VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,

zimní období, které po několika letech bylo bohatší na sněhové přeháňky, je snad už definitivně za námi. Toto období je vždy převážně věnováno přípravám jednotlivých administrativních kroků ke schváleným investičním akcím v rozpočtu města pro letošní rok. Dalo by se říci, že letošní
zima obecně probíhala v poklidném duchu.
Mírné napětí způsobily dva nahlášené nálezy uhynulého volně žijícího
ptactva. V jednom případě se jednalo o 1 ks kachny pižmové, nalezené
v místní části Psinice. Nález byl nahlášen na Krajskou veterinární správu
pro Královéhradecký kraj, jejíž pověřené osoby zajistily uhynulé zvíře,
které bylo následně odesláno na testy do Státního veterinárního ústavu
Praha k prokázání či vyloučení „ptačí chřipky“. Druhým případem byla
uhynulá labuť, nalezená na „Rybníčkách“. Vzhledem k tomu, že se nacházela ve velké vzdálenosti od kraje rybníka a led na hladině nebyl zcela stabilní, proběhlo zajištění labutě za pomoci členů SDH Libáň, kteří si vedli
velmi zdatně. Labuť byla rovněž odeslána k potřebnému rozboru. V obou
případech uhynulých kusů byla nákaza „ptačí chřipky“ vyloučena.
Další výjimky, které vzbudily velkou pozornost a zároveň narušily poklidné soužití v našem městě, byly situace kolem budovy Kulturního domu
v Libáni. Nejprve se budova stala terčem vandalismu, kdy neznámý pachatel posprejoval a tím poškodil značnou část nově zrekonstruované fasády
budovy.
K renovaci došlo v roce 2015, kdy město investovalo nemalé finanční
prostředky v celkovém součtu přes 5 milionů korun. Díky získané dotaci se
podařilo objekt nejen důkladně zateplit, ale také mu dát nový kabát. Vzhledem k výši škody byl celý případ předán Policii ČR. Vyšetřovatelům se podařilo dopadnout pachatele, kterému bylo následně sděleno obvinění
z přečinu poškození cizí věci.
Bohužel je velmi smutné, že se jedná o místního občana, o kterém je
známo, že má všelijaké (převážně negativní) připomínky k jakémukoli
dění v našem městě,
přestože on sám ničím
doposud
nepřispěl.
Obecně si myslím, že
každý, kdo má potřebu
něco nebo někoho kritizovat či komentovat, měl
by si, jak se říká, „zamést
před svým prahem“
a poté se teprve vyjadřovat k ostatním věcem
a osobám.
V poslední řadě došlo
2. 3. 2017 vlivem silného
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poryvu větru k rozsáhlému poškození střechy na Kulturním domě v Libáni,
konkrétně nad částí, kde svou činnost provozuje Loutkové divadlo Martínek.
Na místě zasahovaly jednotky IZS, Profesionální
hasiči
Jičín, SDH Libáň
a Policie
ČR. Všem patří
velké díky za
zajištění místa
a
součinnost
při
eliminaci
dalšího hrozícího nebezpečí
s tímto spojeného. Přesto, že
docházelo
v průběhu destrukce střechy k odlétávání kusů střešní krytiny až do prostoru náměstí, naštěstí nedošlo k žádnému zranění osob pohybujících se
v tuto chvíli po náměstí.
Z důvodu neustávajícího větru nebylo možné zahájit demontáž zbylého
kusu krytiny. Od pátečních ranních hodin pokračovaly práce s likvidací
vzniklých škod, zejména specifickým náročným zákrokem hasičů, který dle
informací od velitele zásahu jičínských hasičů není až tak běžný. Museli
postupovat pomalu a plechovou střechu vážící více než tunu po částech
rozřezat a za pomocí jeřábu odstranit. Poté již mohli pokrývači začít se zabezpečením střechy proti zatečení a přípravou pro pokládku nové střešní
krytiny. Město Libáň tímto děkuje všem, kteří se aktivně podíleli na samotném zásahu a následném odstranění škod. Zejména Profesionálním
hasičům Jičín, členům jednotky SDH Libáň, Policii ČR, dále panu Jindřichu Řezníčkovi a pokrývačské firmě Bernat, kteří neprodleně svým úsilím zajistili střechu tak, aby nedošlo
k dalším případným škodám, např. při dešti. Nemohu opomenout výbornou spolupráci s vedením
i zaměstnanci Technických
služeb Města Libáň.
V tuto chvíli těžko budeme odhadovat celkovou
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způsobenou škodu, nicméně důležité je, že nedošlo k žádné újmě na zdraví,
vše ostatní bude možné opravit.
Doufám, že kulturní dům už nebude přitahovat podobné situace a budeme se těšit jen z příjemných kulturních zážitků.
Přeji Vám hezké prožití přicházejícího jara a jen to nejlepší do dalších
dnů.

Jaromír Přibyl, starosta

OKÉNKO MÍSTOSTAROSTY
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
v minulém čísle Libáňských novin jsme shrnuli investiční plán pro celé
volební období. Řekli jsme si, co se nám podařilo a co se nám naopak plnit
nedaří. Těchto několik řádků bych chtěl věnovat investicím roku 2017.
Mnozí z Vás možná zaznamenali likvidaci starých topolů v areálu fotbalového hřiště. K tomuto kroku jsme přistoupili zejména proto, že se jednalo o stromy daleko za horizontem životnosti, a které svým stavem představovaly i poměrně velké nebezpečí. Práce provedla zahradnická firma
z Čejkovic za částku, která byla původně počítána jen na vyfrézování všech
pařezů v počtu 73 kusů. V této ceně bylo nyní obsaženo i pokácení všech
stromů, likvidace dřeva a větví a následná hrubá úprava dotčených ploch.
Vše za podmínek, že nebude porušena hrací plocha fotbalového hřiště.
Všechny tyto podmínky byly dodrženy v dohodnutém čase. Technické
služby Města Libáň provedou následně začištění ploch a osetí travním semenem. Vedení města požádalo o poskytnutí dotace na novou výsadbu
dřevin, které by vhodnějším způsobem nahradily ty stávající.
Dalším stavebním záměrem je zahájení a dokončení výstavby dílny pro
technické služby města. Stavební řízení k vydání stavebního povolení bylo
z důvodu odvolání jednoho z nepřímých sousedů pozastaveno. V tuto
chvíli jsou již k dispozici veškeré dokumenty, které si k této věci vyžádal
krajský úřad, což znamená možnost pokračování stavebního řízení. Věříme, že stavbu dokážeme do konce září zrealizovat tak, aby technické
služby mohly, zejména v zimních měsících, toto potřebné zázemí užívat.
V tomto kalendářním roce chceme postavit i chodníky v ulici Emlerova
a v obci Psinice. Na tyto investiční akce bylo zažádáno o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, objednána projektová dokumentace
a deponována významná část finančních prostředků v rozpočtu města.
Dalšími realizovanými místními komunikacemi jsou chodníky a vjezdy pro
13 rodinných domů v ulici Českých bratří. Zahájení jejich výstavby je plánováno na měsíc duben 2017 s ukončením veškerých stavebních prací do
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července tohoto roku. Do tohoto termínu je naplánován i nový povrch části
přilehlé komunikace třetí třídy.
V případě, že se nevyskytne důležitější investice, chtěli bychom zrekonstruovat i chodníky v ulici Tyršova a Dukelská. I na tyto stavby jsou v tuto
chvíli k dispozici potřebné finanční prostředky.
Přestože je mi podsouváno, že jsem přílišným kritikem vedení naší základní školy, byla a je prosperita této naší příspěvkové organizace pro mě
významnou prioritou. I z tohoto důvodu s napětím očekávám výsledek, respektive vyhodnocení naší žádosti o dotaci na výstavbu sportoviště v zahradě školy. Tuto investici vnímám jako velmi důležitou nejen z hlediska
absence tohoto zařízení ve městě, ale zejména jako prostředek ke zvýšení
fyzické zdatnosti našich dětí a mládeže. K výše uvedenému bych chtěl
pouze poznamenat, že bych v příštím období očekával větší aktivitu a zájem vedení školy o možnosti financování jednotlivých potřeb, a to zejména
účelným využíváním všech fondů. Fondu investic tvořeným z odpisů majetku, fondu odměn a rezervního fondu, tvořeného zlepšeným hospodářským výsledkem minulých let. Znamená to tedy lépe a účelněji využívat
finanční příspěvek každoročně poskytovaný Městem Libáň. Neznamená to
však, že by město chtělo tok finančních prostředků do vlastního školního
zařízení omezit, nýbrž je tomu naopak. Snažíme se pouze o to, aby proti
vynaloženým prostředkům bylo dosaženo stále lepšího hospodaření.
Dále pak vyzývám k užší spolupráci při přípravě rozpočtu školy s vedením MŠ, pedagogickými, ale i nepedagogickými pracovníky.
Přeji Vám všem mnoho úspěchů ve Vašem pracovním, ale zejména
v osobním životě.
Petr Soukup, místostarosta

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
- na základě rezignace Ing. Milana Etrycha, Ph.D., na mandát člena Zastupitelstva města Libáň je novým členem zastupitelstva pan Marek
Haken
- schválení rozpočtových opatření č. 17–18 roku 2016 a rozpočtových
opatření č. 1–2 roku 2017 na straně příjmů a výdajů
- schválení rozpočtu města na rok 2017 v paragrafovém členění jako
schodkového – příjmy ve výši 29.740.796 Kč a výdaje ve výši
36.740.796 Kč. Schodek rozpočtu bude kryt financováním na straně
příjmů ve výši 8.800.000 Kč a na straně výdajů ve výši 1.800.000 Kč
- schválení rozpočtového výhledu na roky 2018 a 2019
- schválení prodeje obecních pozemků:
 parc. č. 1.326/50 o výměře 1.070 m2
 parc. č. 1.326/41 o výměře 1.041 m2
oba pozemky v katastrálním území Libáň za cenu 450 Kč/m² bez DPH
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- neschválení nákupu pozemku parc. č. 868/27 v k. ú. Libáň o výměře
7.270 m2
- schválení firmy Stavoka Kosice, a. s., jako zhotovitele stavební akce
„Infrastruktura Libáň 13 RD – ul. Českých bratří, část chodníku“ za nabídkovou cenu 2.570.314 Kč bez DPH
- schválení firmy Alestra, s. r. o., Kuřim, jako dodavatele díla „Dětské
hřiště Libáň“ za nabídkovou cenu 576.255 Kč bez DPH
- schválení smlouvy s TJ Sokol Libáň, z. s., o nájmu osmi obytných kontejnerů a areálu fotbalového stadionu
- schválení podání žádosti ministerstvu vnitra o dotaci na dopravní automobil pro jednotku SDH Libáň
- schválení vnitřního metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 1. 1. 2017
- neschválení poskytnutí úhrady části provozních výdajů souvisejících se
žáky trvale žijícími ve městě Libáň a vzdělávajícími se v Základní škole
Bodláka a Pampelišky, o. p. s., v roce 2016
- schválení uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru od České spořitelny, a. s., až do výše 2.000.000 Kč se splatností do 31. 1. 2018
- schválení uzavření smlouvy o nájmu prostor s Českou spořitelnou, a. s.,
od 1. 3. 2017 spočívající v pronájmu prostor za účelem provozování
podnikatelské činnosti formou umístění a provozování bankomatu
České spořitelny
- schválení uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční
dotace jednotlivým organizacím působícím na území města Libáň
- schválení uzavření kupní smlouvy o prodeji motorového vozidla značky
Multicar za cenu 350.000 Kč
- schválení firmy Josef Trejbal, Smidary, jako zhotovitele stavební akce
„Libáň, obecní úřad – úprava ÚT a plynoinstalace“ za nabídkovou cenu
589.222 Kč bez DPH
- schválení záměru prodeje obecního pozemku parcelního čísla 274/6
o výměře 140 m2 v k. ú. Libáň
- neschválení záměru prodeje obecních pozemků parcelního čísla 67/37
o výměře 4.543 m2 a parcelního čísla 67/45 o výměře 3.818 m2, oba
v k. ú. Psinice
- 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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ŽÁDÁME O DOTACE…

Rád bych Vás seznámil s dotacemi a projekty, o které město žádá.
„Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje“

V roce 2016 došlo k dokončení kanalizace v poslední části úseku
v Lindnerově ulici. Na tuto akci, která byla realizována za 749.594 Kč
s DPH, Město Libáň obdrželo dotaci ve výši 400.000 Kč s DPH od Královéhradeckého kraje z programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“. Ze stejného dotačního programu město obdrželo dotaci ve výši 102.000 Kč s DPH z celkové částky
158.275 Kč s DPH, na projektovou dokumentaci pro vybudování kanalizace v lokalitě 13 RD v ulici Českých bratří.
Dále: V současné době stále čekáme na výsledek
podané žádosti o dotaci z ministerstva zemědělství na
rekonstrukci a odbahnění rybníka ve Zlivi. Dále
máme zažádáno na Státním fondu dopravní infrastruktury o dotaci na rekonstrukce chodníků v ulici
Emlerova a ve Psinicích,
dále na vybudování chodníků a sjezdů v lokalitě 13
RD Českých bratří. Další
rozpracovanou žádostí je pořízení nového dopravního automobilu pro výjezdovou jednotku JPO II. SDH Libáň z Ministerstva vnitra.
Také nemohu opomenout podanou žádost o dotaci na multifunkční
sportoviště a dětské hřiště, která by měli vzniknout v zahradě libáňské základní školy.
Výhledově máme připraveno ve strategii Místní akční skupiny Otevřené
zahrady Jičína podání žádostí o dotaci na zateplení hasičské zbrojnice
a odborné učebny pro základní školu.
Bohužel podmínky jednotlivých dotačních titulů, jejich administrace
a následná realizace jsou čím dál tím komplikovanější. Příznivá nejsou ani
konkrétní témata dotačních výzev, která jsou mnohokrát zaměřena na jiný
účel, než který by byl ve skutečnosti potřebný. Nezbývá než doufat, že v budoucnu budou vypisovány dotační výzvy takové a v takové výši, aby se daly
smysluplně využít a tím i zlepšit některé věci v našem městě.
I nadále se budeme snažit v příštích letech získat co možná nejvíce finančních prostředků nejen z EU, ale i z prostředků krajských a ministerských.
Jaromír Přibyl
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SCHVÁLENÝ ROZPOČET
MĚSTA LIBÁŇ NA ROK 2017
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf
0000
2310
2321

Po- Text
ložka
*
*
Pitná voda
*
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání
s kaly
2341 *
Vodní díla v zemědělské krajině
3314 *
Činnosti knihovnické
3316 *
Vydavatelská činnost
3319 *
Ostatní záležitosti kultury
3341 *
Rozhlas a televize
3349 *
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392 *
Zájmová činnost v kultuře
3412 *
Sportovní zařízení v majetku obce
3419 *
Ostatní tělovýchovná činnost
3429 *
Ostatní zájmová činnost a rekreace
3511 *
Všeobecná ambulantní péče
3612 *
Bytové hospodářství
3613 *
Nebytové hospodářství
3632 *
Pohřebnictví
3639 *
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazen.
3723 *
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)
3725 *
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745 *
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351 *
Osobní asistence, peč. služ. a podpora samo. bydl.
6171 *
Činnost místní správy
6310 *
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330 *
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní
úrovně
PŘÍJMY celkem: ***************************************
8123 Financování – dlouhodobé použití
8901 Financování – operace z peněžních účtů
8115 Změna stavu krátkodob. prostředků na bank.
účtech (+/-)
PŘÍJMY celkem: ****************************************
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Kč
23 405 100,00
11 000,00
363 000,00
2 000,00
20 000,00
1 200,00
50 000,00
15 000,00
18 000,00
70 000,00
16 000,00
12 000,00
20 000,00
642 000,00
700 000,00
900 000,00
70 000,00
1 410 495,00
15 000,00
120 400,00
1,00
250 000,00
219 500,00
2 000,00
1 408 100,00
29 740 796,00
500 000,00
500 000,00
7 800 000
38 540 796,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
1014

Položka Text

1032
2212
2219
2221
2249
2310
2321
2341
3111
3113
3311
3314
3319
3341
3349
3392
3399
3412
3419
3421
3429
3511
3543
3612
3613
3631
3632
3633
3639
3722
3723

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

3725
3745
4351

*
*
*

5212
5311
5512
6112
6171

*
*
*
*
*

*

Kč

Ozdrav. hospodářských zvířat, polních a specifických
plodin a zvláštní Veterinární péče
Podpora ostatních produkčních činností
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Ostatní záležitosti železniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Vodní díla v zemědělské krajině
Mateřské školy
Základní školy
Divadelní činnost
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Všeobecná ambulantní péče
Pomoc zdravotně postiženým
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana – dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
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11 000,00
100 724,00
120 000,00
9 080 000,00
25 000,00
2 000,00
15 000,00
1 355 000,00
50 000,00
105 000,00
4 450 000,00
195 000,00
329 830,00
407 100,00
135 000,00
77 280,00
419 000,00
75 000,00
0,00
342 000,00
15 000,00
192 000,00
390 000,00
20 000,00
641 000,00
960 000,00
648 000,00
195 000,00
0,00
5 613 000,00
1 100 000,00
395 000,00
340 000,00
153 762,00
460 000,00
1 000,00
50 000,00
369 000,00
1 570 000,00
3 967 000,00

6310
6320
6330

*
*
*

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní
úrovně
6399
*
Ostatní finanční operace
6409
*
Ostatní činnosti jinde nezařazené
VÝDAJE celkem: ***********************************************
8124
Splátka úvěrů
VÝDAJE celkem: ***********************************************

142 000,00
80 000,00
1 408 100,00
700 000,00
37 000,00
36 740 796,00
1 800 000,00
38 540 796,00

Finanční příspěvky
poskytnuté organizacím působícím na území Města Libáň
v rámci schváleného rozpočtu města na rok 2017
částka
spolek/sdružení
110 000 Kč Foerstrovy dny

100 000 Kč Bozděch

95 000 Kč Loutkové divadlo
Martínek

20 000 Kč Český rybářský svaz
Libáň
14 000 Kč Včelaři
25 000 Kč Myslivci
45 000 Kč SDH Psinice
20 000 Kč SDH Libáň
27 000 Kč DSO Mariánská zahrada
10 000 Kč Svaz měst a obcí
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účel
nájem sálu KD Kč 20.000,–
honoráře umělcům za vystoupení Kč 58.000,–
půjčovné, doprava, klavír Kč 32.000,–
setkání dechových hudeb Kč 37.000,–
využití objektu KD – zkoušky, představení, materiální
zabezpečení KD Kč 35.000,–
realizace představení Kč 8.000,–
provoz a údržba technického vybavení Kč 5.000,–
odposlechy pro Kyzivátovu dechovou hudbu
Kč 15.000,–
hlášení rozhlasem Kč 1.000,–
nájem KD Kč 26.000,–
3 x nové loutky Kč 10.000,–
přehlídka divadel Kč 15.000,–
propagace Kč 2.000,–
náklady vytápění plyn Kč 6.000,–
renovace loutek Kč 12.000,–
bezdrátové porty Kč 18.000,–
studiový mikrofon Kč 5.000,–
činnost rybářského kroužku pro děti a mládež, nákup
ryb pro dětskou rybářskou soutěž Kč 20.000,–
nákup agregátu s kompresorem Kč 14.000,–
nákup bažantů Kč 25.000,–
Loučení s prázdninami Kč 45.000,–
pronájem sálu KD Kč 15.000,–
dětské soutěže Kč 5.000,–
příspěvek dle počtu obyvatel
členský příspěvek
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130 000 Kč TJ Sokol

turnaj fotbalových přípravek Kč 5.000,–
memoriál R. Kyziváta Kč 5.000,–
startovné turnaje mládež Kč 5.000,–
pronájem sálu – ples Kč 5.000,–
materiální zajištění oddílu mládeže (fotbal) Kč 15.000,–
materiální zajištění oddílu stolního tenisu Kč 5.000,–
oprava oplocení Kč 15.000,–
oprava techniky – traktůrek Kč 5.000,–
pronájem tělocvičny ZŠ Libáň Kč 20.000,–
soustředění mládeže Kč 25.000,–
údržba sportovního areálu Kč 10.000,–
materiální vybavení buněk Kč 10.000,–
oprava laviček na antukovém hřišti Kč 5.000,–

113 000 Kč SRPLŠ

pronájem KD Kč 10.000,–
dětský karneval Kč 8.000,–
společenský večer Kč 20.000,–
lampionový průvod Kč 5.000,–
tajný výlet pro děti Kč 20.000,–
rozsvěcení vánočního stromu Kč 20.000,–
pronájem prostor pro kroužky Kč 25.000,–
materiál na kroužky Kč 5.000,–

709 000 Kč CELKEM
1 830 000 Kč ZŠ a MŠ Libáň

provoz a chod příspěvkové organizace

3 183 000 Kč Technické služby

provoz a chod příspěvkové organizace

5 722 000 Kč CELKEM

OBČANSKÁ PORADNA JIČÍN

S novým rokem nepřichází jenom dobré zprávy, ale přichází i problémy.
Občanská poradna Jičín i nadále pokračuje v poskytování pomoci lidem,
kteří se ocitli v problémech a nevědí, jak by je mohli řešit. Jeden takový
příběh vám nyní předkládáme.
Pan Josef se na občanskou poradnu obrátil ve chvíli, kdy od své pronajímatelky obdržel výpověď z bytu. Pan Josef žil s manželkou v městském
bytě zhruba 35 let. Jako jinde i zde se město rozhodlo prodat své byty.
Vzhledem k tomu, že neměli dostatek peněz, aby byt mohli odkoupit, získal jej někdo jiný. Nová majitelka přišla s novou nájemní smlouvou na
dobu určitou, přičemž slíbila, že smlouvu bude do budoucna určitě prodlužovat. Pan Josef s manželkou ji podepsali, protože věřili ústní domluvě.
Ovšem za několik měsíců přišla výše zmíněná výpověď.
Pan Josef se nezalekl, rozhodl se bránit a obrátil
se na občanskou poradnu, aby zjistil správný postup. S pomocí poradkyně si připravil námitku proti
výpovědi z nájmu, když to nezabralo, musel nakonec podat i žalobu k soudu pro neplatnost výpovědi.
Libáňské noviny č. 82
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Celá situace nakonec skončila ve prospěch pana Josefa. Pronajímatelka
svoji výpověď stáhla, což oznámila i soudu a uznala veškeré nároky pana
Josefa za platné dle uzavřené nájemní smlouvy. Pan Josef tedy uspěl
a směl zůstat v bytě. Na posledním setkání s pracovnicí poradny řekl, že
byl rád, že ve svém boji vytrval a nevzdal se, i když nakonec v bytě nezůstal
a po nějaké době se přestěhoval k synovi do rodinného domku.
Náš příběh má tedy dobrý konec. Přesto, že se někdy zdá všechno beznadějné, je dobré problémy řešit, stejně jako to udělal pan Josef. Pomoc
můžete najít právě v občanské poradně. Poskytujeme bezplatné sociálněprávní poradenství v mnoha oblastech, jako jsou pracovní a rodinné problémy, bytové problémy, předluženost (exekuce, osobní bankrot)
a v mnoha dalších. Kontaktovat nás můžete osobně na naší adrese (Vrchlického 824, Jičín), telefonicky (736 472 676) nebo e-mailem (opjicin@ops.cz). Další informace o poradně naleznete na našich webových
stránkách www.ops.cz.
Mgr. Kateřina Kaizrová, odborná poradkyně Občanské poradny Jičín

TANEČNÍ 2017
Letošní léto potěší milovníky tance – Město Libáň pořádá v Kulturním
domě v Libáni základní kurz tance a společenské výchovy pro začátečníky pod vedením pana Jiřího Šulce. Zájemci o taneční kurz se
mohou ještě přihlásit, především chlapci. Přihlášky přijímá Městská knihovna v Libáni. Kurzovné pro účastníka kurzu je ve výši 1.200 Kč a cena
gardenky je 300 Kč.
Vstup pro účastníky kurzu i doprovod (včetně dětí) bude pouze ve vhodném společenském oblečení.
Rozpis tanečních lekcí:
Sobota 24. 6. 2017 1. lekce 19.30–22.00
Sobota
1. 7. 2017 2. lekce 19.30–22.00
Středa
5. 7. 2017 3. lekce 19.30–22.00
Čtvrtek 6. 7. 2017 4. lekce 19.30–22.00
Sobota 8. 7. 2017
1. prodloužená 19.30–23.00
Středa 12. 7. 2017 5. lekce 19.30–22.00
Čtvrtek 13. 7. 2017 6. lekce 19.30–22.00
Sobota 15. 7. 2017 2. prodloužená 19.30–23.00
Středa 19. 7. 2017 7. lekce 19.30–22.00
Čtvrtek 20. 7. 2017 8. lekce 19.30–22.00
Čtvrtek 27. 7. 2017 9. lekce – nácvik na věneček 19.30–22.00
Sobota 29. 7. 2017 věneček 19.30–00.30
Lucie Hlaváčková
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VELIKONOCE

Liturgie, tato velká učitelka našeho křesťanského života, k nám promlouvá slovy a obrazy.
Slovy. Ano, my jsme znovu prožívali naše dějiny, nejpravdivější dějiny
naší spásy. Slyšeli jsme slova stará a vždy nová, která nám připomněla podivuhodný Boží čin pro nás. Bůh nás stvořil k svému obrazu a podobě, převedl nás Rudým mořem jako Izraelity, aby nás osvobodil z otroctví hříchu
mnohem krutějšího, než bylo faraónovo, a uvedl nás do svobody nového
života v Kristu; Bůh vydal svého vlastního Syna na smrt. Tedy šel ještě dále
než Abrahám, kterému zabránil v obětování Izáka, jako symbolu krvavé
oběti Ježíšovy; Bůh nás miloval jako matka, když nás přijal za syny i přes
naši nevěrnost; Bůh nám dal vodu života a s její pomocí přetvořil naše kamenná srdce v srdce z masa, která jsou schopna milovat a být velkorysá
a šlechetná.
A liturgie k nám také promlouvá v obrazech a symbolech, tak starých,
jako je svět sám, a zároveň tak novým jako budoucnost stvoření bez konce
Boží lásky. Jsou to symboly světla a vody. Světlo, které zářilo na začátku
tohoto obřadu a z kterého jsme zapálili malý plamének velikonoční svíce,
obraz Krista a naše malé svíčičky, které jsme drželi ve svých rukou, abychom prozářili temnotu této noci.
Ano, oheň a voda. Světlo, které proměňuje věci, a voda, která teče věčně
živá a čerstvá. To vše nám každoročně říká, že křesťanský život má být také
světlem života. Je to proto, že Kristus při svém vzkříšení současně vzkřísil
i nás. Učinil nás světlem a životem. Přešli jsme ze smrti do nového života
jako on: „Proč hledáte živého mezi mrtvými?“ Ne, už ne: Živý je nyní obklopen živými. Což jsme my.
Děkuji vám, kteří nám připomínáte velký dar milosti této noci: stejně
jako vy, i my všichni chceme být provždycky stvořením světla a života. „Vy
jste světlo světa; pojďte ke mně a čerpejte z mého srdce vodu, která tryská
do života věčného“, říkán nám Ježíš v evangeliu. Dnešní noc nám připomíná tento úkol: být světlem a životem. Svět zmírá egoismem a krutostí,
protože ztratil pravý smysl života, protože padá stále hlouběji do temnot.
Buďme světlem, buďme životem. Jsme živí spolu se vzkříšeným Kristem!
Ať nás tato velikonoční radost provází pro všechny budoucí dny. Přešli
jsme ze smrti do života. Dělejme vždy
čest svému křtu, který nás vzkřísil
s Kristem. Buďme světlem, které prosvěcuje svět. Buďme těmi živými, pro
něž jedině Kristus má slova věčného života.
To je mé přání pro vás k Velikonocům. Ať Vás Kristus stále provází svou
radostí, svou milostí, svým požehnáním.
P. Augustín Števica
Libáňské noviny č. 82
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BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH

13. 4. 2017
14. 4. 2017
15. 4. 2017
16. 4. 2017

Zelený čtvrtek od 18.00 hodin
Velký pátek od 18.00 hodin
Bílá sobota od 19.00 hodin
Slavnost zmrtvýchvstání Páně:
Bystřice od 8.25 hodin
Libáň od 10.00 hodin
Osenice od 11.00 hodin
17. 4. 2017 Pondělí velikonoční od 10.00 hodin

ZPRÁVA O STAVU VEŘEJNÉHO
POŘÁDKU V ROCE 2016
V průběhu roku 2016 nenastaly v katastrálním území města Libáň takové situace, které by si vyžádaly ze strany Policie ČR zvlášních bezpečnostních opatření.
V loňském roce bylo v katastrálním území Libáně ve smyslu § 158 trestního řádu prověřováno celkem osmnáct přečinů. V sedmi případech si přečin na místě převzala dle věcné příslušnosti Služba kriminální policie a vyšetřování Jičín.
Pro upřesnění pojmu přečin uvádím, že trestné činy se dělí na přečiny
a zločiny, přičemž přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody
s horní hranicí trestní sazby do pěti let. Zločiny jsou pak všechny trestné
činy, které nejsou podle trestního zákoníku přečiny. Prošetřování trestných činů s horní hranicí trestní sazby nad pět let věcně přísluší policejnímu orgánu Služby kriminální policie a vyšetřování.
Nejčastějšími prověřovanými přečiny, stejně jako tomu bylo i v minulých letech, byly přečiny proti majetku, ze kterých bylo nejvíce krádeží,
kvalifikovaných ve smyslu ustanovení § 205 trestního zákoníku. Takto
kvalifikovaných skutků bylo celkem sedm, z nichž převládaly vloupání do
různých objektů s následnými krádežemi věcí, či krádeže prosté, tedy bez
vloupání. Z majetkových přečinů byl celkem v pěti případech zjištěn pachatel a ve čtyřech z těchto případů se jednalo o pachatele z řad místních
občanů. V jednom případě se jednalo o přečin podvodu. V šesti případech
byl zjištěn přečin spáchaný v souvislosti s řízením motorového vozidla,
a to zejména v době uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, kdy v takovém případě se jedná o přečin
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a dále pak vykonávání takové činnosti ve stavu vylučujícím způsobilost, tedy pod vlivem alkoholu.
Všechny podezřelé osoby z těchto přečinů byly k dalšímu opatření předány
Okresnímu státnímu zastupitelství v Jičíně. Ve všech těchto případech se
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jednalo o osoby z řad místních občanů. Dále byl zjištěn jeden přečin porušování domovní svobody, jeden přečin zanedbání povinné výživy, dále podezření z domácího násilí a přečin maření výkonu úředního rozhodnutí,
kdy ZP nenastoupil VTOS. Z celkového počtu všech výše uvedených přečinů byl pachatel zjištěn v šestnácti případech.
Mezi méně závažná protiprávní jednání patří přestupky, kterých bylo
v katastrálním území Libáně šetřeno celkem šedesát pět. Jednalo se o přestupky proti majetku ve smyslu ustanovení § 50 přestupkového zákona,
kterých bylo celkem devět. Z nich pak převládaly krádeže věcí a různá poškození věcí. Ve dvou případech těchto majetkových přestupků se podařilo
zjistit pachatele, kdy se jednalo vždy o místní občany. Následujícími nejčastějšími přestupky, byly přestupky proti občanskému soužití, kterých
bylo v Libáni a obcích spadajících do jeho katastrálního území spácháno
celkem třináct. Ve většině případů se jednalo o fyzická napadení, kdy se
jednalo o pachatele z řad místních občanů. Ve všech případech, ve kterých
byl pachatel zjištěn, bylo zjištěné protiprávní jednání oznámeno příslušnému správnímu orgánu k projednání. V jednom případě se jednalo o přestupek neuposlechnutí výzvy úřední osoby, kdy pachatelem tohoto přestupku byl místní občan.
Dalšími přestupky byly různé formy přestupků na úseku dopravy. Nejčastější z nich byly přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Tyto zjištěné přestupky byly vyřizovány pokutami
v blokovém řízení a ve čtyřiceti dvou případech, převážně v souvislosti
s nesprávným parkováním, oznamovány příslušným správním orgánům
k projednání a v postačujících případech byly vyřízeny na místě domluvou,
nebo uložením blokové pokuty.
Celkovou bezpečnostní situaci lze charakterizovat jako klidnou. Co se
týče počtu prověřovaných přečinů a přestupků, je situace obdobná jako
v předešlých letech.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem občanům, kterým není bezpečnost
v jejich městě lhostejná a s jejichž pomocí v řadě případů došlo ke zjištění
pachatelů konkrétních případů. Jsem přesvědčen, že tato spolupráce bude
i nadále pokračovat a chtěl bych tímto požádat o spolupráci i všechny
ostatní.
pprap. Jaroslav Zikmund, Policie ČR OO Kopidlno

STÍNY OD POLICIE OD 1. 12. DO 10. 3.

1. 12. 2016 – přijato oznámení, že oznamovatelka chtěla získat půjčky,
které někdo nabízel přes inzerát v deníku Blesk. Volala na číslo 723365133
uvedené v inzerátu, kde se jí ozval muž hovořící česky, který jí za úplatu
nabídl požadované částky a že jí v dohodnutém termínu peníze doveze do
místa bydliště, což se do současné doby nestalo a mobilní telefon muže je
nedostupný. Tímto jednáním neznámý pachatel uvedl oznamovatelku
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v omyl a způsobil jí škodu 690 Kč, což byl požadovaný poplatek za zprostředkování půjčky, který oznamovatelka zaslala na účet.
15. 12. 2016 – oznámil na OO PČR Kopidlno starosta města Libáň, že došlo k poškození skleněné výplně dveří u Kulturního domu v Libáni. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že neznámý pachatel v uvedené době nezjištěným způsobem poškodil skleněnou výplň dveří kulturního domu na náměstí Svobody č. p. 64 v obci Libáň, kdy v zasklení pravého křídla dvoudílných dveří vznikl otvor o rozměrech cca 15 x 15 cm a na zbylé ploše skla
praskliny. Poškozením skla vznikla škoda Městu Libáň ve výši cca
3.500 Kč.
8. 1. 2017 – oznámil na linku 158 S. A., že došlo k vykradení automatu na
bagety umístěného v podniku Antolin Libáň. Provedeným šetřením bylo
zjištěno, že neznámý pachatel v uvedené době vnikl do volně přístupné jídelny v hlavní budově podniku Antolin v Libáni, kde nezjištěným způsobem vypáčil čelní prosklené dveře automatu a z něho odcizil veškerý obsah
baget a dalších pokrmů v hodnotě cca 2.500 Kč. Poškozením automatu vznikla škoda ve výši 6.000 Kč. Tohoto skutku se dopustil zaměstnanec firmy Antolin Libáň.
4. 2. 2017 – bylo oznámeno na Policii ČR, že někdo posprejoval fasádu
kulturního domu na náměstí v Libáni. Na místě bylo zjištěno, že dosud neznámý pachatel v době od 3. 2. 2017 23:00 hod do 4. 2. 2017 5:15 hod na
náměstí Svobody v Libáni posprejoval zadní stěnu kulturního domu, a to
na ploše 11 m x 2,8 m, čímž majiteli Městu Libáň způsobil předběžnou
škodu ve výši 10.000 Kč. Dále pachatel posprejoval zadní stěnu u bývalé
herny Koruna Libáň. Jako pachatel sprejerství byl zjištěn místní občan,
jemuž bylo dne 24. 2. 2017 podle § 179b/3 tr. řádu sděleno podezření z přečinu poškození cizí věci podle § 228/2 tr. zákoníku.
8. 2. 2017 – oznámil telefonicky na linku 158 S. N., že mu v obci Libáň na
adrese T. G. Masaryka 181 byla odcizena peněženka s doklady. Šetřením
hlídky na místě bylo zjištěno, že u poškozeného byl na návštěvě jeho známý
Přemek, osoba polské národnosti, kdy po jeho návštěvě zjistil, že mu chybí
peněženka v hodnotě 100 Kč s doklady a finanční hotovostí 1.500 Kč. Celkem mu tedy byla způsobena škoda ve výši 1.600 Kč.
14. 2. 2017 – neznámý pachatel v uvedené době nezjištěným způsobem
vypáčil vchodové dveře u neobydleného domu v Jičínské ulici č. p. 236
v obci Libáň, vnikl dovnitř a odcizil zde moped značky JAWETA dosud nezjištěné hodnoty ku škodě poškozeného. Poškozením vchodových dveří
způsobil škodu ve výši 100 Kč majiteli objektu.
18. 2. 2017 – v době od 2.40 do 3.00 hodin došlo v baru Jabas v Libáni
ke slovní rozepři mezi F. T., J. L. a B. M. Poté F. T. dal facku B. M. a J. L.,
při čemž se J. L. udeřil hlavou o bar. V 3:30 hod došlo u J. L. k poruše
vědomí a byla mu obsluhou baru zavolána záchranná služba, která jej odvezla na ošetření, vyšetření a pozorování do Oblastní nemocnice Jičín.
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25. 2. 2017 – v 4.15 hodin bylo na linku 158 oznámeno, že došlo k napadení osoby v ulici T. G. Masaryka v Libáni. Po příjezdu na místo zjištěno,
že B. P., G. T. a M. A. v podnapilém stavu před hernou Jabas před několika
dalšími osobami, tedy veřejně a na místě veřejnosti přístupném, se vzájemně napadli. V důsledku napadení došlo k zranění osoby M. A. kdy měl
tržné rány v obličeji a na temeni hlavy a zhmožděniny obličeje, které si vyžádaly výjezd RZS z Oblastní nemocnice Jičín a následný převoz do nemocnice v Jičíně. Dále došlo ke zranění osob B. P. a G. T., které si nevyžádalo lékařské ošetření. Věc evidována na OOP Kopidlno jako přečin výtržnictví a ublížení na zdraví.
5. 3. 2017 – v 10:30 hod bylo telefonicky oznámeno na OO PČR Kopidlno,
že došlo k poškození zadního okna na vozidle Renault Kango, zaparkovaného před domem v ulici Jiráskova v Libáni. Vozidlo bylo naposledy v pořádku dne 4. 3. 2017 ve 20:00 hod. Poškozením vozidla vznikla škoda ve
výši 3.000 Kč.
Dále opětovně vyzývám občany obce Libáň a přilehlých obcí, aby dodržovali pravidla silničního provozu, zejména pak ustanovení o parkování,
kdy se nesprávným parkováním vystavují riziku blokové pokuty. V současné době je možnost špatně odstavené vozidlo zadokumentovat a majitele vozidla oznámit k projednání na Městský úřad Jičín, kdy tyto přestupky jsou řešeny blokovými pokutami. Nad tímto by se zejména měli zamyslet zaměstnanci firmy Antolin Libáň, kde dochází k neustálému porušování dopravních předpisů. Tuto výzvu prosím berte jakou dobrou radu,
ne jako vyhrožování represivními prostředky.
V poslední řadě bych chtěl požádat občany, pokud mají jakýkoliv poznatek k trestné činnosti, aby jej předali službu konajícím policistům na
OOP Kopidlno nebo zavolali na linku 158.
pprap. Jaroslav Zikmund, Policie ČR OO Kopidlno

VÝROČÍ
KAREL KARLOVIČ CHVALOVSKÝ

Před 115 lety se narodil a před 40 lety 25. ledna 1977 zemřel v nedožitých pětasedmdesátinách libáňský rodák Karel Karlovič Chvalovský
(*15. 5. 1902). Původně učitel, vstoupil po válce do vojenské služby a stal
se dirigentem Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého. Byl nejen
výtečný hudebník, ale také skladatel a spisovatel. Velkou část své tvorby
věnoval dětem a sborovému zpěvu. Zhudebnil např. verše M. Roubíčkové
Libáňské písničky nebo M. Keblové Starohradské písničky, dětské operety Pro blaho vlasti, Do Ameriky, Kukačky (sehrál je i DS Bozděch), Kouzelná píšťalka a Čertův švagr.
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V roce 1949 věnoval Libáni znělku do místního rozhlasu. Do Libáně se často vracel a dirigoval i „První festival dechových hudeb“, konaný ve Starých Hradech v roce
1970.
Urna s ostatky K. Chvalovského byla při pietním aktu za
přítomnosti jeho manželky, představitelů MNV v Libáni,
ONV v Jičíně a dechové hudby Františka Kmocha z Kolína
25. září 1983 uložena členy Osvětové besedy na místním
hřbitově.
z archivu Josefa Stránského

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN

MDŽ – zkratka, která snad každému z nás něco napovídá. Někdo nostalgicky vzpomíná, druhý opovržlivě odfrkne. Ranní fronty před květinářstvími. Rudé karafiáty, bonboniéry, šeříková mýdla a ručníky jako dárky
pro pracující ženy. Papírová přáníčka vyrobená ve škole pro maminky, kytičky a čokolády pro paní učitelky, recitační vystoupení pro babičky v domově důchodců. Podniková oslava s estrádním vystoupením a dechovkou,
projev ředitele a pozorní kolegové. Pozdní příchod společensky unaveného
manžela. To všechno jsou vzpomínky na celostátní oslavy Mezinárodního
dne žen.
Vztah k MDŽ dnes je rozpačitý, většina mladších přechází toto datum
v kalendáři bez povšimnutí nebo s posměchem, že se jedná o komunistický
svátek, o který už nikdo nestojí. Spousta žen ale vzpomíná na dárky
a oslavy ráda, dnes se od svých zaměstnavatelů pozornosti nedočkají ani
jednou v roce, naopak hrubosti a šikana se na pracovištích docela rozmáhají. A právě na postavení žen měl tento svátek upozorňovat.
Co se však skrývá za tím, že si Mezinárodní den žen stále připomínáme?
Myšlenka uspořádat den žen se zrodila počátkem 20. století a je historicky spjata s úsilím žen o dosažení rovnoprávnosti. První zemí, kde se konaly hromadné demonstrace žen, byly USA. Demonstrace probíhaly na
konci zimy, tradičně o nedělích, na popud tamní Socialistické strany USA;
ženy pochodovaly ulicemi New Yorku s požadavky na zkrácení pracovní
doby, zvýšení mezd, hlasovací právo či ukončení zaměstnávání dětí.
8. března 1908 se v New Yorku shromáždilo 15.000 žen, aby bojovaly za
volební právo, které ještě dlouho nebylo samozřejmostí, jako je tomu dnes.
(Malá odbočka do historie nás poučí, že jako první získaly ženy volební
právo na Novém Zélandu v roce 1893. Amerika přijala volební právo žen
v roce 1920. V Evropě bylo první Finsko (1906), následovaly další státy,
např.: Rusko 1917, V. Británie a ČSR 1919, Francie a Itálie 1945, Maďarsko
až v r. 1958. V Saudské Arábii ženy mohly volit a být voleny až v roce 2015.)
Po roce 1908 se tedy ve Spojených státech poslední únorovou neděli slavil „Národní den žen“. Poprvé to bylo 28. února 1909. Pořádání mezinárodního svátku se tehdy konalo ještě bez určení pevného data.
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V Evropě byl den žen jako mezinárodní svátek zaveden
v roce 1910 na konferenci žen v Kodani na návrh Kláry
Zetkinové jako připomínka
demonstrací za lepší podmínky žen v USA. Od roku 1911,
kdy byl poprvé slaven v Německu, Rakousko-Uhersku,
Švýcarsku a Dánsku, mezi jeho hlavní cíle patřilo volební
právo žen. Datum 8. března se ustálilo až po 1. světové
válce, zejména pod vlivem velké demonstrace žen v Petrohradě roku 1917 (těsně předcházející únorové revoluci), která se konala poslední neděli v únoru dle juliPlakát ženského hnutí
ánského kalendáře, což odpovídá 8. březnu kalendáře
za volební práva žen,
gregoriánského. Svátek se rychle rozšířil, jeho obsah
8. března 1914
kolísal od politického a feministického protestu po
apolitickou socialistickou obdobu Dne matek. Oficiálně tento den uznala
OSN v roce 1975 a stanovila jeho datum na 8. březen.
Základní myšlenka MDŽ vychází z požadavku rovného zapojení žen
a mužů do rozhodovacích procesů a odstranění genderové diskriminace.
Osmý březen je tak již po několik desetiletí symbolem boje nejen za ženská,
ale obecně za lidská práva v globálním měřítku. MDŽ tak není jen komunistickým svátkem spojeným s karafiáty a průvody, ale má každoročně připomínat boj lidí za rovnoprávnost. Po roce 1989 byl MDŽ zatlačen do pozadí Dnem matek. Ten však podobného veřejného věhlasu nikdy nedosáhl.
Ženy sice ušly velký kus na své cestě k rovnoprávnosti, spolu s emancipací
se však objevují nové problémy, se kterými se musejí potýkat jako pracující
matky, manželky, političky... Praví muži se ale nenechají zviklat a využijí
každé příležitosti, jak své ženě udělat radost a poděkovat za to, že je na
světě.
Ale aby muži nepřišli zkrátka, vězte, že existuje i Mezinárodní den mužů
(zkráceně MDM). Je to mezinárodní den určený k oslavě všech mužů a připadá na 19. listopad. Je slaven ve více než 60 zemích. První pokusy o zavedení tohoto typu svátku začaly v 60. letech 20. století, ale jeho oslavy probíhaly až v 90. letech, delší dobu trval také výběr data, které bylo z počátku
prosazováno spíše na 23. února, než došlo k jeho ustálení a mezinárodnímu zpopularizování v roce 1999 na Trinidadu a Tobagu.
Svátek se zaměřuje na mužské a chlapecké zdraví, zlepšení vztahů mezi
pohlavími a zvýraznění mužských vzorů. Klade si za cíl upozornit i na diskriminaci mužů a chlapců a oslavit mužské úspěchy v rodinném, občanském i profesním životě. Zasloužil se o to právník Thomas Oaster, který se
zabýval hájením mužských práv.
Každý si tedy může vybrat, který svátek slavit. Ale myslím, že důležitější
než slavit jakýkoli „mezinárodní den“, je žít v harmonických vztazích se
svými nejbližšími a potěšit se navzájem malým dárkem, úsměvem či jen
dobrým slovem, a to nejenom ve svátek.
Prameny: Internet, Wikipedie
Mgr. Jitka Šedivá
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KULTURA
PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ
NA 2. ČTVRTLETÍ ROKU 2017
DUBEN
11. 4. Beseda Vliv psychiky na lidské zdraví s lektorkou Radmilou
Karafiátovou firmy Natur Apatyka v obřadní síni MěÚ Libáň od
18 hodin
25. 4. Prodejní výstava bižuterie paní Boženy Machové v Městské
knihovně Libáň od 8.30 do 17 hodin
29. 4. Mše v kostele sv. Jiří v Psinicích a pouťové posezení od 14 hod
30. 4. Pálení čarodějnic v Libáni, Psinicích i Kozodírkách od 19 hodin
30. 4. 7. ročník Bramborákiády na hřišti v Psinicích od 15 hodin
KVĚTEN
13. 5. Okrsková hasičská soutěž SDH Psinice od 10 hodin
13. 5. Zahájení Hudebního festivalu Foerstrovy dny 2017 hudebně–literárním pořadem podle scénáře Vojtěcha Stříteského
Sandová, Chopin a ti druzí v Domě kultury v Libáni od 19 hodin
20. 5. Koncert Jazzová klasika v rámci Hudebního festivalu Foerstrovy
dny 2017 – vystoupí Jakub Šafr v Domě kultury v Libáni od 19 hod
26. 5. Koncert Kvarteto Apollon klasicky i neklasicky v rámci Hudebního festivalu Foerstrovy dny 2017 v Domě kultury v Libáni od
19 hodin
ČERVEN
5. 6.

Pasování prvňáčků na rytíře–čtenáře knihovny za účasti
spisovatelky Ivany Peroutkové v obřadní síni MěÚ Libáň od 11 hod
10. 6. Dětský den v Libáni s dinosaury a vystoupením skupiny Maxim
Turbulenc ve sportovním areálu od 10 hodin
17. 6. 17. ročník Libáňské hvězdné noci 2017 na náměstí Svobody
v Libáni od 17 hodin
24. 6. 1. lekce základního tanečního kurzu pro začátečníky
v Domě kultury v Libáni od 19.30 hodin
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17–18 hodin

18.30–19.30 hodin

20–21 hodin
22-2 hodin
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VELKOLEPÁ SEDMNÁCTKA
FOERSTROVA FESTIVALU

Foerstrovy dny 2017 plné překvapení
Hudební festival Foerstrovy dny v příštím roce, a bude to už posedmnácté, se opět hluboce nadechne, aby se rozezněl v nejbarevnějších tónech
hudby, která uklidňuje, objímá a přináší radost. Uslyšíme klavír, podmanivé tóny kvartetního souboru, ale hudba nás ponese daleko do minulosti,
aby se náhle zhoupla v rytmu jazzu a swingu a posléze se pokorně vrátila
ke klasice. Jako motto jsem vložil do štítu festivalu „Chvála interpretačního umění“ s cílem vyhledat a představit významné reprezentanty českého koncertního umění. Zkusme nahlédnout do sedmnáctého ročníku,
jak festival velkoryse rozepjal programová a interpretační křídla.
Libáňský hudební máj, tradičně spojený s hudebním festivalem Foerstrovy dny, vyrostl v průběhu let do osobité krásy, aby se stal reprezentativní přehlídkou koncertů, jejichž pestré žánry se přirozeně mísí.
Nesmrtelný příběh s Hanou Maciuchovou
Na slavnostním zahajovacím večeru v sobotu
13. května 2017 vyslechne festivalové publikum literárně–hudební pořad Sandová, Chopin a ti
druzí v uměleckém přednesu kněžny činoherní
scény pražských divadel Hany Maciuchové. Do postavení herecké hvězdy ji vynesly filmové a televizní
role s velkým prostorem v rozhlase. V současnosti
je to čestná prezidentka mezinárodního festivalu
Prix Bohemia Radio.
Jako klavírní interpret nevšední emocionální síly a hloubky je přizván
Ivo Kahánek, umělec s pověstí nejlepšího současného českého i světového
pianisty. „Inu, když se sejdou dvě významné osobnosti české kulturní
scény, herečka Hana Maciuchová a virtuosní Ivo Kahánek“, vzpomíná autor scénáře Vojtěch Stříteský, „hned jsem cítil, že se něco může narodit“.
V jeho poznámkách čtu vznik hudebně–literárního pořadu Sandová, Chopin a ti druzí. Začíná ukázkou ze satiricky pojaté komedie Alfreda de Musseta Neradno s láskou zacházet z roku 1834, do níž autor zakomponoval
úryvek z dopisu své milenky, slavné francouzské spisovatelky George Sandové. Je to ukázka pro tento pořad, zejména pro celý představovaný svět
a život Francie první poloviny 19. století.
Ještě připomenu, že tomuto pořadu předcházelo studium autentických románů, životopisů, divadelních her a básní. Nu a k tomu samozřejmě úžasná Kahánkova interpretace
Chopina, Smetany a Liszta. Tak tedy, milé
festivalové publikum, nech se překvapit.
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Jakub Šafr hraje jazz a swing
Námluvy klasiky a odlehčeného hudebního žánru jsou na hudební scéně
festivalu už mnoho let s dobrou posluchačskou odezvou. Dostaveníčko jsme
si tentokrát dali s jazzovým a swingovým klavíristou, aranžérem a skladatelem Jakubem Šafrem. Ovlivněn
americkým jazzem začal se specializovat na tento styl, který se naplno projeví v jeho festivalovém vystoupení
v sobotu 20. května 2017. Program
koncertu dostal název Jazzová klasika propojená umělcovým komentářem nejzajímavějších kousků 30. a 40.
let 20. století. Kdo vlastně pohnul jazzem? Byl by to těžký výběr, vždyť jazz
vznikl z práce tisíce hudebníků. Jazzový styl pochází z počátku 20. let
z New Orleansu, klasický instrumentální jazz se však zrodil ve čtvrti Storyville, kde vrcholí celý dlouhý vývoj a který je výsledkem nového promíchání nejrůznějších vlivů. Pak už následovala plejáda legendárních hudebníků, mezi nimi třeba připomenout King Oliviera nebo Luise Armstronga.
A tak hledáním nových výrazových možností začala éra moderního jazzu.
Bude také povídání o letech, která patřila populárním swingovým big bandům, z nichž někteří sólisté se zapsali do dějin jako věhlasní kapelníci.
Tento živý proud hudby míří do řad posluchačů propojených proměnami
hudby a času ve společnosti vynikajícího pianisty Jakuba Šafra.
Kvarteto Apollon klasicky i neklasicky
Díla z oblasti komorní hudby přinášejí posluchačům tolik krásy, že stojí
za to, abychom k ní mnohem
více nacházeli cestu. Komorní
hudba a její nejčistší projev –
kvartetní hra, je výsledkem
dlouholeté tvrdé umělecké
práce. Dnes jistě s velkým zaujetím budeme naslouchat interpretaci kvartetního souboru Apollon. Do uměleckého
života naplno vstoupili kvartetisté téměř před pětadvaceti
lety a zaslouží zdůraznění, že hned nabrali rozlet. Propracovali se mezi světovou elitu svého oboru. V současnosti vystupují na prestižních světových
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podiích, absolvují mistrovské kurzy a je přirozené, že stále rozšiřují svůj
repertoár v mnoha odlišných směrech.
Festivalový koncert v pátek 26. května 2017 je rozdělen do dvou částí.
Úvod má povahu klasických skladeb. Nejprve se zatouláme do slavné minulosti české hudby, kde se potkáme s Františkem Xaverem Richterem,
rodákem z Holešova na Moravě. Obdivovali ho největší tvůrci hudebního
klasicismu, ale jako většina českých tvůrců musel i F. X. Richter z existenčních důvodů opustit svit blikavých svíček domova. Natrvalo se usadil v německém Mannheimu, kde se stal druhým významným zakladatelem zdejší
vyhlášené školy. Působil v kurfiřtské kapele jako houslista, zpěvák a komorní skladatel. Ve světové literatuře zaujímají významné místo Richterovy smyčcové kvartety. Jsou to neobyčejně bohaté skladby, svěží, melodické a harmonické invence. Směřují ještě do barokního období, ale už se
více uplatňuje mozartovská křehkost. Pro vylíčení této muzikantské svěžesti vybralo kvarteto Apollon Richterův půvabný smyčcový kvartet C dur,
č. 5.
Když americký skladatel Samuel Barber v roce 1938 dokončil svůj smyčcový kvartet B dur, jistě netušil, že se z něho vyloupne druhá volná věta
prostě nazvaná Adagio (italské tempové označení – pomalu, vážně) a stane
se hitem světové kvartetní literatury. Poprvé bylo kvarteto veřejně provedeno 5. listopadu 1938 a již tehdy se skladatel po provedení zejména
Adagia svěřil, že je to hudba plná patosu a vášně, a spokojeně prý dodal, že
jedno oko nezůstalo suché. Tak tato neoromantická skladba působí na posluchače dodnes. Až teprve v závěru svého života se Barber hlásí k hudební
modernosti. Ale hudbu Adagia už žádným dílem nepřekonal.
Zastavme se ještě u zvláštního zjevu Bedřicha Smetany, který vyvolává
nejvíce otázek. Jak může hluchý skladatel tvořit? Ztráta sluchu neznamenala ochabnutí tvůrčích sil, ale projevila se prohloubením a soustředěním
skladatelského úsilí. Nezapomeňme také na tvrdé boje s přírodou, „ono
osudové pískání nejvyšších tónů v uchu mém“.
Až budete poslouchat Smetanův Druhý smyčcový kvartet d moll, uvědomte si novou mobilizaci skladatelových duševních sil, trochu rozptýlení,
skepse, i když po chvilkách, doslova řádek za řádkem vzniká toto jedinečné
kvartetní dílo, v němž Smetana naposledy tvoří jako celý umělec a vůbec
nedává najevo blížící se strašný konec života. Ach, ta milosrdná smrt.
Ve druhé části koncertu, po přestávce, má posluchač možnost slyšet
také jazzové standardy v aranžmá pro kvarteto Apollon. Autory těchto
skladeb jsou členové světoznámého Turtle Iskand Quartet, držitele
Grammy Awards. V průběhu večera zaznamenáte řadu efektů, které korespondují s tímto žánrem a dávají skladbám ten správný jazzový feeling.
Vychutnejte si klasický i neklasický, mimořádný večer.
Zdeněk Vokurka, umělecký ředitel FD
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LD MARTÍNEK

Loutkové divadlo Martínek, z. s., odstartovalo novou divadelní sezonu
2016/2017 již tradičně 18. ročníkem přehlídky loutkových divadel „Řezníčkova Libáň“. Divadelního festivalu se zúčastnily loutkářské soubory
z Jičína, Benátek nad Jizerou, Hořic, Smiřic a z Nové Paky. Samozřejmostí
bylo i vystoupení domácího souboru s nově nastudovanou pohádkou „Čertův švagr“. Celkem bylo sehráno 6 divadelních představení a přehlídka
byla po všech stránkách úspěšná. Malí diváci viděli pohádky různých žánrů
a loutkových stylů. Dobrá úroveň všech představených inscenací, vysoká
divácká návštěvnost a v neposlední řadě i kvalitní pořadatelská práce domácího souboru přispěly k velmi dobrému průběhu celé akce. Touto cestou chceme poděkovat
všem sponzorům, kteří
přispěli na výše uvedenou akci a poděkování
patří také Městu Libáň za
podporu a přízeň.
Od ledna letošního
roku hraje divadlo Martínek, z. s., svá pravidelná
sobotní představení jedenkrát za čtrnáct dní.
V únoru a v březnu jsme
také hráli divadelní představení mimo domovskou scénu, a to ve Slané u Semil a v Benátkách nad
Jizerou. Zájezdová představení plánujeme i na další měsíce.
kolektiv LD Martínek

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
LEDNOVÝ LYŽAŘSKÝ KURZ
Lyžařský kurz proběhl druhý týden v lednu již potřetí na chatě Pampelišce v Peci pod Sněžkou. Malá a útulná chata připravená správcem panem
Müllerem nás přivítala v neděli po obědě. Velké množství sněhu nás zlákalo k hrátkám a bobování. Tohoto kurzu se účastní žáci z 6., 7., 8. tříd,
a proto bylo nutné zahrát si společenské seznamovací hry hned první večer. Celý týden rychle utíkal v tempu běžky, sjezdovky, sjezdovky, běžky…
proložené odpoledním koupáním v aquacentru ve Špindlerově Mlýně. Počasí bylo jako namalované. Tolik krásného kvalitního sněhu jsme si ani ve
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snu nepředstavovali. Sice maličko mrzlo, ale to k horám patří. Milé hory,
uvidíme se zase za rok.
Mgr. Kateřina Janoušková a Mgr. Lucie Borecká

ÚNOROVÝ LYŽAŘSKÝ KURZ

Na lyžařský kurz s menšími dětmi jsme odjížděli 12. února hned po
plese. Účastní se ho žáci 4. a 5. třídy, letos se k nim přidali i dva třeťáčci.
Sice jezdíme do malého, zapadlého střediska Dolní Dvůr, ale musíme pochválit služby tamních vlekařů. Zdejší svah Morava i Luisino údolí jsou
vždy perfektně upravené a vlekaři usměvaví. Zkouškou lyžařských dovedností je pro nás poslední den trávený na svazích Černého Dolu. Celým týdnem nás provázelo nádherné slunečné počasí. Po pěti dnech jsme se vrátili
do skoro jarní Libáně.
Mgr. Kateřina Janoušková a Mgr. Lucie Borecká
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4. SPOLEČENSKÝ VEČER

V plesové sezóně mají školní plesy zvláštní postavení. Na rozdíl od plesů
tradičních jsou obohacené o přítomnost dětí. Tak se stává školní ples událostí, kde se setkává škola prostřednictvím dětí s rodiči a širokou veřejností. A vzhledem k účasti všech je vidět, že tato tradice má svůj půvab
a smysl.
Není to jednoduchá záležitost. Je za ní spousta práce a není ani možné
poděkovat všem. Ale stojí za to, protože tvoří průsečík, kde se setkávají
všichni s cílem prožít hezké chvíle, podpořit, povzbudit a mít radost z našich dětí.

Letošní společenský večer byl v pořadí čtvrtý a rozhodně zúročil naše
zkušenosti z předchozích tří. Spojil profesionálně zvládnuté taneční umění
(Cool Dance Club Bakov, taneční studio Hart Dance a účinkující z Taneční
školy Jiřího Šulce), muzikálový prvek (Děti ráje), pestrou směs různých
druhů pohybu v rytmu hudby od aerobiku po gymnastiku v podání našich
žáků a žákyň i hezké předvedení písní hrou na flétnu.
Klasickou plesovou část – tedy vlastní „plesání“ – doprovázela skupina
Allegro a parket samozřejmě už patřil dospělým. Navíc tombola a příjemná
atmosféra. Snad nepřeháním, když napíšu, že se tam cítili všichni fajn.
Mgr. Vladimír Lejsek

DOBRÁ PRÁCE PRO PLES

Letošní ples se opravdu podařil. Především proto, že za jeho pořádáním
je spousta tvrdé práce. Výsledky jsou vidět a přinášejí radost i pozoruhodnou atmosféru pro celou akci.
Jedním z důležitých prvků plesu je výzdoba. Ta je už řadu let tradičně
doménou třídy, kterou vede p. učitel Milan Valnoha. Ačkoliv se to možná
zdá snadné, nejde o jednoduchou věc. Musí se vymyslit výzdoba, která je
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koncepčně odpovídající duchu plesu, zajistit materiál a rozvrhnout celý návrh tak, aby
ve výsledku ples ozdobil, ale nerušil. Jak se
říká, nejvíc to ocení ten, kdo to zkusil sám.
Pak samozřejmě se musí výzdoba vyrobit
– dělají to naši žáci a žákyně, letos ze třídy
2. P. Výsledek ovšem musí být na potřebné
úrovni, a to znamená důslednou kontrolu
a předvedení jasného vzoru. Výstup je veřejně hodnocený, a tudíž předpokládá velmi slušnou kvalitu.
Pokud jste byli na našem plese a cítili se tam dobře, tak to bylo i díky
prostředí, které významně ovlivnili svou prací pan třídní učitel Milan Valnoha a jeho žáci a žákyně ze 2. P.
Mgr. Vladimír Lejsek

SPORTOVNÍ DEN
Na naší škole se již pomalu stává pravidlem, že první pondělí po pololetních prázdninách se druhý stupeň vydává věnovat sportu. Žáci 6. až 9.
třídy ráno vyrazí směr Jičín. Na zimním stadionu předvádí své umění na

bruslích. Překládají, trénují jízdu pozadu, děvčata zkouší piruety. Celou
hodinu společně brouzdají po zmrzlém kluzišti. Po rychlé svačině (něco
sladkého je přeci potřeba na doplnění energie) se přesuneme do místního
aquacentra. Už na nás čekají plavčice, které mají pro připravený program,
kde samozřejmě nesmí chybět i zábava. Celí unavení se kolem poledne vracíme do Libáně, jelikož už toho mají děti docela dost za sebou. Přece jenom
tolik sportu najednou! Rozprchnou se směr domovy. Sportovní akce dopadla dobře, vrátili jsme
se celí a zdraví. Příští
rok se na nás mohou
těšit znovu. Přece jen,
hýbat se musíme celý
život.
Mgr. Lucie Borecká
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VESELÁ BÁSNIČKA

Možná si ani neuvědomujeme, jak se z našeho života vytrácí poezie.
Není na ni čas. V televizi mezi vulgární a jazykově zmrzačenou češtinou
působí spisovný jazyk téměř nespisovně. Autoři veršů, které pohladí duši,
zřejmě vyhynuli jako dinosauři asi před dvaceti lety. A ti, co zbyli, musí
vysvětlovat, že oslava krásy mateřství není genderové kacířství.
O to víc potěší, že naše děti i v této době dokáží překonat trému a v poetickém přednesu soutěžit. Letošní školní kolo Veselé básničky znovu udělalo radost nejen účinkujícím, ale všem, kdo mají radost z upřímné dětské
aktivity a ochoty na
sobě pracovat a růst.
Soutěže probíhají
tradičně.
Nejprve
účinkují děti z 1. třídy. Máme z nich největší radost, jsou příslibem do budoucna,
ale bohužel není pro
ně otevřený postup do
okresního kola. Pak
následují další třídy
prvního stupně a účinkující ze stupně
druhého.
Bohužel se nám letos do účasti promítla chřipková epidemie, takže dost
dětí muselo svoje vystoupení odříci. Oproti předchozím letům byla účast
slabší do počtu, ale výkony jsme viděli hezké.
Odborná porota nejen hodnotila, ale také v přátelské atmosféře pomáhala. Paní učitelka Janoušková, paní Monika Hálová a pan Josef Kůta nedovolili, aby oficiální ráz soutěže potlačil spontánnost projevu dětí zbytečnou trémou. Vybrali postupující do okresního
kola, poradili ostatním
a povzbudili je.
Do Jičína nás pojedou reprezentovat Natálie Heršálková, Barbora
Lisá, Lucie Klímová, Adriana Antošová, Tereza
Hlaváčková a Petra Linhartová. Výkony všech
zaslouží pochvalu a držíme jim palce.
Mgr. Vladimír Lejsek
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Hádala se lyže s lyží,
co se stane, když se zkříží.
Kdyby šlo jen o lyže!
Vznikly jiné potíže!
Sníh se zvedl jako mrak,
z lyžaře byl sněhulák.
Někteří rodiče z naší MŠ využili nabídku lyžařského kurzu a přihlásili
své děti na lyžování. Těšili jsme se a dočkali jsme se. V týdnu od 23. do
27. ledna 2017 jsme vždy ráno vyjížděly s dětmi autobusem do areálu SKI
BARON Dolní Dvůr. V prosinci jsme se trochu obávaly, aby byl sníh. Sněhu
však bylo dost a byl také v patřičné kvalitě. První den našeho lyžařského
kurzu nás přivítalo slunečné počasí. Většina z dětí stála na lyžích poprvé
v životě. A bylo pro ně uměním se správně bez asistence maminky obout

do přezkáčů. Nasadit helmu a pod ní kuklu, obě rukavice nasoukat na ruce, nazout se do lyží a nic z toho nepoztrácet –
to všechno musí paní učitelky zvládnout, než připraví děti na svah. A pak už
mohlo začít to pravé dobrodružství.
Začátky nejsou lehké ani pro lyžaře
začátečníky ani pro instruktory z lyžařské školičky, kteří si nejprve děti
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rozdělili do skupinek podle výkonnosti. Mohly jsme pozorovat, že jsou
mezi nimi velké rozdíly ve fyzické zdatnosti a obratnosti. Prostřednictvím
her se děti učily udržovat stabilitu a chápat, že lyže na sněhu klouže. Děti
se zprvu jen sesouvaly, jezdily pluhem. Pomalá jízda dítěte minimalizuje
nepříjemné dojmy a v pohodě si užívá nový pohled na svět. Vlek, sjezdovka, rolba, sněžný skútr, sníh – je toho hodně, co malý človíček objevuje.
Každý další den děti méně a méně padaly, lyžovaly lépe a s opravdovým
nadšením. Podívejte se zde: http://zsliban.rajce.idnes.cz/MS_-_Lyzarsky_kurz_Dolni_Dvur_23._1._-_27._1._2017/, jak si to děti na horách
při lyžování pěkně užívají. Důležité je, aby to děti bavilo a lyže se jim ne-

znechutily. Společně s dobrou náladou a vhodnou motivací instruktorů lyžařské školičky jde všechno lépe. Ti též umí dodat správné sebevědomí
a uklidnit plačící dítě.
Počasí nám opravdu přálo a nebylo tomu jinak ani závěrečný den, kdy
byl pro děti připraven závod se sněhulákem, na který byli zváni též rodiče
malých lyžařů. Děti tak dostaly možnost předvést, co se za celý týden naučily. Rodiče byli velmi mile překvapeni a jejich obdiv byl veliký. V opravdovém závodě (slalom) došlo i na měření sil. Nejrychlejší lyžaři obdrželi
medaile, diplomy i sladkou odměnu. Osobní závod vyhrál vlastně každý,
kdo tam byl s námi. Tak za rok se zase těšíme!
za kolektiv učitelek Hana Vrabľová – vedoucí učitelka MŠ Libáň
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SRPLŠ
SPOLEČENSKÝ VEČER
Již čtvrtý Společenský večer SRPLŠ a ZŠ Libáň, který se konal 11. února,
je za námi. Náš dvorní moderátor David Pošepný zahájil večer společně
s paní ředitelkou a Lucií Kejzralovou. Prvním vystoupením bylo předtančení v podání Cool Dance Club Bakov. Poté následovala skvělá a roztomilá
vystoupení dětí z naší školy, taneční vystoupení Míši Kouřilové, dalším
bylo vystoupení tanečního studia Hart Dance, které sklidilo obrovské

ovace a posledním číslem byli tanečníci z taneční školy Jiřího Šulce z Jičína. K tanci po celý večer hrála skupina Allegro. Hlavním, velmi očekávaným hostem, byly hvězdy ze známého muzikálu Děti ráje. Vystoupení bylo
úžasné, plné energie a roztančilo a rozezpívalo celý sál. Připravená byla
bohatá tombola, za kterou děkujeme hlavně všem našim sponzorům. Děkujeme též paním učitelkám
a dětem za krásné vyzdobení
sálu. Večer to byl krásný, plný
zábavy a věřím, že příští rok
bude zase o něco bohatší.
Hlavní dík patří všem, kteří se
na přípravách podíleli a obětovali volný čas, který je v této
uspěchané době velice vzácný.
za SRPLŠ Petra Urbanová

Libáňské noviny č. 82

- 34 -

DĚTSKÝ KARNEVAL 2017

V předjarním čase se už tradičně koná dětský karneval ve spolupráci
SRPLŠ a ZŠ a MŠ Libáň. Tentokrát přijeli profesionální klauni, šašci a baviči – BALONDECOR. Jejich program byl plný soutěží, hudby, legrácek,

které potěšily všechny děti. Kromě klaunů čekalo na děti plno jiných aktivit
– malování na obličej, tvořivá dílnička, diskotéka a spousta laskomin. Děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci této akce, a těšíme se na další
rok – přijďte si s námi zase zaskotačit.

Veronika Karešová
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KNIHOVNA
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ

5. června 2017 se bude konat tradiční pasování prvňáčků
ZŠ a MŠ Libáň na rytíře–čtenáře knihovny za účasti spisovatelky Ivany Peroutkové. Rodiče a přátelé dětí jsou na tuto
slavnost srdečně zváni do obřadní síně MěÚ Libáň v 11 hodin.
Lucie Hlaváčková

DOTACE PRO KNIHOVNU

Pro letošní rok podala Městská knihovna Libáň dvě žádosti o dotaci
z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury ČR.
Jednu žádost jsme podali na podprogram Informační centra
veřejných knihoven v rámci programu Veřejné informační
služby knihoven (VISK3). Žádali jsme na nový knihovní systém Verbis,
kterým chceme dosáhnout zkvalitnění služeb čtenářům. Systém nabízí
vyšší komfort poskytovaných služeb a vyšší podporu knihovnických standardů (MARC 21). Rozšířením o webový katalog Portaro, který podporuje
moderní trendy a technologie, bude knihovna lépe zapojena do knihovní
sítě. Uživatelé získají možnost rychlého, jednoduchého a komplexního využití služeb, mimo jiné i fulltextové vyhledávání. Výše získané dotace je Kč
39.000,–, což je 70 % z celkových nákladů na pořízení nového knihovního
systému. Druhá žádost je z programu Knihovna 21. století, kdy jsme žádali
na projekt Poznáváme svět! – na sérii besed zaměřených na širokou škálu
posluchačů od dětí po dospělé, aby si každý našel cestu do knihovny a strávil příjemný čas se zajímavými hosty. I s touto žádostí jsme uspěli a získali
jsme Kč 10.000,–.
Lucie Hlaváčková

Z HISTORIE
STALO SE…
1552 – před 465 lety
Z tohoto roku pochází zmínka o prvním libáňském faráři, kterým byl Václav Řezník, arciděkan na Horách Kutných, který se do Libáně právě v roce
1552 přistěhoval a brzy zde zemřel.
1757 – před 260 lety
Byl dostavěn kostel sv. Ducha v Libáni.
1782 – před 235 lety
Tento rok bylo naposledy vybíráno mýto z cest; od 1. ledna 1783 bylo zrušeno a ponecháno jen tam, kde jím byl udržován most.
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1842 – před 175 lety
Bylo v Libáni napočítáno 221 domů.
1857 – před 160 lety
Dne 31. října bylo sčítání lidu. V Libáni a Kozadírku bylo napočítáno 2.016
domácích a 169 cizích občanů. 1.576 z nich bylo doma a 440 v cizině (986
mužů a 1.031 žen). Z toho byli: 3 duchovní, 17 úředníků, 1 lékař, 23 obchodníků, 155 řemeslníků, 1.984 katolíků, 1 protestant a 31 židů. Dále zde
bylo 28 koní, 6 volů, 217 krav, 143 jalovic a telat, 59 koz, 178 ovcí a 291
prasat.
1862 – před 155 lety
Ve dnech 28.–31. ledna nastalo v Čechách prudké tání, které způsobilo veliké povodně. Říčka Bystřice vystoupila ze břehů a zaplavila sousední pole.
Nejvyššího stupně dosáhla povodeň 1. února, kdy byly zaplaveny domky
na Ženichově a Na Obci, vše až ke kostelu. Byla zatopena Kostelní ulička
a lávka k obecním pozemkům. U kostela dosahovala voda až k podezdívce
plotu a na silnici pod kostelem dosahovala voda více než jeden střevíc
výšky. Několika občanům se podařilo udržet průtok, hlavně u jezu pod dolejším mostem a tím se zabránilo větším škodám. Voda potrhala a porušila
jen silnici Na Horách.
1877 – před 140 lety
Na ulicích bylo zřízeno 9 luceren.
1882 – před 135 lety
Hospodářská záložna byla přeměněna na Okresní hospodářskou záložnu.
1892 – před 125 lety
Bylo zahájeno jednání o zřízení měšťanské školy v Libáni a o stavbě silnice
k Zelenecké Lhotě.
1897 – před 120 lety
Byla podána žádost o zřízení průmyslové školy v Libáni.
1907 – před 110 lety
Obec schválila projekt a v následujícím roce okresní výbor provedl přeložení silnice Na Horách.
1922 – před 95 lety
Družina č. s. legionářů byla změněna na Čs. obec legionářskou.
1937 – před 80 lety
Byla zrušena Národní beseda ve prospěch nově založeného Musejního
spolku, na který byl převeden její finanční základ. Stavitel František Kynčl
daroval spolku sbírku mincí a zbraní.
1942 – před 75 lety
Z věže kostela byl sňat a odevzdán zvon z roku 1883.
1947 – před 70 lety
17. března se rozlila Bystřice a vodou byla zaplavena téměř 1/3 města,
hlavně ulice Tyršova, Komenského, Na Roháči (Dukelská), Ženichov a Pod
Kostelem (Jiráskova).
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1952 – před 65 lety
V polovině února byl do Libáně přestěhován textilní průmysl. Když provozovna celostátního závodu DRUTEX musela uvolnit prostory v Lomnici
nad Popelkou, provozovna převzala prázdný objekt bývalé soustružnické
továrny Šebek a spol., který si pronajala od Plastimatu, jenž ji měl v národní správě. Převezeny byly pletací, soukací a šicí stroje a za vedení Jana
Nováka po zapracování šesti žen byla zahájena nová výroba. Koncem
března pracovalo v dílně již 20 žen a po zavedení pletení na drátech byly
přijaty i domácí pletařky. Koncem roku bylo zde již přes 50 zaměstnanců.
1957 – před 60 lety
2.–4. března byla v Libáni opět povodeň a musel být rozebrán most k cukrovaru; ještě téhož roku začala výstavba mostu nového.
1992 – před 25 lety
V Libáni byla otevřena v budově MNV – v klubovně SSM – pobočka AB
banky.
2007 – před 10 lety
Konala se výstava obrazů Miloše Buchara k jeho nedožitým 45. narozeninám.
2012 – před 5 lety
Rozpočet města na rok 2012 činil 30.212.664 Kč.
z archivu Josefa Stránského

MÍSTNÍ SPOLKY
ČINNOST SDH LIBÁŇ V ZIMĚ

Zima ve sboru byla zahájena výroční valnou hromadou, která se konala
v sobotu 10. prosince 2016. Za účasti ředitele HZS Jičín pana plukovníka
Libora Zikeše jsme zhodnotili rok 2016 a schválili plán činnosti na rok letošní.
Dále jsme pořádali tradiční Štěpánskou zábavu 25. prosince 2016, která
se opět vydařila.
Od ledna začala příprava našich dětí – mladých hasičů, a to ve školní
tělocvičně, kde se trénovala štafeta dvojic, závod jednotlivců a zvyšovala se
tělesná kondice. Pokud počasí dovolí, trénujeme také u zbrojnice. První
závod čeká naše děti 22. dubna 2017 ve Slatinách.
Další náročná činnost byla příprava hasičského plesu. Hasiči obcházeli
sponzory s žádostí o příspěvek do tomboly, zvali občany osobně po Libáni
a okolních vesnicích. V pátek 24. února 2017 se tombola připravila a v sobotu ples proběhl ke spokojenosti návštěvníků a hasičů, neboť si skoro
každý odnesl nějakou výhru. Hudební skupina Kontakt opět dobře zahrála,

Libáňské noviny č. 82

- 38 -

a tak se těšíme opět na příští rok. Poděkování patří hasičům, kteří se podíleli na přípravě, a také sponzorům, kteří přispěli na bohatou tombolu.
Výjezdová jednotka měla v zimě klid, první výjezd byl 26. února 2017,
a to na pomoc při otevření domu v ulici Boženy Němcové, kde upadla paní
a pro zranění nemohla otevřít záchranné službě.
2. března 2017 se po silném větru utrhla střecha na Kulturním domě
v Libáni. Naši hasiči společně s profesionály z Jičína zabezpečili odklízení
následků. 3. března 2017 se podíleli na provizorní opravě a odstranění utrženého plechu ze střechy. Také odstraňovali spadlé stromy a větve mezi

obcemi Psinice a Křešice. Dále vyjeli k požáru suché trávy za Kopidlnem
směrem na Pševes.
Závěrem chci poděkovat všem za náročnou práci a doufám, že se budeme potkávat na soutěžích.
za SDH Libáň Naďa Hakenová, jednatelka

SPORT
ZDRAVÍME PŘÁTELE ZELENÝCH
STOLŮ A SPORTU VŮBEC

Stolní tenis před koncem ročníku 2016/2017 v oddílu TJ Sokol Libáň
Pro příznivce přinášíme malé ohlédnutí před ukončením soutěže regionálního přeboru, kde máme zastoupení v mužích dvěma mužstvy a po jednom mají družstvo žáků a družstvo dorostu. Mužům chybí dohrát dvě kola
a mládež má před sebou pouze play-off. Podle přiložených tabulek jednotlivých mužstev si můžete sami udělat obrázek naší úspěšnosti v soutěži
a tím i propagaci našeho sportu v celém regionu pro naše město Libáň.
Mužstvo A i přes potíže se sestavou (zdraví, rozmary hráčů i snad chuť)
okupuje třetí příčku tabulky, která je velkým úspěchem v této silné třídě,
kde držíme krok s mužstvy, jež mají daleko lepší zázemí pro svůj sport. Sestava mužstva seřazena dle úspěšnosti v % byla Kuzma Dominik, Horák
Vlastimil, Vaníček Jiří, Verner Pavel, Mádlo Josef a dále pomohli hráči B
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týmu, za což jim patří velký dík. A hlavně dík za upevnění party ve chvílích
hráčské krize, která se bohužel v našem mužstvu objevuje. Dále nutno vyzvednout výkon Dominika Kuzmy, který vlastně táhne A i B tým a je na
předních příčkách obou tříd v okresu Jičín.
Mužstvo B po postupu do třetí třídy mile překvapilo a bojovalo na špici
této skupiny, která již má slušnou úroveň v okresu Jičín, kde soutěží cca
60 mužstev. O tento úspěch se zasloužili hráči Kuzma Dominik, Horák Robert, Jakoubek Václav, Horák David, Valnoha Milan, Valnoha David, Skořepa Filip. Snad jen škoda, že se do mužstva B nezapracovalo více mladých
hráčů, ať již pro výkon nebo větší zájem.
Dorost po velice úspěšných sezónách se pohybuje stále v polovině tabulky a škoda jen, že na vzájemné zápasy nepostoupil v play-off mezi osm
nejlepších. I tak devátá příčka je dobrá v konkurenci devatenácti mužstev.
O body bojovali Skořepa Filip, Srb Dan a Sekyra Jakub. Myslím, že v příštím ročníku mají tito hráči šanci na lepší příčky i přes jejich studijní povinnosti.
Žáci v sestavě Myška Štěpán, Havelka Matěj, Král Jan, Smetana Filip
a v druhé polovině soutěže odstoupivší Laskoš David stále hledají herní
pohodu a okupují třináctou příčku tabulky. Věřím, že s větším zápalem pro
hru i trénování se v příštím ročníku poperou o lepší příčky. I přes tyto problémy jim je nutno poděkovat, že dokážou odložit na chvíli tablety a přijít
si mezi nás „jen“ zasportovat.
Závěrem chci opět poděkovat rodičům a vůbec všem, kdo nám pomáhají, včetně vedení školy a městského úřadu.
SPORTU ZDAR. Za oddíl stolního tenisu vám všem přeji hezké slunečné
dny v roce 2017.
Vlastimil Horák

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

Regionální přebor žáci
Tabulka:
TJ Sokol Chomutice A
15 15 0
TJ Jičín
15 13 0
TJ Sokol Popovice
15 12 0
SK Miletín A
15 12 0
TJ Nová Paka
15 11 0
TJ Lázně Bělohrad
15 11 0
TJ Butoves A
15 8 0
TJ Sokol Nemyčeves
15 8 0
TJ Jiskra Hořice
15 8 0
TJ Sokol Kopidlno
15 6 0
TJ Sokol Chomutice B
15 5 0
TJ Sokol Lány
15 4 0
TJ Sokol Libáň
15 4 0
TJ Sokol Rovensko pod Troskami 15 1 0
TJ Butoves B
15 1 0
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0
2
3
3
4
4
7
7
7
9
10
11
11
14
14

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

102:3
83:21
75:30
76:28
62:43
77:28
59:46
58:47
47:58
45:60
45:60
33:72
42:63
15:90
14:91

45
41
39
39
37
37
31
31
31
27
25
23
23
17
17

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

Regionální přebor dorostenci
Tabulka:
TJ Sokol Chomutice
17 17 0 0 0
TJ Jičín A
17 15 0 2 0
TJ Sokol Radim
17 15 0 2 0
TJ Sokol Kopidlno
17 14 0 3 0
TJ Jiskra Hořice
17 12 0 5 0
TJ Lázně Bělohrad
17 11 0 6 0
TJ Sokol Stará Paka
17 10 0 7 0
SK Miletín A
17 10 0 7 0
TJ Sokol Libáň
17 10 0 7 0
SK Miletín B
17 8 0 9 0
TJ Jičín B
17 7 0 10 0
TJ Butoves
17 7 0 10 0
TJ Sokol Popovice
17 6 0 11 0
TJ Sokol Úbislavice
17 4 0 13 0
TJ Sokol Železnice
17 3 0 14 0
TJ Sokol Valdice
17 2 0 15 0
TJ Sokol Nemyčeves
17 2 0 15 0
TJ Třešňový květ Žlunice 17 0 0 17 0

78:7
70:15
63:22
72:13
60:25
48:37
51:34
48:37
54:31
46:39
44:41
38:47
31:54
25:60
15:70
9:76
13:72
0:85

Regionální přebor muži 3. třída
Tabulka:
1. TJ Jičín D
20 15 2 3 0
2. TJ Sokol Železnice B
20 14 3 3 0
3. TJ Sokol Libáň B
20 10 4 6 0
4. TJ Lázně Bělohrad D
20 9 4 7 0
5. SK Miletín B
20 9 3 8 0
6. TJ Nová Paka D
20 8 5 7 0
7. TJ Sokol Rovensko pod Tros. B 20 7 4 9 0
8. TJ Sokol Chomutice C
20 7 4 9 0
9. TJ Sokol Kopidlno B
20 7 4 9 0
10. TJ Sokol Úbislavice B
20 6 5 9 0
11. TJ Butoves A
20 5 5 10 0
12. TJ Sokol Popovice B
20 1
1 18 0
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51
47
47
45
41
39
37
37
37
33
31
31
29
25
23
21
21
17

230:130
217:143
207:153
192:168
192:168
162:198
190:170
168:192
162:198
182:178
172:188
86:274

52
51
44
42
41
41
38
38
38
37
35
23

Regionální přebor 1. třídy muži
Tabulka:
1. TJ Lázně Bělohrad A 20 18 2 0 0 272:88
2. TJ Jiskra Hořice B
20 17 2 1 0 265:95
3. TJ Sokol Libáň A
20 14 1 5 0 202:158
4. TJ Jiskra Hořice A
20 12 2 6 0 217:143
5. TJ Nová Paka C
20 9 1 10 0 178:182
6. TJ Sokol Stará Paka C 20 8 2 10 0 154.206
7. TJ Jičín C
20 8 0 12 0 162:198
8. TJ Sokol Lány A
20 6 1 13 0 156:204
9. TJ Sokol Radim A
20 5 3 12 0 149:211
10. TJ Sokol Chomutice A 20 6 1 13 0 143:217
11. SK Miletín A
20 3 5 12 0 139:221
12 TJ Sokol Kopidlno A 20 3 2 15 0 123:237

58
56
49
46
39
38
36
33
33
33
31
28

16. SEZÓNA HC LIBÁŇ
Po třetí v řadě jsme se účastnili play-off. Vloni v sezóně 2015-2016 jsme
obsadili druhé místo v okresním přeboru. Letos, sezóna 2016-2017, když
tyto řádky budete číst, možná už budeme vědět, jak hokejová Libáň dopadla. Již teď víme, že Libáň vyhrála kanadské bodování. Jsou to tito hráči:
1. místo Ondřej Kohout
54 bodů 29 gólů
25 asistencí
4. místo Přemysl Zeman
33 bodů 23 gólů
10 asistencí
9. místo Tomáš Kaufus
26 bodů 11 gólů
15 asistencí
Náš brankář Vlastimil Konečný patří mezi nejlepší v soutěži. Další spoluhráči, kteří hrají za HC Libáň, patří k lepšímu průměru okresního přeboru
Jičínské hokejové ligy. Počítáme do play-off se 17 hráči a 2 brankáři.
Mančaft děkuje sponzorům za podporu – Městu Libáň, paní Aubrechtové, pánům Přibylovi, Šíbovi, Holmanovi, Janebovi a Havlovi. V roce
2018 oslavíme 60 let hokeje v Libáni.
Antonín Hurcik

1
2
3
4
5
6

Team
HC Revival
HC Sklepy Team
HC Libáň
HC Chomutice
HC Vapos Jičín
HC Holín
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P
26
23
19
17
14
8

GP
18
18
18
16
16
16
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W
12
11
9
8
7
3

D
2
1
1
1
0
2

L
4
6
8
7
9
11

GF/FA
92/70
110/67
95/92
83/76
70/73
69/118

Diff
22
43
3
7
-3
-49

FOTBAL

Zimní přestávka se pomalu, ale jistě chýlí ke konci, start mistrovských
soutěží se nezadržitelně blíží. První zápas nás čeká v sobotu 8. dubna.
Starší přípravka zahájí v tom samém termínu, a to již 8. ročníkem tradičního turnaje, na který bych vás tímto chtěl pozvat. Tým žáků pak odstartuje jarní část sezóny až o týden později, a to v neděli 16. dubna. Během
zimní přestávky jsme se začali postupně zabydlovat v nových prostorách
kabin a uspořádali jsme brigádu. Do buněk jsme nainstalovali věšáky a postupně sem přesouváme veškeré vybavení, které máme k dispozici ve stávajících kabinách. Dále bylo vyměněno nosné lanko ochranné sítě na víceúčelovém hřišti a shrabáno listí. Zároveň, což si mnozí z vás jistě všimli,
došlo k vykácení všech dřevin v prostorách areálu fotbalového hřiště. Letité topoly budou nahrazeny novou výsadbou, která bude pořízena z dotace, kterou poskytuje ČEZ. Tuto akci kompletně zastřešuje Město Libáň.
V nejbližších dnech náš čeká ještě spousta práce související s novými kabinami. Plánujeme zhotovení chodníku k buňkám, přesun plechové garáže
z koupaliště do areálu fotbalového hřiště a dokončíme stěhování ze stávajících kabin, které dle dohody opustíme k 31. březnu. Mezi další aktivity
naplánované na tento rok bude určitě patřit výměna části ochranné sítě na
víceúčelovém hřišti, nátěry oplocení, obnova sítí a sloupků na tenis, nové
lavice v prostorách antukového hřiště. Většinu těchto aktivit provádíme ve
spolupráci s Městem Libáň a Technickými službami Města Libáň, za což
jim patří poděkování.
Na závěr bych všem příznivcům kopané a čtenářům Libáňských novin
popřál hodně zdraví, pohody a sluníčka po letošní tuhé zimě. Zároveň děkujeme za příspěvky do tomboly na ples a za přízeň, kterou nám věnujete.
Jan Smetana – TJ Sokol Libáň

ROZPIS ZÁPASŮ MUŽI – JARO 2017
kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo

den
SO
SO
NE
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
NE
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datum a čas
8.4.2017 16:30
15.4.2017 16:30
23.4.2017 17:00
29.4.2017 17:00
7.5.2017 17:00
13.5.2017 17:00
20.5.2017 17:00
27.5.2017 17:00
3.6.2017 17:00
10.6.2017 17:00
18.6.2017 17:00

domácí
Libáň
Libáň
Milíčeves
Libáň
Podhradí
Libáň
L. Bělohrad B
Libáň
Nemyčeves
Libáň
Železnice
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hosté
Lužany
Chomutice
Libáň
Žlunice
Libáň
Kopidlno
Libáň
Hořice B
Libáň
Stará Paka
Libáň

hřiště
Libáň
Libáň
Milíčeves
Libáň
Podhradí
Libáň
Pecka
Libáň
Nemyčeves
Libáň
Železnice

ROZPIS ZÁPASŮ ŽÁCI – JARO 2017
kolo
9. kolo

10. kolo

11. kolo

12. kolo

13. kolo

14. kolo

15. kolo

16. kolo

nadstavba

den
NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE
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datum a čas domácí

hosté

16.4.2017
10:00
16.4.2017
11:00
23.4.2017
11:00
23.4.2017
9:00
30.4.2017
9:00
30.4.2017
10:00
7.5.2017
10:00
7.5.2017
11:00
14.5.2017
9:00
14.5.2017
10:00
21.5.2017
10:00
21.5.2017
11:00
28.5.2017
9:00
28.5.2017
11:00
4.6.2017
10:00
4.6.2017
9:00
11.6.2017
0:00
11.6.2017
0:00

Libáň

Milíčeves

skó- hřiště
re
-- : -- Sobotka

Sobotka

Libáň

-- : -- Sobotka

Libáň

Železnice

-- : -- Libáň

Libáň

Robousy

-- : -- Libáň

Kopidlno

Libáň

-- : -- Kopidlno

Nová Ves Libáň
-- : -- Kopidlno
n. P.
Libáň
Chomutice -- : -- Valdice
Valdice

Libáň

-- : -- Valdice

Milíčeves

Libáň

-- : -- Milíčeves

Sobotka

Libáň

-- : -- Milíčeves

Libáň

Železnice

-- : -- Robousy

Robousy

Libáň

-- : -- Robousy

Libáň

Kopidlno

-- : -- Libáň

Libáň

Nová Ves -- : -- Libáň
n. P.
Libáň
-- : -- Chomutice

Valdice

Chomutice Libáň

-- : -- Chomutice
???
???

- 44 -

