilo novou divadelní sezonu 5. listopadu
2016 18. ročníkem přehlídky „Řezníčkova Libáň 2016“. Po šest týdnů jsme
bavili malé i velké diváky.
Při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu v Libáni soubor, pod
vedením Davida Pošepného,
uvedl
indonéskou pohádku pod
názvem Ten nejcennější
dárek pro charitativní
organizaci Dora.
18. listopadu se dva
zástupci našeho spolku
zúčastnili slavnostního
večera v pražském divadle Říše loutek u příležitosti vydání knihy, která se
zabývá historií českého loutkářství. Kniha představuje poctu všem loutkářským souborům s padesátiletou i stoletou historií. Publikace detailně mapuje práci 84 dlouhověkých amatérských souborů, které ovlivnily tvář českého loutkářství, ale i těch nenápadných, které působí ve velmi skromných
podmínkách.
Autor publikace Jan Novák, sám loutkář, se dějinám i provozování loutkového divadla věnuje již desítky let. Knihu Fenomén českého loutkářství
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i s věnováním si mohou zájemci prohlédnout v divadelní klubovně LD Martínek, zapsaný spolek.
Závěrem bychom chtěli popřát všem našim návštěvníkům a příznivcům divadla
krásné vánoční svátky a do nového roku
2017 hodně pohody, štěstí a hlavně pevné
zdraví.
kolektiv LD Martínek, z. s.

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
HODNĚ RUŠNÉ ČTVRTLETÍ
Je to už prakticky zaběhnutá skutečnost, která se stává jistou samozřejmostí. Od začátku září začíná libáňská škola nejen plnit své povinnosti
v oblasti vzdělávání, ale také organizuje řadu akcí pro děti, angažuje se tím,
že se snaží zapojit své žáky a žákyně do života obce a komunikuje ve všech
směrech tak, aby všechny tyto aktivity byly v souladu.
Zmiňuji se o tom proto, že probíhá řada akcí, které jsou velmi zdařilé.
Je jich spousta, zabraly by hodně velký prostor v tisku. Dají mnoho práce
a vyžadují energii, čas i úsilí. Je škoda, že o mnohých z nich vědí jen děti
a my ve škole.
Jsem si jistý, že nejméně polovinu z nich opomenu – omlouvám se předem, ale bylo toho fakt moc. Jen tak pro ilustraci – soutěže jsou ve všem
možném. Chceme, aby co nejvíc dětí mohlo v něčem vyniknout a pokud ne,
aspoň se dobře bavit.
Naše děti ozdobily vítání občánků, sbíraly papír pro vylepšení třídní
kasy. Absolvovaly řadu výchovně vzdělávacích programů, porovnávaly si
znalosti. Tonda Obal cestovatel nás školil v separaci a recyklaci, poznávali
jsme flóru i faunu a své výkony předvedli i na Kopidlenském kvítku. Děti
si vyjely si na cyklovýlet, na dopravním hřišti si připomněly bezpečnost,
malovaly, kutily, tvořily. Připravily vystoupení i výrobky na vánoční trhy
a zpestřily rozsvěcování stromku na náměstí. Běhaly po třech etapách
sprinty do schodů (už čtvrtý ročník), soutěžily v řadě
sportů, dokonce jsme vytvořili i novou disciplínu –
kdo nařeže nejdelší slupku od jablka… A jak jsem předeslal, není to zdaleka všechno.
Běží řada kroužků a aktivit, které už jsou takovou
samozřejmostí, že je občas nutné připomenout, že
každá z nich vyžaduje něčí pracovní nasazení, nadšení
a ochotu udělat něco navíc. Je to pro naše děti. Ale
i tak to je dnes vzácné, společnost bere věci jako tvrdý
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byznys. O to je to cennější a dá to víc radosti.
Já jen tak lehce podotýkám, že za zdánlivě nehybnou a důstojnou fasádou naší školy se odehrává řada dynamických procesů, které nám i vám
dělají radost. Není to samozřejmost. A je koneckonců fajn, když nám to
samozřejmé připadá.
Mgr. Vladimír Lejsek

BESEDA S PANEM STAROSTOU

V úterý dne 4. října 2016 navštívil naši školu starosta Libáně pan Jaromír Přibyl. Besedu s ním absolvovali žáci a žákyně tříd 9. A a 2. P. Obvykle
mají podobné akce oficiální ráz, ale v tomto případě se našemu hostovi podařilo věcným a neformálním vystupováním rychle vytvořit atmosféru příjemné besedy. Žáci a žákyně se seznámili se strukturou městského úřadu,
činností zastupitelstva a plánech do budoucna. Otázky přirozeně směřovaly hlavně na funkci starosty a jeho postavení ve struktuře vedení města.
Bylo zajímavé sledovat, jak se u žáků postupně mění jejich představa o příjemném a pohodlném vládnutí na pochopení, že funkce starosty je náročná, odpovědná a časově neomezená služba veřejnosti. Ale hlavně měli
příležitost pochopit, že sami mohou svým slušným jednáním prospět a podílet se na snaze o zlepšení kvality života v našem městě. V závěru nás pan
starosta potěšil tím, že nás seznámil s projekty, které se v budoucnu pozitivně dotknou i naší školy.
Celá beseda byla přínosem nejen kvalitou informací, ale zejména výchovným efektem. Bylo znát, že kvalita vztahu dětí vůči naší obci se zlepšila
a nabídla jim hlavně příležitost podílet se svojí slušností na společné věci.
Mgr. Vladimír Lejsek

FOBALOVÝ TURNAJ COCA-COLA CUP

ANEB SONDA DO HLUBIN ŽÁKOVY DUŠE

Stejně jako v loňském roce jsme v úvodu letošního fotbalového turnaje
pro žáky II. stupně základních škol Coca-Cola
Cupu v kvalifikaci narazili
na mužstvo chlapců ze
Základní školy Kopidlno.
Utkání naše chlapce
rozhodně
nezastihlo
v nejlepší formě. Hráči
propadávali v osobních
soubojích, byli pomalejší
na míči, nedostatečně se
pohybovali, jen výjimečně
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si byli schopni dát smysluplnou přihrávku, navíc na sebe začali řvát, nadávat si a svalovat vinu za nepříznivý průběh zápasu na všechny a všechno
okolo, jenom ne na sebe.
A tak se v naší síti třepotal jeden gól za druhým (poločas 1:4), na konci
zápasu byl stav 2:8. Tím naše mise v letošním turnaji skončila.
Úsměvné (nebo spíše smutné) bylo, že hráči, kteří byli líní na krok, pomateně pobíhali po hřišti a nedodržovali základní hrací kázeň, začali obdržené góly vyčítat bezmocnému brankáři.
Na každou radu učitele–trenéra chlapci měli tisíc odpovědí, protiargumentů a vysvětlení. Žádné nastavené zrcadlo, žádná sebekritika. Za vysokou prohru domácích mohli všichni okolo (rozhodčí, učitel–trenér, možná
i kominík nebo pilot letadla na lince Praha–Tokio), jen hlavní tvůrci mizerné hry, naši hráči, si na ostudném výsledku nepřipouštěli žádnou vinu.
Nevím, zda není někde něco špatně? Jestli náhodou nevychováváme
v rodinách i ve škole „osobnosti“ bez jakékoli sebereflexe a sebekritiky.
Přesto patří chlapcům poděkování za reprezentaci školy. Ale pouze
účast na akci školy bez patřičného přístupu a odpovědnosti je trochu
(hodně) málo.
Mgr. Milan Valnoha

DUŠIČKY A HALLOWEEN
Konec října se svým melancholickým počasím už vyvolává dušičkovou
atmosféru. Naše poetické svátky jsou ovšem v poslední době rozšířené
o anglosaské pojetí, kde se děti o Halloweenu mohou pořádně vyřádit.
Tato tradice je i na naší škole už dost zakořeněná, protože paní učitelky
nejen že umí děti na prvním
stupni v tomto směru pozoruhodně dobře motivovat,
ale samy jdou příkladem
a jsou schopné ze sebe vytvořit vskutku půvabné a luxusní obludky. Navíc jsou

velmi kreativní v přípravě temnější výzdoby školy, aby se naše
strašidýlka, čarodějky i zombíci cítili jako doma.
Následné reje pak zaměstnají
soutěžemi, hraním a sportovními
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disciplínami (samozřejmě v hororovém duchu)
celou dolní část školy, ale
dojmy z nich doznívají
ještě několik dní. Nadšení
dětí je odměnou za náročnou přípravu i realizaci.
Hezké je, že i trochu „ponurá témata“ jsou chápána jako hra a je při tom
spousta veselí.
Mgr. Vladimír Lejsek

EXKURZE NA ISŠ NOVÁ PAKA

Stalo se již tradicí, že Integrovaná střední škola Nová Paka naše žáky
každoročně pozve na prohlídku a prezentaci školy. Letos se akce konala ve
středu 23. listopadu 2016.
Cílem bylo tedy seznámit naše vycházející žáky s nabídkou přípravy na
možnou budoucí profesi.
Hned po příjezdu jsme si prohlédli prezentaci a výstavu výrobků firem,
s nimiž ISŠ spolupracuje. Poté již následovaly návštěvy v učebnách studijních a učebních oborů.
Žáci také měli možnost potkat studenty,
kteří získávají své vzdělání v oborech elektrotechnik, mechanik, elektrikář, nástrojař a obráběč kovů.
V druhé části exkurze
žáci vyzkoušeli svoji
zručnost v nástrojařské
a elektrotechnické dílně,
kde si vlastnoručně na
památku vyrobili jednoduchý výrobek.
Na závěr bych rád dodal, že škola je vybavená moderními přístroji
(např. 3D tiskárna), má několik učeben výpočetní techniky, jazykových
učeben, dílny i laboratoře.
Návštěva ISŠ Nová Paka byla pro žáky velmi zajímavá, inspirativní
a jistě lze studium na této škole žákům vřele doporučit.

Mgr. Milan Valnoha
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VÁNOČNÍ DÍLNY

Příprava na první adventní dobu spojenou s trhy a rozsvícením vánočního stromku na libáňském náměstí byla rušná, náročná a vyžadovala dobrou organizaci i mnoho času.
Chtěli jsme, aby naši žáci a žákyně měli možnost při práci vidět také
profesionály, napodobit jejich postupy a dokázat si, že i jejich výrobky jsou
s odbornou pomocí hezké a vkusné.
Naše pozvání přijali pracovníci Střední zahradnické školy v Kopidlně
a během dvou odpoledních dílen (22. a 24. listopadu 2016) nám ukazovali,
jak „na to“.
Ze začátku se pracovalo trochu rozpačitě,
ale s nabývající sebedůvěrou vznikaly hezké
svícny a vánoční dekorace, které nás přesvědčily, že každý může své
Vánoce osobitě přizdobit vlastním originálním
výrobkem.
Moc nás potěšila
zejména chvála našich lektorů – podle jejich hodnocení mnohé výtvory našich dětí snesly tvrdá hodnotící kritéria a jejich úroveň byla velmi dobrá.
Mohli jste se s nimi setkat na pozdějších trzích, kde byly nabízené.
Děkujeme za vstřícnost i ochotu kolegům z Kopidlna a oceňujeme, že si
v této pracovně náročné době našli pro naše děti čas.
Mgr. Vladimír Lejsek

VÁNOČNÍ TRHY 2016
Stalo se již hezkou tradicí, že se v předvánočním čase koná rozsvěcení
stromu na libáňském náměstí, které doprovází vánoční trhy v kulturním
domě a také kulturní program v místním kostele. V kulturním domě bylo
možné si nakoupit mnoho krásných věcí z šikovných rukou žáků, učitelů,
rodičů i prarodičů. Vánoční atmosféru podtrhla vůně nabízených vánoček,
perníčků a punče. Odpoledne si děti mohly vyrobit lucerničku, se kterou
šly do kostela pro betlémské světlo. V kostele vystoupily děti ze šestého
ročníku pod vedením paní
učitelky Mlýnkové. Zazpívaly a zahrály nám netradiční vánoční písně. Pan
farář vystoupení doplnil
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několika slovy o tradici vánočních svátků. Na náměstí vystoupily další děti
z naší základní školy, které zazpívaly tradiční koledy. Paní učitelka Janouš-

ková zase s dětmi nastudovala pohádku O dvanácti měsíčkách, která se
také velmi povedla.
Děkujeme všem, kteří se na organizaci trhů podíleli, a těšíme se na další
rok.
Mgr. Veronika Karešová

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Když jsou Vánoce už za dveřmi
Koncem listopadu už nastává adventní čas a to je doba, kdy děti i dospělí
cítí kouzlo
blížících se
Vánoc.
V naší mateřské škole
i my zachováváme vánoční tradice, předáváme je dětem
a umožňujeme
jim zapojit
se do všech
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předvánočních
příprav.
Zdobíme adventní věnce
a kalendáře, kde si děti
každý den mohou vyndat
malé překvapení, a tak odpočítávají, kolik dní zbývá
do Vánoc.
Na začátku prosince se
učíme básničky, písničky
a koledy na vánoční besídky. Navštíví nás Mikuláš. Malý balíček dostane
každý, protože při pohledu
na Mikuláše se polepší alespoň na chvíli i ten největší rošťák.
Díky každoroční spolupráci se základní školou se zúčastníme ,,Slavnostního rozsvícení vánočního stromečku“, kde naše děti vystoupí s programem, a prodejních vánočních trhů, kde se maminky podílí svými výrobky.
Patří jim za to velké poděkování.
Před Vánocemi pojedeme na výlet, cílem
bude zámek „Karlova Koruna“ v Chlumci nad
Cidlinou s programem „Vánoce letem světem“.
Celou
školku pak
provoní vanilkové rohlíčky a perníčky, které
s dětmi upečeme. Ozdobíme
vánoční stromečky, děti vyrobí drobné dárečky a přáníčka pro své nejbližší, svátečně si vyzdobíme třídy. Největší radost
pak udělá vánoční nadílka pod stromečkem. Při rozbalování dárečků s novými
hračkami všem dětem svítí oči.
V tomto čase nezapomeneme ani na
rodiče. Pozveme je na tvořivé odpoledne, kde se na chvíli zastaví v předvánočním shonu a se svými dětmi vyrobí ozdobu, svícínek nebo jinou drobnost.
Všichni si popřejeme krásné Vánoce a hodně štěstí a zdraví v novém
roce.
kolektiv učitelek MŠ Libáň
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SRPLŠ
Z ČINNOSTI SRPLŠ

Jménem SRPLŠ bych vám ráda přiblížila činnost našeho sdružení, které
se snaží především zpříjemnit dětem jejich školní rok a nabídnout jim zájmové kroužky po vyučování. Scházíme se nepravidelně, především za účelem zorganizování určitých akcí, které každým rokem zpestřujeme, a jsme
rádi, že zájem je jak ze strany dětí,
tak i dospělých.
Již tradičně první akcí začátkem školního roku je lampionový průvod, který byl letos
obohacen o návštěvu dinosaura
a dětskou diskotéku. Také trasa za
strašidly byla od loňského roku
pozměněna.
Před začátkem adventního času
organizujeme tvořivé odpoledne ve
školních dílnách, kde je možné si připravit
vánoční dekorace. Důležitý materiál, jako
jsou větvičky, chvojí, drátky a korpusy, zajistíme a k tomu vytvoříme příjemnou adventní atmosféru teplým svařákem, čajem
a vánočkou. Každým rokem se schází jak
dospělí, tak i žáci, aby využili této možnosti společně si něco vytvořit.
Velkou část našeho času
věnujeme přípravě rozsvícení vánočního stromku,
který se s podporou města
koná vždy v pátek před první
adventní nedělí. Na programu se také podílí mateřská i základní škola, která zároveň připravuje adventní
trhy v kulturním domě, vystoupení v místním kostele
a vystoupení u rozsvíceného
stromku. Vánoční atmosféru
vždy navodí i naše svařené víno, tradiční trdelník nebo stánky s vánoční
tématikou.
Další, již tradiční akcí, které je potřeba věnovat hodně času, je ples
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školy. K zajištění plesu je potřeba dostatečně v předstihu objednat kapelu, hosta večera a především připravit bohatou tombolu, která ke každému plesu patří. Na příští rok je plánován na 11. února 2017. Zveme vás
tedy na vystoupení vašich dětí, na skupinu Allegro. Jako host večera se
představí zpěváci z muzikálu Děti ráje.
19. března 2017 se uskuteční maškarní pro děti
a školní rok zakončujeme již tradičně tajným výletem, který je určen pro děti navštěvující některý zájmový kroužek v ZŠ a MŠ Libáň.
Společně s městem a ostatními místními sdruženími se také podílíme na přípravě a organizaci dětského dne, který se po loňské premiéře doufám také
stane tradicí města Libáně.
Co se týče zájmových kroužků, které finančně podporujeme, v prvním pololetí bylo dětem nabídnuto celkem 15 kroužků, z toho 10 z nich zahájilo svoji činnost. Některé byly dokonce pro velký zájem rozděleny na dvě skupiny. Kroužky navštěvuje celkem 106 dětí, což nás velmi těší. Je velký zájem především o kroužky pohybové a nově byl obsazen také kroužek pro 9. třídu – příprava ke zkouškám z českého jazyka. Platba za kroužky je použita především na jejich potřeby a také na odměnu vedoucím kroužků.
Náš spolek získává finanční prostředky především z poskytnutých darů
a dotací. Peníze z dobrovolného vstupného jsou použity na odměny dětem,
potřebný materiál na další akce, vstupné, pronájem učeben a tělocvičny na
kroužky a další.
Na stránkách školy v sekci SRPLŠ se snažíme aktualizovat informace
o nadcházejících akcích, vkládáme fotky z akcí a máte zde možnost nás
kontaktovat s vašimi případnými připomínkami nebo nápady.
Práce pro sdružení je sice občas náročná a zabere nám dost času, ale
odměnou je pro nás spokojenost dětí a kladné ohlasy z akcí, které zatím
získáváme, takže věříme, že budeme mít i nadále vaši podporu a přízeň.
Za celé SRPLŠ vám přeji klidné vánoční svátky a úspěšný nový rok!
Lucie Kejzralová

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

29. října 2016 se konal další ročník lampionového průvodu. Sraz účastníků byl na fotbalovém hřišti v Libáni. Při vstupu na hřiště dostaly děti
poukaz na párek v rohlíku, který si mohly vyzvednout u kiosku paní Smetanové, která se nám postarala o občerstvení. Děti si zasoutěžily a na zpestření programu se na ně přišel podívat dinosaurus, který se mezi nimi procházel. Mohly si ho pohladit a odvážní se s ním i fotili. Po seznámení se
seřadily do průvodu a vydaly se na cestu, po které nás provázela strašidýlka. Vedla nás okolo koupaliště, podél strouhy k místnímu kostelu. Na
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cestu nám krásně svítily lampionky, které si děti přinesly. U kostela na nás
čekalo další překvapení, nejen pro děti, ale také pro dospělé. I letos jsme
pro naše účastníky připravili stezku okolo kostela s různými strašidly, po
které každé dítě se světýlkem dostalo sušenku a frkačku. Po absolvování
krátké stezky jsme se vrátili na fotbalové hřiště, kde jsme společně s panem
starostou vypustili veliký lampion štěstí, atmosféru na hřišti nám zpříjemnily
písničky od DJ Michala, na které si mohl každý zatancovat. Na zahřátí byl připraven teplý čaj a svařák.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem organizátorům včetně Ivy Vackové za
půjčení kostýmů pro naše strašidla a Michalovi Vlkovi a Davidovi Pošepnému.
za SRPLŠ Monika Myšková

VÁZÁNÍ VĚNCŮ

Jako každý rok v týdnu před první adventní nedělí organizujeme vánoční tvoření. SRPLŠ pro zájemce připraví materiál,
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ních dílnách a je už
na každém, jakou dekoraci si vytvoří. To
letošní tvoření se konalo 22. listopadu
a velmi oceňujeme,
že jak dospělí, tak
i děti mají o tuto činnost zájem. Při vánoční muzice, s hrníčkem svařáku nebo
čaje a s výbornou vánočkou se vyráběly
věnce na dveře, adventní věnce, ale také girlandy, výrobky z buxusu nebo jen ozdobné větvičky do vázy. Výtvory se opravdu povedly a někoho naladily i na další domácí tvoření. Věříme, že vyrobené výrobky již zkrášlují domovy a přinášejí
tu pravou vánoční náladu, kterou přejeme vám všem.
Lucie Kejzralová

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
Dne 25. listopadu 2016 proběhla v Libáni akce „Slavnostní rozsvícení
vánočního stromku“. Od dopoledních hodin měla možnost veřejnost navštívit v místním KD vánoční trhy, kde děti prodávaly svoje krásné vánoční
výrobky. V dílničkách pak děti měly možnost vyrobit lucerničku, se kterou
pak mohly putovat za betlémským světlem do místního kostela. Zde je čekalo krásné překvapení. V 17 hodin bylo slavnostní rozsvěcení stromku zahájeno. David
Pošepný všechny
přítomné
přivítal a poté
měl proslov starosta Města Libáň
Jaromír
Přibyl. Po proslovu se po odpočítávání
všech přítomných stromek
nádherně rozzářil. Následovalo
vystoupení dětí
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ze ZŠ a MŠ Libáň. Děkujeme paním učitelkám ze školy a školky za krásná
vystoupení. LD Martínek sehrálo pohádku „Ten nejcennější dárek“ na
podporu neziskové organizace DORRA. Již třetím rokem jsme měli štěstí
na krásné počasí a rozsvěcení tudíž proběhlo bez sebemenších komplikací.

Velký dík patří všem, kteří se na již tradiční akci podíleli.
Těšíme se na příští rok, který bude, jak doufáme, i s větším překvapením. Za všechny maminky ze SRPLŠ chceme popřát krásný a pohodový
adventní čas.

za SRPLŠ Ivana Havelková a Petra Urbanová
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MÍSTNÍ SPOLKY
VČELAŘI

Letošní kalendářní rok zahájili libáňští včelaři každoroční okresní včelařskou přednáškou v Mlázovicích, kde přítel Švamberk z Prahy hovořil na
téma světové včelařské výstavy Apimondia 2015, jíž se zúčastnil. Následovala v únoru výroční členská schůze libáňského spolku konaná v Bystřici.
Tam se hodnotila sezona předešlá a vytvářely plány na sezonu následující.
Po jejím skončení se pokračovalo přednáškou přítele Koblihy z Jihlavy,
který představil svůj nový typ protirojového nástavkového úlu. Ukázka zúčastněné tak zaujala, že si někteří předváděný úl ihned objednali a sám
přednášející byl přítomným zástupcem okresního včelařského výboru požádán, aby se o své zkušenosti podělil s širší včelařskou veřejností a představil svůj úl na okresním včelařském dnu v Židovicích.

Na jaře se včelaři věnovali každý svému provozu. Výnos medu z letošní
jarní snůšky byl výrazně nad průměrem posledních let, což svědčilo o vynikajícím přezimování včelstev, jež byly připraveny v plné síle na jarní příval květů. V květnu se zájemci z řad spolku zúčastnili zájezdu k příteli Sedláčkovi do Bučovic u Brna. Ten je velkovčelařem se 600 včelstvy a na svém
dnu otevřených dveří představil vlastní provoz a probíhalo i několik přednášek s včelařskou tématikou. V červnu se konal okresní včelařský den
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v Židovicích s již zmíněnou přednáškou přítele Koblihy, který přítomné
během svého výkladu překvapil, když po sále nechal kolovat rámky obsednuté včelami, aniž by posluchače ohrožovaly svými žihadly.
V létě se již neopakovalo medobraní jako na jaře, naopak snůška byla
velmi slabá a nebýt včasného krmení na zimu, hrozilo uhynutí včelstev hladem.
V listopadu se libáňští včelaři letos naposled sešli na schůzi spojené
s výplatou dotace na zazimování včelstev na Radnici v Libáni. Projednávaly se provozní věci spojené s ošetřováním včelstev proti varroáze a výměnou vosku za mezistěny. Jako další pokračování schůze následovala
přednáška přítele Linharta z Chrudimi, který představil nový termosolární
úl, určený k podpoře rozvoje včelstev a potlačování roztoče Varroa destructor vlivem zvýšení teploty v úle na kratší dobu s využitím sluneční
energie.

V následujících zimních měsících popřejme včelám ve včelínech a na
včelnicích klid a včelařům čas na vzdělávání a besedování a přípravě nářadí
a pomůcek pro příští sezonu.
Ing. Jiří Straka

Z ČINNOSTI SDH LIBÁŇ
V sobotu 10. září náš sbor pořádal osmý ročník dětské soutěže o putovní
pohár SDH Libáň. Této soutěže se zúčastnilo šest družstev mladších a čtyři
starších dětí. V pěkném letním počasí si děti zasoutěžily v netradiční štafetě, požárním útoku a přetahovaly se lanem. Díky dobré spolupráci se
sborem v Kozodírkách jsme tuto soutěž pořádali na jejich louce.
Dále poslední víkend v září proběhlo loučení se soutěžní sezonou
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v hasičské zbrojnici, kde při soudku piva a dobrém jídle hasiči zhodnotili
účast a výsledky soutěží. Děti byly odměněny za dobré výsledky sladkostmi
a upomínkovými předměty.
V říjnu se děti ještě zúčastnily branného cvičení
v rámci hry Plamen. Dospělí zase provedli úklid
zbrojnice a připravili výjezdové automobily na technické prohlídky. Zároveň
také byli členové proškoleni panem Vamberským
jako požární hlídky při různých akcích.
Výjezdová jednotka od
začátku září do prosince
měla třináct výjezdů k požárům, dopravním nehodám a odstranění překážek na komunikacích.
Díky za včasné výjezdy a obětavou pomoc si tato jednotka určitě zaslouží.

Závěrem děkuji všem za odvedenou práci při všech aktivitách sboru,
které jsme 10. prosince 2016 zhodnotili na výroční valné hromadě v sále
Kulturního domu v Libáni.
za SDH Libáň Naďa Hakenová, jednatelka
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11.
29.
30.
13.
1.
26.
9.
28.
4.

3.
4.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.

CO PŘIPRAVUJÍ HASIČI
VE PSINICÍCH NA ROK 2017

Beseda se starostou a zastupiteli Města Libáň + MDŽ
Mše a pouťové posezení
7. ročník „Bramborákiády“ + pálení čarodějnic
Pořádání okrskové hasičské soutěže
7. ročník „Babetiády“
14. ročník „Loučení s prázdninami“
7. výroční koncert v kostele sv. Jiří ve Psinicích
Výroční schůze SDH Psinice
Mše a posvícenské posezení

Ještě bychom se chtěli zmínit o koncertu, který se konal 10. září 2016
v kostele ve Psinicích. Účinkovalo zde Zámecké saxofonové kvarteto ve složení: Vladimír Vlášek – soprán a alt saxofon
Milan Červinka – alt saxofon
Josef Žemlička
– tenor saxofon
Zdenko Kašpar – baryton saxofon
Koncertu se zúčastnilo 60 posluchačů.
Na 26. prosince 2016 připravujeme
Vánoční
zpívání
a sousedské setkání v kostele sv.
Jiří ve Psinicích.
Na varhany zahraje Ing. Vladimír Turek.

Závěrem chceme
všem lidem popřát
krásné
Vánoce
a hodně
zdraví
v novém roce.
za SDH Psinice
Petr Sajdl
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SPORT
FOTBAL

Vážení čtenáři, přináším malé ohlédnutí za posledním čtvrtletím v TJ
Sokol Libáň. Mistrovské zápasy okresních soutěží v kopané byly zakončeny o posledním říjnovém víkendu. V krátkosti vás seznámím, jak na tom
naše týmy jsou. Družstvo dospělých se nachází na nelichotivém 10. místě
tabulky okresního přeboru. Umístění vůbec neodpovídá představám nás
všech. Potýkáme se se špatnou tréninkovou morálkou, částečně ovlivněnou prací, studiem, ale někdy bohužel i přístupem hráčů. Do druhé poloviny soutěže je třeba zmobilizovat síly a cílem je jednoznačně vylepšit dosavadní výsledky. Je třeba si uvědomit, že úspěch se nedostaví sám, ale je
pro něj třeba něco obětovat. Tým žáků se nachází ve středu tabulky. Kluci
si dokázali, že hrát se dá s každým, potrápili i vedoucí týmy tabulky, výkony v některých zápasech jsou příslibem do budoucna. V okresní soutěži
starších přípravek máme dva týmy. V této kategorii se výsledky nezapočítávají do tabulky, cílem je, aby si kluci zahráli a pochytili co nejvíce z fotbalového myšlení. Dle výsledků si myslím, že se to celkem daří. Tolik
zhruba o výsledcích našich mužstev.
Co dalšího připravujeme do budoucna? Již několik let nám citelně
schází tým dorostenců. Vzhledem k potřebě doplňování družstva dospělých je to dost důležité téma. Pro přihlášení do soutěže je třeba mít k dispozici minimálně 15 hráčů, což v posledních letech nebylo v Libáni možné.
Stejný problém řeší momentálně v sousedním Kopidlně, právě proto jsme
již s kolegy z Kopidlna zahájili jednání o společném týmu dorostenců. Vše
je v začátcích, ale cílem je sestavit společnými silami mužstvo pro příští
soutěžní ročník a vychovat tak hráče, kteří by v budoucnu mohli nastupovat za tým dospělých.
Někteří z vás si jistě všimli nově vybudovaných kabin složených z mobilních buněk
v prostorách hřiště za stávajícími střídačkami.
V předchozích vydáních novin jsem již toto
avizoval. Z důvodu možnosti získání dotace na
rekonstrukci koupaliště a ubytovny nás na
toto téma oslovilo Město Libáň. Jarní část sezóny zahájíme tedy již v nových kabinách.
Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se
aktivně podílejí na chodu TJ Sokol Libáň
a svůj volný čas obětují sportu a práci s mládeží. Dále děkuji Městu Libáň, Technickým službám Města Libáň a sponzorům, kteří nás podporují. Do roku 2017 přeji za TJ Sokol Libáň hodně
štěstí, zdraví, úspěchů a spokojenosti.
Jan Smetana, TJ Sokol Libáň
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ZDRAVÍME PŘÁTELE
ZELENÝCH STOLŮ

Stolní tenis v polovině podzimu v oddílu TJ Sokol Libáň
Pro příznivce přinášíme malé ohlédnutí v polovině podzimní části soutěže regionálního přeboru, kde máme zastoupení v mužích dvěma mužstvy
a po jednom mají žáci a dorost.
Vstup do sezóny se povedl nad očekávaní a A tým okupoval první příčku
tabulky před celky s daleko lepším zázemím. Nutno poděkovat za pomoc
hráčům B týmu, kteří zaskočili za zraněné, a to velice úspěšně. Zde se potvrdilo pravidlo dobré party, které je třeba nadřadit v kolektivním sportu
před nářky jednotlivců. Za A tým bodovali Kuzma Dominik, Horák Vlastimil, Mádlo Josef, Vaníček Jiří, Jakoubek Václav, Horák Robert, Horák David, Valnoha Milan, Valnoha David a dále Verner Pavel, kterému přejeme
brzké uzdravení. Velice dobré výsledky měl vloni ještě dorostenec Kuzma
Dominik a hlavně prostor k ještě lepším zítřkům v tomto sportu.
B tým po postupu do 3. třídy RP je také příjemným překvapením a je
v popředí tabulky, což nečekal nikdo. Hráči již zmínění u A týmu zde bojují
a opět je zde tahounem Kuzma Dominik, který zde má 100% úspěšnost.
Tolik k mužům, s přáním vstřícnějšího přístupu k mládežnickým oddílům
v našem klubu.
Dorost po velice úspěšných sezónách se pohybuje v polovině tabulky
a nutno dodat, že po přestupu Kuzmy do mužstva mužů je toto postavení
předpokládané. Kluci nastupovali v sestavě Sekyra Jakub, Srb Dan, Skořepa Filip. Jen je třeba dodat, že pro studijní zaneprázdnění nemohou tolik
trénovat, „ale“ musí si cestu k trénování nalézt aspoň v omezené míře
sami. Proto věřím ve vzestup jejich formy a umístění v popředí tabulky.
Žáci v sestavě Havelka Matěj,
Laskoš David, Smetana Filip,
Myška Štěpán a dále nový přírůstek do sestavy Král Jan se stále
hledají, ale umístění v polovině tabulky musí být motorem pro jejich
růst výkonosti, a tím i poskočení
v tabulce směrem nahoru.
Pro větší radost nás starších
bych rád viděl i jejich větší radost
a zápal při trénování, což někdy hodně chybí.
Závěrem chci opět poděkovat rodičům a vůbec všem, kdo nám pomáhají, včetně vedení školy a městského úřadu, vždyť kdo si hraje, nezlobí.
SPORTU ZDAR, pinci zvlášť.
Za oddíl stolního tenisu Vám všem přeji hezké, klidné Vánoce a jen
samé krásné dny v roce 2017, nejlépe sportovní.
Vlastimil Horák
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Regionální přebor žáci
Tabulka:
TJ Sokol Chomutice A
6 6 0
TJ Nová Paka
6 6 0
TJ Jičín
6 5 0
TJ Lázně Bělohrad
6 5 0
SK Miletín A
6 5 0
TJ Sokol Kopidlno
6 5 0
TJ Sokol Popovice
6 4 0
TJ Sokol Nemyčeves
6 3 0
TJ Sokol Libáň
6 2 0
TJ Butoves A
6 2 0
TJ Sokol Chomutice B
6 2 0
TJ Sokol Lány
6 1 0
TJ Jiskra Hořice
6 1 0
SK Miletín B
6 1 0
TJ Butoves B
6 0 0
TJ Sokol Rovensko pod Troskami 6 0 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

0
0
1
1
1
1
2
3
4
4
4
5
5
5
6
6

Regionální přebor dorostenci
Tabulka:
TJ Jičín A
4 4 0 0 0
TJ Sokol Radim
4 4 0 0 0
SK Miletín A
4 3 0 1 0
TJ Sokol Stará Paka
4 3 0 1 0
TJ Sokol Chomutice
3 3 0 0 0
TJ Jiskra Hořice
3 3 0 0 0
SK Miletín B
4 2 0 2 0
TJ Sokol Libáň
4 2 0 2 0
TJ Sokol Kopidlno
3 2 0 1 0
TJ Lázně Bělohrad
3 2 0 1 0
TJ Sokol Úbislavice
4 1 0 3 0
TJ Sokol Nemyčeves
4 1 0 3 0
TJ Butoves
3 1 0 2 0
TJ Sokol Popovice
3 1 0 2 0
TJ Jičín B
4 0 0 4 0
TJ Třešňový květ Žlunice 4 0 0 4 0
TJ Sokol Železnice
3 0 0 3 0
TJ Sokol Valdice
3 0 0 3 0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

42:0
29:13
37:5
34:8
32:10
29:13
27:15
19:23
18:24
17:25
17:25
9:33
7:35
6:36
9:33
4:38

18:2
17:3
15:5
10:10
14:1
14:1
13:7
13:7
10:5
10:5
5:15
5:15
6:9
4:11
4:16
0:20
2:13
0:15

12
12
10
10
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3

18
18
16
16
16
16
14
12
10
10
10
8
8
8
6
6

NOVINKY V HC LIBÁŇ

Po loňském historickém úspěchu jsme zahájili
letošní sezónu s jasným cílem, postupem do play
off. Herní systém soutěže se z důvodu odpadnutí tří
mužstev malinko pozměnil. V soutěži startuje celkem sedm týmů, budou se hrát tři kola, celkem tedy
osmnáct zápasů v základní části. Do play off postoupí pouze první čtyři týmy. Úvod soutěže ukázal,
že utkání budou velmi vyrovnaná, rozhodovat budou maličkosti. Po neúplném osmém kole zatím
okupuje HC Libáň čtvrtou příčku JHL – okresního
přeboru.
Další novinkou pro letošní sezónu jsou nové dresy (viz foto), které nahradily původní sady dresů, které jsme používali od roku 2001.

Dresy byly pořízeny díky příspěvku od Města Libáň a dalších sponzorů:

Jabas Bar, čerpací stanice Jaroslav Havel, Comtex, Studio Step, Autodoprava Milan Šíba, Fatboy-shop.cz , AutoCorson, jimž tímto děkujeme.
Informace pro fanoušky, kteří by nás rádi povzbudili při utkáních – aktuální rozpis soutěže naleznete na odkazu http://jhl-nere.cz/index.php/skupina-a/rozpis-a.
za HC Libáň, Jan Smetana
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SOUSTŘEDĚNÍ V PRKENNÉM DOLE

Vážení přátelé veškerého sportu, zvláště pak fotbalu. Malé ohlédnutí za
soustředěním mladších žáků, které proběhlo první týden v září. Na doporučení jsem vybral sportovní areál v Prkenném Dole. Cestu jsme absolvovali po vlastní ose. Většinu trasy jsme strávili ve vlaku. Posledním úsekem
našeho putování byla pěší túra. O to větší bylo překvapení, když jsme dorazili do areálu. Po první prohlídce areálu jsme byli nadšeni z krásného
prostředí, které nabízí perfektní podmínky pro soustředění.
V sestavě, ve které jsme přijeli (14 + 1), jsme tréninkové jednotky absol-

vovali čtyřikrát denně, se začátkem 7:00 rozcvička, konče 18:00 večeří. Je
třeba podotknout, že tuto skupinu je potřeba vést pod vojenským režimem.
Chlapci jsou ve věkové kategorii, kdy je zvláště potřeba klást důraz na výchovu i sport, což se nám podařilo, a výsledky tohoto soustředění nám to
jenom potvrdily. Za dvě hodiny po návratu ze soustředění jsme nastoupili
na dvě mistrovská utkání, která jsme jednoznačně vyhráli. Vysoká porážka
Kopidlna toho byla důkazem. Zápas s Novou Vsí nad Popelkou byl také
snadný.
Jsme rádi za velkou podporu Města Libáň, které podporuje tělovýchovnou jednotu, zvláště pak mládežnické týmy. Také děkuji všem rodičům,
kteří nám moc pomáhají. Všem našim příznivcům přeji krásné Vánoce
a šťastný nový rok.
trenér mladších žáků Jindřich Sekyra (Mourinho)

Z HISTORIE
STALO SE…

1651 – před 365 lety
V Libáni bylo pouze 43 katolíků.
V tomto roce byla 7. 7. odsouzena ke stětí mečem dcera zemřelého Josefa
Koláře pro smilný skutek, a že plod na svět přišlý zamordovala.
1781 – před 235 lety
Patentem císaře Josefa II. ze dne 1. listopadu bylo zrušeno poddanství.
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V tomto roce byl vydán tzv. „toleranční patent“, jímž bylo přiznáno svobodné náboženství evangelíkům augsburským a helvetským. Při smíšených manželstvích, když byl otec katolík, byly všechny děti katolické, bylali katolička matka, byli chlapci nekatolíky.
1791 – před 225 lety
Jako učitel nastoupil do Libáně Václav Kovanda z Kratinoh.
Město trpělo odváděním obilí a píce do vojenských skladů, přípřežemi
a ubytováním vojenských oddílů. Pokles hodnoty peněz způsobil zchudnutí obyvatelstva.
1836 – před 180 lety
Bylo nařízeno očkování proti neštovicím. Kdo nebyl očkován, nesměl být
přijat do škol ani úřadů.
1856 – před 160 lety
Byla ukončena stavba nové školy a v tomto roce v ní začalo vyučování.
Škola měla v přízemí dvě třídy, byt pro podučitele a spíži, v prvním poschodí byla jedna třída, byt pro druhého podučitele a byt pro řídícího učitele (kuchyň a dva pokoje). Při kopání základů byl v hloubce pěti loktů nalezen hrneček s vladislavskými groši a byly tu zřejmé stopy všech čtyř požárů z let 1660, 1780, 1800 a 1821.
1866 – před 150 lety
Pruskými a rakouskými vojsky vznikly městu škody: Pruské rekvizice
12.842 zlatých, Saské a rakouské rekvizice 528 zlatých a jiné škody byly
způsobeny ve výši 10.654 zlatých.
1871 – před 145 lety
V libáňském cukrovaru proběhla první 250denní řepná kampaň. Cukrovar
byl vystavěn za jeden rok. Podnik měl být zdrojem příjmů pro Libáň
a okolí. Prvním ředitelem cukrovaru byl Josef Antoš, účetním Jan Hofman. Vše však dopadlo jinak. Kampaně probíhaly se ztrátou (za dvě kampaně přibylo 80.000 zlatých dluhů.) 24členná správní rada si vypůjčila
150.000 zlatých na 18,5% úrok, a to byla největší chyba. Cukrovar se dostal
do nucené správy trutnovské banky, která jej v roce 1880 ve dražbě prodala bankéři Davidu Blochovi za 70.000 zlatých. Akcionáři přišli o všechny
podíly, cukrovar však začal vzkvétat.
1876 – před 140 lety
Z odměny za pronájem honitby Františku Rašínovi bylo pokračováno
ve stavbě silnice od kostela k Novému Městu (dnešní Jiráskova ul.).
1881 – před 135 lety
Domy č. p. 64/65 (dnešní KD a Radnice) byly zakoupeny pro fond nemocnice nebo chorobince.
1896 – před 120 lety
Ve městě byla v č. p. 38 zřízena okresní stravovna – pro zaměstnance a zřízence okresního úřadu.
1911 – před 105 lety
V listopadu došlo k prvnímu zapnutí elektrického osvětlení. Vybudování
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elektrické sítě po městě bylo zadáno firmě Křižík. Stavba byla zahájena
1. července a ukončena byla 10. listopadu. Prvními občany, kteří měli zavedené světlo do domácnosti, byli členové komise Josef Kolbaba a Josef
Zámečník.
1921 – před 95 lety
Byla dokončena stavba cukrovarské vily, kantýny a čtyř dvojdomků.
1931 – před 85 lety
V Libáni se uskutečnil sjezd rodáků. Při této příležitosti složil Ing. Jar. Kolárský, vrchní odborný rada a výborný hudebník, na slova Vil. Neubauera
„Pochod libáňských rodáků“. Byl nahrán na gramofonové desky.
1941 – před 75 lety
Soustružnické závody začaly vyrábět ze dřeva.
1946 – před 70 lety
V objektu cukrovaru byla zahájena výstavba dvou dvojdomků se čtyřmi bytovými jednotkami a byla naplánována výstavba podnikové čtvrti s dvaceti
bytovými jednotkami.
2. května proběhly volby do MNV. 490 hlasů dostala KSČ, 178 lidovci, 148
soc. demokrati a 559 strana nár. socialistická. Předsedou MNV byl zvolen
sedlář František Palička.
1951 – před 65 lety
Dlouholetý ředitel cukrovaru a drožďárny Ing. Vilém Schulmann odešel do
důchodu a po něm nastoupil Ing. Dr. Miloš Kmínek.
Rozhodnutím ministerstva průmyslu byla v Libáni zrušena cihelna.
1956 – před 60 lety
Poprvé se na bramborách vyskytl „americký brouk“ – mandelinka bramborová.
1961 – před 55 lety
Plastimat dokončil výstavbu první haly a v prosinci v ní byla zahájena výroba.
Vnitřek sálu kulturního domu byl opatřen umakartovým obložením.
TJ Jiskra zahájila výstavbu kuželníkové dráhy.
1991 – před 25 lety
Byla zřízena skládka Na Horách.
1996 – před 20 lety
Po dlouholetém odmlčení zahájila svoji činnost Tělocvičná jednota SOKOL
Libáň.
24. prosince zazpíval libáňský smíšený pěvecký sbor, řízený Josefem Kůtou, při půlnoční mši známou „českou mši vánoční“ Jakuba Jana Ryby. Ta
byla součástí Vánočního koncertu konaného 26. prosince v kostele sv. Ducha v Libáni.
2001 – před 15 lety
Při sčítání lidí, bytů a domů bylo v Libáni 1.704 trvale bydlících, z toho 814
mužů, 890 žen, 628 bytů trvale obydlených a 524 trvale obydlených domů.
Neobydlených domů bylo 225.
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2006 – před 10 lety
Proběhla rekonstrukce ulice Komenského v Libáni včetně kanalizace
i chodníků. Celkové náklady činily 9 milionů korun, z toho město zaplatilo
1,5 mil. na chodníky.
2011 – před 5 lety
Konaly se oslavy 130. výročí založení libáňského hasičského sboru.
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 :-)

