rád bych navázal na předchozí úvodník Libáňských novin a zmínil se,
že během letošního podzimu došlo k dokončení některých investičních
akcí. Jednou z nich bylo
dlouho očekávané dodání
dopravního automobilu pro
jednotku SDH Libáň, na který
jsme úspěšně čerpali dotaci
z Ministerstva
vnitra
ČR.
Celkové výdaje na pořízení
dopravního automobilu byly
1.052.700 Kč, z toho získaná
dotace činila 450.000 Kč. Dne
24. října 2017 převzal nové vozidlo od dodavatele velitel SDH Libáň pan
Lubomír Klíma.
Další novou technikou, která rozšíří vybavení technických služeb, byl
zakoupený malotraktor osazený
prvky nejen pro zimní údržbu, ale
i žacím příkopovým ramenem. Jsem
přesvědčen, že bude velkým přínosem jak pro zaměstnance, kteří
celoročně provádí údržbu veřejných
prostranství za všech klimatických
podmínek, tak i pro širokou veřejnost, např. dobře upravenými
chodníky v zimním období.
Významná investice a vizuální
změna je patrná v Emlerově ulici,
kde probíhala přeložka vrchního elektrického vedení do země. Ve
spolupráci s realizační firmou AZ Elektrostav a panem Radomírem
Urbanem došlo k rekonstrukci veřejného osvětlení v této lokalitě. Došlo
k demontáži několika historických převěsných svítidel a následné
montáži nových sloupů včetně svítidel. Vše je tedy ideálně načasováno
a v případě akceptace podané žádosti o dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury dojde v příštím roce k rekonstrukci chodníku
v celé délce Emlerovy ulice.
Když se zmiňuji o dotacích, je třeba také dodat, že ne vždy jsme
při žádostech úspěšní. Bohužel, ani na druhý pokus jsme neuspěli
s žádostí o dotaci na vybudování sportoviště pro naši základní školu
z ministerstva pro místní rozvoj. Nicméně to v tomto případě
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nevzdáváme a jsme připraveni žádost podat do opakované výzvy
v lednu 2018.
Podobně tomu bylo u žádosti o příspěvek v rámci grantového řízení
„Stromy“ Nadace ČEZ, kdy byl příspěvek schválen až na druhý pokus.
Grant ve výši 150.000 Kč byl schválen na liniovou výsadbu stromů pod
názvem „Osázejme naše hřiště“, kterou jsme nahradili vykácené
původní topoly kolem libáňského fotbalového hřiště.
Výsadby se zúčastnili žáci sedmého ročníku základní školy
a několik občanů. Dozorujícími
osobami
byli přímo dva zástupci Nadace ČEZ,
kteří byli s výsledkem
i zapojením žáků velmi spokojeni.
Jako každý rok v tuto dobu vrcholí přípravy rozpočtu města na rok
2018. Návrh rozpočtu bude dále předán finančnímu výboru města
k projednání a případným korekcím, aby mohl být následně předložen
zastupitelstvu ke schválení.
Významnými investičními akcemi pro rok 2018, které bychom rádi
realizovali, jsou například: rekonstrukce chodníku v ulici Emlerova, část
komunikace a chodníky Na Sídlišti, rekonstrukce malé vodní nádrže –
Zlivský rybník, nové veřejné osvětlení v ulici Českých bratří a Míru
a úprava prostranství po zbourané nemovitosti č. p. 62 na náměstí.
Nemalé finanční prostředky budou vyčleněny (nad rámec běžného
rozpočtu) pro základní školu na opravu staré budovy a další dílčí opravy
nebo vybavení školy.
Již dlouhodobě vnímáme zásadní potřebu občanů ve vyřešení
„bezbariérovosti“ lékařského domu. Po prověření prostorových
a technických možností budovy vychází jako nejlepší řešení této situace
instalace výtahu v zadní rohové části budovy.
Z poměrně stručného souhrnu největších investičních akcí pro rok
2018 je patrné, že i nadále je prioritou v rámci možností postupně
zlepšovat podmínky a kvalitu života v našem městě.
Přeji Vám příjemné prožití adventního času a klidné vánoční svátky
strávené s Vašimi nejbližšími, do nového roku 2018 mnoho osobních
i pracovních úspěchů a především pevné zdraví.
Jaromír Přibyl, starosta
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OKÉNKO
MÍSTOSTAROSTY
V úvodu svého článku bych se chtěl ještě vrátit k několika investičním
akcím, o jejichž osudu nemohlo být v době vydání minulého čísla
Libáňských novin rozhodnuto. První je stavba dílny pro potřeby
technických služeb, kdy opakovaná odvolání majitele sousedního
pozemku celou stavbu zdržela. S potěšením však mohu oznámit, že
odvolací orgán veškeré připomínky zamítl a potvrdil platnost vydaného
stavebního
povolení.
Počátkem
listopadu tedy mohla být stavba
zahájena a věřím, že plánovaný
postup prací, tedy dostat stavbu pod
střechu a osadit okna, dveře a vrata,
se do konce tohoto roku podaří.
Dokončení
stavby
pak
bude
provedeno s ohledem na povětrnostní podmínky na jaře příštího roku.
Poněkud horší situace je však s realizací chodníku ve Psinicích, který
měl posloužit místním občanů zejména k bezpečné cestě do kostela a na
místní hřbitov. Jak jsem již zmínil v minulém čísle, vlastník jednoho
z pozemků požadoval v průběhu územního a stavebního řízení
opakovaně stavební změny a úpravy, které nebylo možno ze strany
města akceptovat, a to zejména z hlediska finanční náročnosti a v neposlední řadě i neuznatelnosti těchto nákladů poskytovatelem případné
dotace. Když po přepracování projektu ve smyslu dílčí úpravy
požadované vlastníkem tento opět nevydal souhlas s provedením
stavby, rozhodli jsme se celou akci zastavit a přesunout plánované
finanční prostředky tam, kde souhlasná stanoviska od vlastníků
sousedních pozemků obdržíme. Kdybychom ve schvalovacím procesu
pokračovali, mohlo by to v konečném důsledku znamenat ztrátu
možnosti získání dotace nebo v horším případě její vrácení.
Třetí plánovanou stavbou je dopravně bezpečnostní řešení křižovatky
z ulice Jičínská při vjezdu na náměstí v Libáni. Po demolici hostince
U Koruny a úpravě prostranství se množí dotazy, zda je toto konečný
stav. Abychom předešli zbytečným dohadům, uvedeme věci na pravou
míru. K vyřešení tohoto prostoru byl přizván architekt a projektant
dopravních staveb, kterému byly předány požadavky k zapracování do
první projektové studie. Tyto požadavky obsahují mimo jiné i výstavbu
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chodníku kolem budovy městského úřadu a propojení s chodníkem
v ulici Jičínská, který dále směřuje do ulice Českých bratří. Na rohu
budovy úřadu bude vybudován přechod pro chodce. Silnice bude
v tomto místě rozšířena na sedm metrů tak, aby umožňovala bezpečný
průjezd a odbočování i rozměrným nákladním soupravám. Prostor po
zbouraném hostinci bude sloužit jako zelená plocha s komunikacemi pro
pěší. Plocha bude osázena vhodnými dřevinami, které nebudou bránit
v rozhledu do křižovatky. Informační tabule umístěné na parkovišti
u kulturního domu budou zachovány a vhodnou stavební úpravou bude
dosaženo jejich využití z obou stran. Dovedu si představit, že první
studie bude pro informaci občanů viset právě na jedné z těchto vývěsek
již krátce po Novém roce. Projektová dokumentace by měla být hotova
nejpozději do dubna 2018 tak, abychom mohli v červnu zažádat o dotaci
Státní fond dopravní infrastruktury. Šance na získání dotačních
prostředků je veliká, neboť stavba výrazným způsobem mění a zlepšuje
bezpečnostní situaci na komunikaci II. třídy. Zde je nutno poznamenat,
že pokud bychom náhodou dotaci neobdrželi, zrealizujeme stavbu na
vlastní náklady.
Poslední důležitou informací je upřesnění nového systému sběru
komunálního odpadu a jeho třídění, a to i přesto, že všichni občané
obdrží včas podrobný leták, který bude shrnovat všechny potřebné
informace.
Shrnuji tedy to nejdůležitější:
 V průběhu měsíce ledna
2018 obdrží všichni vlastníci
nemovitostí žluté nádoby
(120 l) na veškeré domácí
plasty, PET lahve i nápojové
kartony (Tetra Pak) a také modré nádoby (120 l) na papír.
 Každému zůstane stávající nádoba na komunální odpad, která
bude vyvážena pouze ve čtrnáctidenním cyklu (týdenní
a kombinované svozy končí!) nebo si může objednat nádobu větší.
 Svoz žlutých nádob bude čtrnáctidenní a modrých nádob měsíční.
Konkrétní termíny svozů všech nádob budou upřesněny
v informačních letácích.
 Budou zrušena veškerá veřejná stanoviště na třídění odpadu
v Libáni i v obcích, přičemž bude zřízeno jedno veřejné místo, a to
v areálu technických služeb a sběrného dvora. Místo bude volně
přístupné 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Bude obsahovat
kontejnery na papír, plasty a sklo v dostatečném počtu.
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 Z výše uvedeného vyplývá, že platit za svoz komunálního odpadu
budeme všichni částku, která odpovídá čtrnáctidennímu svozu
naší nádoby. Jiná platba nebude možná. Platí samozřejmě dále
možnost rozdělení platby na pololetní splátky.
 Přesto, že každý obdrží pro třídění nové žluté a modré nádoby,
zůstává částka za odvoz komunálního odpadu pro rok 2018 ve
stejné výši.
Předpokládám, že s novým řešením sběru a tříděním nebudou
významnější problémy a že tento systém přispěje výrazným způsobem
ke zlepšení čistoty v našem městě i okolí.
Na závěr mi dovolte popřát krásné prožití vánočních svátků, pevné
zdraví a v novém roce mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Petr Soukup, místostarosta

 schválení rozpočtových opatření č. 11–15 roku 2017 na straně
příjmů a výdajů
 schválení uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově
č. p. 63 v Libáni, spočívající v pronájmu prostor o celkové výměře
120,85 m2
 schválení uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor na
zdravotním středisku č. p. 17 v Libáni, spočívající v pronájmu
prostor ordinace lékaře v 1. poschodí o celkové výměře 35 m2
 schválení Provozního a návštěvního řádu dětského hřiště, jehož
provozovatelem je Základní škola a Mateřská škola Libáň
 schválení Smlouvy o smlouvě budoucí kupní o prodeji bytové
jednotky č. 4 v č. p. 63 na pozemku parc. č. st. 825/1 v k. ú. Libáň
 schválení poskytnutí příspěvku na předfinancování dotace
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání od MŠMT na
projekt s názvem „Šablony OPVVV ZŠ a MŠ Libáň“ ve výši 48.405
Kč, který bude použit na aktivitu „Chůva – personální podpora
MŠ“
 schválení provedení sjezdu na pozemek parc. č. 136/53 v k. ú.
Psinice na základě upravené projektové dokumentace dle
požadavku zmocněnce vlastníka uvedeného pozemku
 navýšení příspěvku ZŠ a MŠ Libáň na rok 2017 o částku 360.000 Kč
za účelem krytí nákladů havárie topení v budově základní školy
 schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na „Víceúčelový
sportovní areál Libáň“ vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj
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ČR z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační
titul č. 6 – Podpora sportovní infrastruktury ZŠ
 schválení uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavební akce
„Novostavba dílny a skladu zahradní techniky Technických služeb
města Libáň“, a to s firmou Seidl Květoslav, Mladá Boleslav, za
nabídkovou cenu 1.644.334,94 Kč bez DPH
 schválení uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky
elektřiny a sdružených službách dodávky plynu mezi Městem
Libáň a ČEZ Prodej, a. s.
 schválení zrušení příspěvkové organizace Technické služby města
Libáň, k 31. 12. 2017
 schválení vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o stanovení
systému o shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Libáň, s účinností od 1. 1. 2018
 schválení ceníku poplatků za svoz komunálního odpadu, s účinností od 1. 1. 2018
 schválení Smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti mezi Městem Libáň a Správou
silnic Královéhradeckého kraje na stavbu „Kanalizace Psinice,
okres Jičín“ a na stavbu „Kanalizace a ČOV Křešice, okres Jičín“
 schválení uzavření smlouvy o dílo s firmou PROIS, a. s., na
zpracování projektové dokumentace a zajištění všech nezbytných
dokladů pro vydání územního souhlasu na akci „Kanalizační
přípojky Psinice“ a na akci „Kanalizační přípojky Křešice“
 neschválení odkoupení ani směny části pozemku parc. č. 1359/3
v k. ú. Libáň
 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

Okrsky
Celkem

v%

Voliči
v seznamu

2

100

1.397
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Platné
hlasy
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742

53,11

741

733
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STRANA
ČÍSLO

PLATNÉ HLASY

NÁZEV

CELKEM

v%

1

Občanská demokratická strana

80

10,91

2

Řád národa – Vlastenecká unie

1

0,13

3

Cesta odpovědné společnosti

0

0,00

4

Česká strana sociálně demokratická

32

4,36

6

Radostné Česko

0

0,00

7

Starostové a nezávislí

41

5,59

8

Komunistická strana Čech a Moravy

69

9,41

9

Strana zelených

4

0,54

10

Rozumní–stop migraci, dikt. EU

6

0,81

12

Strana svobodných občanů

6

0,81

13

Blok proti islam.– Obran. domova

0

0,00

14

Občanská demokratická aliance

0

0,00

15

Česká pirátská strana

50

6,82

19

Referendum o Evropské unii

0

0,00

20

TOP 09

40

5,45

21

ANO 2011

317

43,24

22

Dobrá volba 2016

1

0,13

23

SPR-Republikánská strana Čsl. M. Sládka

2

0,27

24

Křesťanská demokratická unie-Čs. str. lidová

12

1,63

26

Realisté

1

0,13

27

Sportovci

0

0,00

28

Dělnická strana sociální spravedlnosti

0

0,00

29

Svoboda a přímá dem.-Tomio Okamura (SPD) 70

9,54

30

Strana Práv Občanů

0,13
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Vážení spoluobčané, volba prezidenta republiky se podle zákona
č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a podle vyhlášky
č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě
prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška)
uskuteční v pátek dne 12. 1. 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 13. 1. 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin ve dvou volebních
okrscích. Případné druhé kolo volby se uskuteční v pátek dne 26. 1. 2018
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. 1. 2018 od 8.00 hodin do
14.00 hodin.
Volební okrsek č. 1:
Libáň, náměstí Svobody 64, kulturní dům, pro voliče přihlášené
k trvalému pobytu v ulicích Boženy Němcové, Cukrovar, Českých
Bratří, Dukelská, Emlerova, Jičínská, Jiráskova, Komenského, Lindnerova, Míru, Na Horách, Na Samotě, Na Tržišti.
Volební okrsek č. 2:
Libáň, náměstí Svobody 36, zasedací místnost, pro voliče přihlášené
k trvalému pobytu v ulicích Na Sídlišti, Na Ženichově, Nad Hřištěm,
náměstí Svobody, Pod Vinicí, Smutná, Sportovní, Školní, T. G. Masaryka,
Tyršova a v částech obce Kozodírky, Křešice, Psinice, Zliv.
Pro tyto volby bude mít komise v každém volebním okrsku 8 členů.
Starosta jmenoval zapisovatele pro okrsek č. 1 Ing. Josefa Raduška, pro
okrsek č. 2 Mgr. Janu Valnohovou.
Navrhující občan, jehož kandidátní listina byla zaregistrována,
politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky nebo Senátu Parlamentu
České republiky, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která
nemá zastoupení v Parlamentu České republiky a v posledních volbách
získala alespoň 1 mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje,
mohly delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do každé volební
komise. Poté na neobsazená místa jmenoval starosta členy tak, aby bylo
dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů.
Nejdříve od 28. 12. 2017 bude městský úřad zasílat a předávat voličské průkazy, o které si může volič, který nebude volit ve volebním okrsku, kde je zapsán ve volebním seznamu požádat v listinné podobě
nejpozději do 5. 1. 2018 a osobně nejpozději do středy 10. 1. 2018 do
16:00 hodin. Voličský průkaz opravňuje voliče k zápisu do výpisu ze
zvláštního volebního seznamu ve dnech volby prezidenta ČR v jakémkoli volebním okrsku.
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Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič po příchodu do
volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním
průkazem nebo platným občanským průkazem. Po záznamu ve výpisu
ze seznamu obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední
obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise vydá náhradní
hlasovací lístky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR,
nebude mu hlasování umožněno. Volič, který se dostavil s voličským
průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství ČR
tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Po obdržení úřední
obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného
pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky.
Volič může požádat ze závažných zejména zdravotních nebo
rodinných důvodů městský úřad (tel. 493 598 023 – pí Krivošová) a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze v obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena, do přenosné volební schránky.
Způsob hlasování – volič vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek.
Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje. Volič, který se neodebere do
prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky,
okrsková volební komise mu hlasování neumožní.
Hlasovací lístky voliči obdrží nejpozději v úterý 9. 1. 2018. V případě,
že by lístky nebyly kompletní, byly poškozeny, může si volič náhradní
lístky vyzvednout na Městském úřadu v Libáni v přízemí na matrice.
V případě konání druhého kola volby prezidenta republiky ČR
hlasovací lístky nebudou doručovány voličům domů, ale volič je obdrží
přímo ve volební místnosti. Hlasovací lístek bude označen „druhé kolo
volby prezidenta“.
Podrobné informace k volbám naleznete na stránkách ministerstva
vnitra v informačním servisu – volby.
Ivana Krivošová

Dne 11. listopadu 2017 přivítal pan místostarosta Petr Soukup
v obřadní síni Městského úřadu v Libáni nejmladší občánky našeho
města. Slavnostního aktu se zúčastnilo sedm dětí se svými rodiči
i prarodiči. Jejich foto je na druhé straně tohoto čísla Libáňských novin.
Dětem i jejich rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí, ale hlavně samé
radosti. Touto cestou bych chtěla poděkovat paní učitelce Lence
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Mlýnkové a dětem ze Základní školy a Mateřské školy Libáň za jejich
krásné vystoupení na vítání občánků.

Martina Tykvová

Městský úřad a knihovna budou v průběhu vánočních svátků uzavřeny
27., 28. a 29. prosince 2017.

I město Libáň se již zapojilo do projektu Turistický deník, kdy atraktivní
turistická místa jsou prezentována formou turistické vizitky. Ty lze
nalepit do turistického deníku a vytvářet si tak jedinečné album z cest.
Nyní je možné zakoupit i vizitku Libáňské borovičky. Získáte ji na
městském úřadě, v trafice a obou libáňských cukrárnách.

21., 22. a 23. prosince vždy od 8 do 16 hodin bude možné si na náměstí
Svobody v Libáni zakoupit vánočního kapra či pstruha.
red.
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24. 12. 2017

25. 12. 2017
26. 12. 2017

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

Patrně nejznámější vánoční píseň, každopádně nejoblíbenější z těch
německých, je ta, jejíž text napsal Josef Mohr v roce 1818 a Franz Xaver
Gruber ji zhudebnil: Tichá noc, přesvatá noc. Byla napsána pro obyčejné
lidi. Zrodila se v těžkých časech, po desetiletích válečných konfliktů
odehrávajících se v celé Evropě, v době, kterou poznamenaly strach,
nejistota, hlad a trudné životní podmínky. Proti tomu všemu se staví
docela jiná skutečnost, vypravuje o míru a štěstí tam, kde „Boží láska
bdí“. Právě tou citovanou dvojicí slov – „tichá a přesvatá“ – Josef Mohr
popisuje tajemství Vánoc. Svým současníkům i nám. Bůh se nám narodil
v tichu noci, právě tak se chce narodit do ticha našich srdcí. V této noci je
třeba ztišení proto, aby se mohla stát svatou. Bůh o Vánocích prosvěcuje
naši noc narozením svého Syna. Antičtí Řekové měli za posvátné to, co
uniká tomuto světu, nad čím tento svět nemá žádnou moc. V tichu, když
mlčíme, se také my vzdalujeme hřmotu tohoto světa. A dotýkáme se tak
něčeho posvátného v nás. Tichá vánoční noc dokáže umlčet bázně
a trápení bouřící v našem nitru a tísnící nás v našich snech, aby se v nás
mohl narodit Bůh.
Tady se noc, která se stala symbolem temnoty a prázdnoty, obrazem
deprese a ochromení, rozjasňuje světlem Vánoc. Vánoční světlo
prosvětluje noc deprese, nicoty. A přináší světlo i do bezesných nocí,
které jako by neměly konce.
Vánoce nám napovídají: snažme se poznat a pochopit toho, kdo
přichází rozjasnit noc našeho života, toho, kdo tuto noc hodlá proměnit,
posvětit.
Tam, kde je Bůh v nás, vzniká posvátný, zářivý prostor. V takovémto
prostoru jsme i my dokonalí a šťastni. A noc, skrývající v sobě jinak tíseň
a temnotu, se proměňuje v noc tichou a přesvatou. Proto ta píseň, kterou
složili Josef Mohr a Franz Xaver Gruber a která obešla celý svět, zůstává
trvalým výrazem naší hluboké touhy po skutečném štěstí i po ztraceném
ráji.
Požehnané vánoční svátky přeje libáňský farář

P. Augustýn Števica
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Píseň: hudba Franz Xaver Gruber, text Joseph Mohr

Po sněhu půjdu čistém, bílém,
hru v srdci zvonkovou.
Vánoční země je mým cílem.
Až hvězdy vyplovou,
tu budu blízko již.
Fráňa Šrámek
Idylická představa adventu! Rok co rok Vánoce na blátě. Zvoní leda
tak drobáky, které zbyly v peněžence. Cílem jsou obchodní centra, čím
větší, tím lepší. Blížíme se leda tak nervovému zhroucení. Jsme
přezaměstnaní a uštvaní, jsme bohatí a přeci tak chudí, máme všechno
a pořád nám něco chybí. Jsme špatní hospodáři. Špatní hospodáři se
svým vlastním životem. Špatní hospodáři se svým časem. Čas je Boží
dar. A předem nevíme, kolik ho v našem balíčku je. Nedostali jsme ho
proto, abychom jej marnili v supermarketech a u televizního seriálového
kýče. Čas je dar, který nám dává šanci a naději stát se lepším člověkem,
učinit šťastnými své bližní tím, že jim svůj čas věnujeme. Rozdávat
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radost. Potěšit svojí přítomností. Objetím, úsměvem. Tím se i pro nás
hodnota Božího daru násobí.
Nabídněme proto každý nejen o Vánocích ze svého balíčku s časem
ostatním.
Sněhem čistým, bílým nechť nám je naše svědomí.
Zvonkovou hrou v srdci nechť je radost,
jež jsme rozdali smutným a nešťastným.
Vánoční – posvátnou zemí ať je nám náš domov.
A až úsměv kohosi zazáří jako hvězdy na nebi,
pak byl Boží dar opatřen správnou jmenovkou.
Pavla Kaprasová

Podpora rodin s dětmi

– bezplatná služba pro Libáň a okolní obce
Centrum SASanka
Sociálně Aktivizační Služby pro rodiny s dětmi
Hledáte pomoc při cestě k řešení vaší tíživé situace?
S vaším dítětem doma nebo ve škole se něco děje a nevíte si rady?
Potřebujete pomoci v orientaci v sociálních službách?
Potřebujete podporu v rodičovské komunikaci se školou nebo úřady?
Myslíte si, že by vám pomohl doprovod pracovníka? Můžeme jít s vámi.
Hledáte podporu pro zlepšení komunikace ve vaší rodině?
Nevíte si rady s hledáním zaměstnání nebo vhodnějšího bydlení,
odpovídajícího potřebám a možnostem vaší rodiny?
Potřebujete poradit s výchovou dětí nebo péčí o domácnost?
Nedaří se vám vyjít s penězi? Pomůžeme s nastavením rozpočtu rodiny.
Hledáte podporu v zajištění volného času vašich dětí a nevíte si rady?
Můžeme vám pomoci zmapovat možnosti v okolí.
S terénními sociálními pracovníky se můžete potkat:
v Libáni v zasedací místnosti městského úřadu (přízemí vpravo),
nebo po předchozí domluvě u vás doma nebo jinde, podle vašeho návrhu
Telefon na pracovnice: 730 806 186, 734 392 812
email: sasanka@charitajicin.cz, www.jicin.charita.cz
otevírací doba ambulance v Centru: pondělí
12:30–15:00
středa
12:30–15:00
Mimo ambulanci mohou být pracovníci v terénu, zavolejte jim!
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28. 10. 2017 – ve 23:49 hodin na OOP Kopidlno přijato oznámení, že
někdo rozbil okno u domu č. p. 217 v ulici T. G. Masaryka v obci Libáň.
Šetřením bylo zjištěno, že neznámý pachatel v uvedené době nezjištěným způsobem rozbil dvě tabulky okna v přízemí výše uvedeného
domu, čímž poškozenému způsobil škodu v celkové výši 400 Kč.
18. 11. 2017 – hlídka OO PČR Kopidlno kontrolovala v Libáni v ul.
Smutná os. mot. vozidlo Ford Focus. Po předložení dokladů pro řízení
a provoz motorového vozidla včetně řidičského průkazu bylo zjištěno,
že řidička dosáhla 12 bodů v bodovém hodnocení a ode dne 7. 7. 2014
má platnou blokaci řidičských oprávnění pro všechny skupiny. Řidička
na místě po výzvě dobrovolně vydala řidičský průkaz jako věc důležitou
pro řízení o přestupku.
21. 11. 2017 – byl v Libáni na nám. Svobody u domu č. p. 293 kontrolován řidič Babety bez registrační značky, který se na výzvu podrobil
odbornému měření na přítomnost alkoholu v dechu přístrojem Dräger,
přičemž v 15:46 hod. mu byla naměřena hodnota 0,75 promile alkoholu
v dechu a v 15:52 hod. byla naměřena hodnota 0,69 promile alkoholu
v dechu. Řidič s naměřenými hodnotami souhlasil a lékařské vyšetření
spojené s odběrem biologického materiálu nepožadoval. Řidič doznal
požití alkoholu před jízdou. Řidiči byla na místě zakázána další jízda
a byl mu zadržen řidičský průkaz.
24. 11. 2017 – bylo v obci Libáň v ulici Komenského kontrolováno
motorové vozidlo Citroen C8. Řidič se na výzvu podrobil odbornému
měření na ovlivnění alkoholem na přístroji Dräger s pozitivním
výsledkem 0,48 a 0,47 promile. Lékařské vyšetření řidič nepožadoval. Byl
mu zadržen řidičský průkaz. Další jízda mu byla zakázána. Na vozidle
byla propadlá technická kontrola. Řidič dále nepředložil platný doklad
o sjednaném pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla. Provedenou lustrací vozidla nebylo zjištěno, že by provozovatel
vozidla měl sjednáno zákonné pojištění.
29. 11. 2017 – oznámil zástupce firmy NTL Forensics, a. s. Praha, že při
kontrole rozvodné skříně na chodbě nemovitosti v obci Libáň zjistil
u dvou odběrných míst neoprávněný odběr elektřiny tím, že v osazené
krabičce byly přívodní vodiče vodivě spojeny s vývodními vodiči, čímž
došlo k průtoku proudu mimo měřící soustavu, ke škodě poškozené
společnosti ČEZ Distribuce, s dosud nevyčíslenou škodou.
Dále je evidováno několik přestupků v dopravě, které jsou řešeny
blokovými pokutami či oznámeními na odbor dopravy Městského úřadu
v Jičíně.
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Dále bych chtěl využít této možnosti a popřát občanům klidné prožití
vánočních svátku a hezký nový rok.
pprap. Jaroslav Zikmund, Policie ČR OO Kopidlno

VÝROČÍ
V říjnu jsme si připomněli 105. výročí narození výjimečného člověka,
vojáka a učitele, čestného občana Jičína brigádního generála Stanislava
Krause, častého hosta našeho města, který v začátcích své učitelské
kariéry působil v letech 1931–1934 i na obecné škole v Libáni.
Stanislav Kraus se narodil v roce 1912 v Ohavči u Jičína a svůj
přebohatý život ukončil v říjnu 1996 v Holíně. Byl člověkem skutečně
výjimečným, statečným a spravedlivým. Jeho cesta za svobodou naší
vlasti, jako důstojníka československé armády ve druhé světové válce,
vedla přes Palestinu, Sýrii, Tobruk, Velkou Británii, Francii, Dunkerque,
Belgii, Lucembursko a Německo. V dubnu 1945 se dostal pod velení
3. americké armády gen. Pattona a jako druhý zástupce pplk. Sítka
vstoupil dne 1. 5. 1945 v dnešním Pomezí u Chebu na půdu vlasti. Po
válce pracoval krátkou dobu na ministerstvu národní obrany, ale jeho
představy o nové armádě, postavené na
válečných zkušenostech, záhy narazily na
nově zaváděné sovětské předpisy. Proto již
v roce 1945 požádal o propuštění z armády
a poté třicet let předával své životní zkušenosti
jako učitel dětem v Újezdě nad Lesy, odkud se
na stáří vrátil opět na rodné Jičínsko. V roce
2005 prezident Václav Havel povýšil
plukovníka Stanislava Krause do hodnosti
brigádního generála in memoriam.
Stanislav Kraus také, na pozvání Občanského fóra Libáň, o svém putování za
osvobození naší vlasti pobesedoval při osobní
návštěvě 12. dubna 1990 s našimi občany.
z archivu Josefa Stránského

K předvánočnímu adventnímu období patří neodmyslitelně i tři
svátky, ke kterým se vážou více či méně udržované zvyky – Barbora,
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Mikuláš a Lucie. Možná by vás mohlo zajímat, proč si tyto svaté stále
připomínáme.
Svatá Barbora je uctívána jako ochránkyně proti smrti bleskem,
požáry a vůbec před rizikem náhlé či násilné smrti, je proto patronkou
dětí a též havířů, dělostřelců, pyrotechniků, architektů a dalších
rizikových povolání. Světice je často označována za velkomučednici.
Prožila dramatické osudy a zemřela mučednickou smrtí na začátku
4. století n. l.
Po smrti matky ji krutý otec Dioskur vychovával v ryze pohanském
duchu, a aby ji ochránil od zlých vlivů, uvěznil ji v kamenné věži. Ona
ale byla jedním ze sloužících přivedena ke křesťanské víře, tajně přijala
křest a učinila slib panenství. Když ji otec začal nutit, aby se provdala,
Barbora mu oznámila, že je pokřtěna a zasnoubena s nebeským chotěm.
To ohromilo pohana Dioskura tak, že láska otcovská se změnila
v nenávist a Barbora musela uprchnout. Otec ji však dopadl a chtěl ji
hladem a vězněním donutit k povolnosti, ale marně.
I rozzuřil se pak tou měrou, že ji svázal a odvedl
k soudci, kde Barboru udal jako křesťanku. Soudce
dal přinést mučidla, a když se jich nezalekla, dal jí
strhnout šaty, Barbora byla do krve zbičována a její
rány byly ještě rozdírány střepinami. Když se ani
poté nezřekla víry v Krista, byla drásána železnými
mučidly, pálena hořícími pochodněmi a na potupu
jí byly uříznuty prsy. Nahá pak byla odvedena na
popraviště a sám její otec sťal jí hlavu mečem.
V tom okamžiku vyšlehl z jasného nebe blesk a na místě
krutého otce zabil.
Svátek svaté Barbory připadá na 4. prosince. Na
českém venkově byl ještě v 19. století zvyk chodit se
sv. Barborou čili chodit barborkou. V den sv. Barbory
(nebo v jeho předvečer) chodily svobodné dívky
nebo i vdané ženy z domu do domu, přičemž byly
ustrojené za „Barborky". Oblékaly se někde do
bílých šatů, jinde do černých, často měly závoj
a okrašlovaly hlavu věnečkem. Zpravidla držívaly v ruce metličku, ale
nosívaly též košíčky, ve kterých byly dárky pro děti – jablka, hrušky
apod., někdy též cukrová srdíčka od sv. Barbory. V některých krajinách
chodili s Barborkami i andělé, čerti a další maškary. Ve staveních
předváděly Barborky nějaký krátký výstup ze života sv. Barbory,
zpívaly, modlily se, rozdělovaly dárky a občas i metličkou vyplácely
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zlobivé děti. Toto chození barborkou bylo pozůstatkem a upomínkou na
veliké hry o sv. Barboře, které se kdysi provozovaly.
Na svátek Barbory si můžete uříznout tzv. barborky – větvičky třešní
či višní. Barborky rozkvetlé ve váze do Štědrého dne symbolizují nové
jaro, též možnou svatbu či štěstí neprovdané dívky.
Svatý Mikuláš se narodil ve městě Patara v římské provincii Asii do
křesťanské řecké rodiny ve 3. století n. l. Byl velmi zbožný a po smrti
otce prý rozdal dědictví chudým. Stal se váženým knězem, dokonce
biskupem v Myře (nyní Demre v Turecku) kolem roku 300, a to ve velmi
mladém věku. Byl biskupem patrně velmi oblíbeným a rozsáhle činným
především v oblasti dobročinnosti. Byl též velmi zapáleným obhájcem
víry a bojovníkem proti pohanství. Zároveň se též patrně zasazoval
o spravedlivý přístup k cizincům a dohlížel na spravedlivý chod soudů.
Stal se známým jako ochránce nespravedlivě obviněných.
Mikuláš z Myry zemřel patrně 6. prosince. Pohřben byl původně
v Myře, avšak v 11. století stala se Malá Asie součástí islámského světa.
Pád Mikulášova hrobu do rukou muslimů vyburcoval italské
námořníky, kteří v roce 1087 Myru přepadli a ostatky odvezli do Bari.
Kryptu s Mikulášovými ostatky posvětil roku 1089 papež Urban II. Jako
všichni světci z jeho doby nebyl sv. Mikuláš z Myry nikdy oficiálně
prohlášen svatým, jeho uctívání se prostě stalo součástí víry širokých
vrstev a zvolna se šířilo. Je patronem Ruska, odkud se jeho kult šířil i do
dalších slovanských zemí a od 10. století i do Evropy, zvláště Německa,
Francie a Anglie. Je jedním z nejuctívanějších světců.
Po světě jsou rozesety desetitisíce
kostelů zasvěcených svatému Mikuláši,
mimo jiné např. Basilica di San Nicola
v Bari (viz foto), kde jsou uchovávány jeho
ostatky. U nás je to například nejznámější
chrám sv. Mikuláše v Praze na Malé Straně
a mnoho jiných v celých Čechách.
Mikuláš je zobrazován jako starší
biskup s vousem; bývá oblečen v červeném plášti, na hlavě mívá biskupskou mitru a v ruce biskupskou berlu.
Tradice spojené s Mikulášovou osobou jsou velmi pestré a krajově i národnostně se liší. Součástí většiny z nich je rozdávání dárků dětem.
V USA se tato tradice postupně přetvořila ve fenomén Santa Clause,
který ovšem dnes již roznáší dárky o Vánocích. Odtud se v této pozměněné podobě šíří do okolního světa. Santa Claus však nemá atributy
a oděv českého Mikuláše, ale je oblečen do červeno-bílého oděvu,
červeno-bílé čepice a vysokých holínek.
Libáňské noviny č. 85
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V Česku a na Slovensku je v dnešní době při tzv. mikulášské nadílce
Mikuláš představován v biskupském oděvu s dlouhým bílým vousem
a je doprovázen anděly a čerty. Tato
skupinka obchází domácnosti s dětmi 5. prosince v předvečer svátku sv.
Mikuláše.
Andělé
s Mikulášem
roznášejí dárky, čerti se starají
o symbolické trestání a strašení
zlobivých dětí. Ne vždy však byl
Mikuláš
doprovázen
andělem
a čertem. Jindy s ním chodil třeba
obecní policajt. Anděl je ze všech
společníků nejmodernější verzí.
Celkově je Mikuláš jakousi přípravou na Vánoce. Nerozdávají se příliš
hodnotné a trvalé dary, ale spíše jen nějaké pamlsky nebo malé dárky
pro štěstí. V době, ze které tento zvyk pochází, tedy v době, kdy byly
podobné laskominy a některé druhy ovoce méně dostupné, byly tyto
oceňovány více než dnes. Ve všech dobách v této tradici však šlo
především více o zážitek než o dary.
Sv. Lucie je uctívána jako patronka švadlen a kočích, český lid ji
v minulosti považoval za ochránkyni proti čarodějnicím. Den jejího
svátku, 13. prosinec, býval v době platnosti staršího juliánského
kalendáře zimní slunovrat – nejdůležitějsí okamžik v celém roce. Z této
doby pochází známé pořekadlo „Lucie – noci upije, ale dne nepřidá.“
Lidová Lucie je zmiňována především v souvislosti s předením lnu.
V den jejího svátku platil přísný zákaz předení. Věřilo se, že přadleně,
která by neuposlechla tohoto zákazu, naplní Lucie komínem světnici
prázdnými vřeteny. A běda ženě, která by je nedokázala obratem
napříst. Lucie (Lucky, Lucy, Loucky, Luciny)
kontrolovaly domácnosti, zda snad nějaká
žena nepřede. Mívaly bílé pláště a obličej
zakrytý maskou ze dřeva a papíru, která se
podobala čapímu zobáku. Zobákem klapaly.
Zabouchaly na dveře, vešly do světnice
a pronášely: „Jdu, jdu, noci upiju“. V Čechách
Lucie nosívala veliký nůž a strašila děti.
Někdy Lucie provázel celý průvod – kominík,
dráteník, řezník, krajánek a cikánská rodina –
ti hádali z ruky, žebrali a kradli. Vše se konalo
pro potěšení a zábavu.
Mgr. Jitka Šedivá
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Až přestane šustit vánoční papír z pečlivě zabalených a pak zase
bystře rozbalených balíčků, až odezní hlavní nápor Štědrého dne, až se
děti zabaví novými hračkami, ženy uloží do skříní svetříky a muži
schovají super holicí strojky do přihrádky v koupelně, přijdou skutečné
vánoční svátky. Boží hod, Štěpán a pár dalších hezkých dní volna, kdy se
potkáváme se svými blízkými, vyprávíme nad voňavým šálkem kávy
nebo se sklenkou dobrého vína v ruce a také hodně vzpomínáme. Na ty,
kdo už s námi nejsou, na léta svého dětství a mládí a symboly, které nám
je aspoň na chvíli připomenou a které po léta spoluvytvářely pocit
domova.
– Jéé, je, pamatujete si na ten obraz s libáňským cukrovarem? Anebo
pohled na Karlův most a Hradčany, tak celkově laděný do modro–

fialova. Ano, ano, visel u rodičů nad manželskou postelí. Jo, je tam
pořád. A podívejte se, ten malíř vůbec nešetřil barvou. Naopak. Jako by
to snad dělal naschvál. Čím víc vrstev barvy, tím lépe. – No my taky
máme takový podobný obraz. Je na něm moře, příliv, zpěněná mořská
voda a taky je hodně vrstevnatý. Takový podobný jsme viděli i na
městském úřadě, že jo? –
Nepřipomíná vám to něco i z vašeho domova či domova rodičů
a prarodičů?
Je jen velmi málo domácností v Libáni a okolí, které by nebyly
vyzdobeny obrazem malíře, inženýra architekta Františka Maxe (16. 11.
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1895–1969), žáka profesora Preislera na pražské AVU, od jehož smrti
uplyne v r. 2019 rovných padesát let. Rodiče F. Maxe žili v Libáni (jsou
pochováni tady na hřbitově), Max se zde narodil,
často sem později ve zralém věku zajížděl
a pobýval společně se svojí ženou Mílinkou, jak ji
něžně oslovoval. Sám byl figurou zcela zvláštní,
trochu zženštilý, vždy upravený a vybraného
společenského vystupování. Přesto byl Max velmi
lidový a hlavně dobrosrdečný člověk, který jen
tak pro radost maloval a rozdával své obrazy
sousedům a známým, ať už na revanš za nějaké
drobné služby nebo jako dárek k narozeninám,
svatbě či jako cenu pro vítěze fotbalového mače.
Bylo by naprosto neodpustitelné tak významné výročí přejít jen krátkým
článkem v Libáňských novinách. Umělec tohoto formátu a jeho tvorba si
zaslouží více pozornosti. Proto jsme již před více než rokem ještě
společně se Zdeňkem Vokurkou, jehož rodina se s Maxovými velmi
blízce přátelila, iniciovali v jičínské galerii a muzeu uspořádání výstavy
děl F. Maxe. Ta by měla být zahájena na jaře 2019 a měla by být
retrospektivou celého jeho díla – jak děl tzv. pastózních, která tvořil
velmi obratně špachtlí, tak i drobných perokreseb. Jak rozsáhlá tato
výstava bude, závisí i na vás, milí občané Libáně, majitelé Maxových
obrázků. Závisí na vaší ochotě zapůjčit vaše obrázky po dobu trvání
výstavy jičínskému muzeu, umožnit jejich zveřejnění v katalogu.
Muzeum má jak vhodné výstavní prostory, tak i finanční možnosti pro
pojištění obrazů a jejich dopravu od majitelů na výstavu a zpět. Dílo F.
Maxe nebylo nikdy beze zbytku zmapováno. Právě tím, že tvořil
a rozdával doslova na potkání, je odborným kruhům i milovníkům jeho
výtvarného stylu mnoho z jeho tvorby dosud ukryto. A tak bych vás
všechny, kdo vlastníte Maxovy obrazy, chtěla poprosit, zda byste byli
ochotni se přihlásit k jejich vlastnictví, umožnit v první fázi jejich
fotodokumentaci či přinést či poslat fotografii s popiskou (rozměry,
motiv) a později zapůjčit je na Maxovu výstavu v r. 2019. Bude to čest
nejen pro F. Maxe, ale i pro vás jako majitele čím dál více ceněných děl.
Přihlásit se můžete v městské knihovně u paní Hlaváčkové osobně nebo
na mail knihovna@mestoliban.cz či telefon 724 772 104. Za vaši ochotu
a přízeň budiž vám odměnou pouze naše poděkování a zcela jistě radost,
že jste svým dílem přispěli k tak bohulibému projektu. Od příštího čísla
Vám budeme otiskovat některé z Maxových perokreseb věnovaných
Libáni a jejímu blízkému okolí.
Pavla Kaprasová

Libáňské noviny č. 85

~ 20 ~

KULTURA

LEDEN
6. 1. Loutková pohádka LD Martínek Začarovaný mlýn na malé scéně
DK Libáň od 15 hodin
10. 1. ProChorovy Propletence IV. v zasedací místnosti v přízemí MěÚ
Libáň od 17.30 hodin
12. 1. Volba prezidenta republiky ČR od 14 do 22 hodin
13. 1. Volba prezidenta republiky ČR od 8 do 14 hodin
20. 1. Loutková pohádka LD Martínek Honzova maminka na malé scéně
DK Libáň od 15 hodin
24. 1. Spravedlivý mezi národy – přednáška Terezy Dubinové v zasedací místnosti v přízemí MěÚ Libáň od 17 hodin
30. 1. Beseda s Jakubem Šafrem Křížem krážem světadíly v zasedací
místnosti v přízemí MěÚ Libáň od 18 hodin

ÚNOR
3. 2. Loutková pohádka LD Martínek Kašpárek a čerti na malé scéně
DK Libáň od 15 hodin
10. 2. 5. společenský večer SRPLŠ v Domě kultury v Libáni od 19 hodin
17. 2. Loutková pohádka LD Martínek Perníková chaloupka na malé
scéně DK Libáň od 15 hodin
21. 2. Cestopisná přednáška Jiřího Voňky Bosenské pyramidy v zasedací
místnosti v přízemí MěÚ Libáň od 18 hodin
24. 2. Hasičský ples v Domě kultury v Libáni od 20 hodin

BŘEZEN
3. 3. Loutková pohádka LD Martínek Šípková Růženka na malé scéně
DK Libáň od 15 hodin
10. 3. Sportovní ples v Domě kultury v Libáni od 20 hodin
15. 3. Zdeňka Procházková a Václav Žmolík s pořadem o bratřích
Čapkových v rámci oslav 100. výročí vzniku České republiky
v přízemí MěÚ Libáň od 17.30 hodin
17. 3. Loutková pohádka LD Martínek Dlouhý, Široký a Bystrozraký na
malé scéně DK Libáň od 15 hodin
27. 3. Cestopisná přednáška Jiřího Kaláta Izrael: Svatá země v obležení
v zasedací místnosti v přízemí MěÚ Libáň od 19 hodin
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Udělování cen Jivínský Štefan se blíží. Do konce roku lze
nominovat jednotlivce či skupiny na toto ocenění a připomenout významné kulturní počiny na Jičínsku za rok 2017
a za dlouhodobou kulturní činnost. Návrh na udělení
Jivínského Štefana může podat kdokoli. Stačí uvést jméno
a adresu nominovaného (jednotlivce či skupiny) a stručné
zdůvodnění, připsat, zda se jedná o počin roku (I. kategorie) nebo
o dlouhodobou činnost trvající nejméně 5 let (II. kategorie) a přidat
jméno a adresu navrhovatele.
Své návrhy zasílejte do 31. prosince 2017 buď na e-mailovou adresu:
jivinskystefan@seznam.cz nebo poštou na adresu: Knihovna Václava
Čtvrtka, Denisova 400, 506 01 Jičín. Nominace lze v půjčovní době
přinést i osobně do oddělení pro dospělé, nebo kdykoli vhodit do
schránky knihovny. Obálku označte heslem „Jivínský Štefan“.
Tradiční setkání s vyhlášením výsledků dvaadvacátého ročníku
Jivínského Štefana se uskuteční v Hořicích v neděli 25. února 2018.
za pořadatele: Štefanská komise & Nadační fond Jičín – město pohádky
& Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně & město Hořice
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Během prvních tří prosincových víkendů jste měli možnost v zasedací
místnosti městského úřadu zhlédnout výstavu děl umělce žijícího
v Libáni Traika Truhláře s názvem Panely Manhattanu. Vernisáž výstavy
se konala v pátek 1. prosince.
red.
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Tak zní motto podvečera, který jsme pro vás připravili na středu
24. ledna 2018 od 17.00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu.
Tomu, kdo se alespoň trochu zajímá o osudy židovského národa
v období 2. světové války, není tento pojem cizí. Jako „spravedlivý mezi
národy“ je označován ten člověk, který, ač nemá židovský původ,
přispěl k záchraně Židů v období holocaustu. Izrael, konkrétně Komise
pro rozpoznávání spravedlivých, založená v roce 1963 při památníku Jad
vašem a vedená izraelským
nejvyšším soudem, uděluje titul
Spravedlivý(á) mezi národy těm,
kteří prokazatelně tuto činnost
vyvíjeli. Byl udělen 24 355 lidem,
z toho 118 z České republiky (stav
k 9. 6. 2012).
Průvodkyní večerem bude
Terezie Dubinová PhD. z jičínské o. p. s. Baševi a datum, které
jsme zvolili, není náhodné.
Chceme si připomenout 27. leden
1945, kdy byl Rudou armádou
osvobozen koncentrační tábor
v Osvětimi, na základě čehož byl
tento den později prohlášen za
Mezinárodní den památky obětí holocaustu. Pro Libáň má ale konec
ledna a začátek února ve vazbě na holocaust ještě další význam. Před
75 lety, v roce 1943, byl koncem ledna vypraven do koncentračních
táborů transport 43 libáňských občanů – Židů; nejdříve na nákladních
vozech z Libáně na hlavní nádraží do Mladé Boleslavi, odtud pak
vlakem do Terezína a později do Osvětimi a dalších továren na smrt. Byli
to lidé s konkrétními jmény, profesemi, zájmy, žili své všední životy se
svými starostmi i radostmi. Přesto byli pro někoho natolik odlišní, že
měla být jejich stopa v dějinách definitivně vymazána. Jména, jako jsou
Hellerovi, Pickovi, Schickovi, Schulmannovi a další, dodnes v městě
Libáni občas ve vzpomínkách zaznívají a setkat se s nimi můžete i na
libáňském hřbitově, kde odpočívají ve smířlivém spánku se svými křesťanskými spoluobčany celé jejich početné rodiny. Židovské hroby
nezdobí květiny. Ostatně to ani není u Židů zvykem. Stačí, když položíte
na jejich náhrobek malý kamínek a spolu s námi jim v mrazivém
lednovém podvečeru věnujete tichou vzpomínku. Dlužíme jim to.
Pavla Kaprasová
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Kdo letos navštívil v rámci hudebního festivalu Foerstrovy dny
koncert fenomenálního swingového klavíristy Jakuba Šafra, poznal
doslova a do písmene, co to znamená, když se řekne „živel“. Už při
štelování reflektorů nad jevištěm, kdy běhal jako veverka po
několikametrových štaflích, jsme poznali, že bázní z výšek rozhodně
netrpí a jeho fyzičku by mu mohli závidět leckteří
naši olympionici. Jak by také ne; vždyť mezi lásky
Jakuba Šafra patří kromě hudby a divadla také
cestování, a to ne zrovna ledajaké. Žádné
přeplněné pláže, přímořská letoviska s péčí allinclusive. Jeho vášní jsou hory (ty hóóódně
vysoké), pouště, pralesy a prérie, zelené pahorky
skandinávské a chladná voda severských jezer.
Stejně mistrně jako umí Jakub hrát na koncertní
křídlo, umí také vyprávět o svých zážitcích z cest
po Africe, Japonsku nebo Skandinávii, které
navštívil hned několikrát. My se o tom přesvědčíme v úterý 30. ledna
2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti v přízemí městského úřadu,
kde se bude kromě povídání také promítat a hrát. On by to totiž nebyl
Jakub Šafr, aby si s sebou nepřivezl aspoň malé piánečko a nezahrál nám
některé ze svých oblíbených kousků . Vstupenky si zajistěte
s předstihem již nyní v knihovně u paní Hlaváčkové, protože
předpokládáme velký zájem zejména fanynek z Mladé Boleslavi, kde je
Jakub Šafr skutečnou hvězdou městského divadla (představení
Novecento, Muži v offsidu, Deburau).
Pavla Kaprasová za o. p. s. Foerstrovy dny

Poznámka pod čarou: Jakuba Šafra s jeho swingovým orchestrem
uvidíme a uslyšíme 22. září 2018 v rámci 18. ročníku festivalu FD.

100. výročí vzniku samostatného československého
státu (a také konce Velké války) si budeme připomínat
po celý příští rok. Protože si taková událost svým
rozsahem žádá spolupráci více subjektů, potkali jsme
se u společného pracovního stolu jak zástupci města,
tak i zástupci o.p.s. Foerstrovy dny hudební festival.
Výsledek ještě není definitivní, stejně jako naše první republika se
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nezrodila jen v ten jeden památný den 28. října 1918, ale utvářela se
postupně, měnila se, hledala svoje místo v Evropě. Tak i my na
programu oslav pracujeme, vymýšlíme, domlouváme, vylepšujeme,
abychom vám, občanům Libáně a okolí i přespolním, připravili
hodnotnou přehlídku pořadů, jejichž smyslem je nejen pobavit, ale také
vzdělávat, kultivovat, povznést ducha vlastenectví.
Základní osnovou oslav vzniku Československé republiky bude série
setkání s významnými osobnostmi nebo institucemi či památkami, při
jejichž vyslovení se vám jako synonymum v mysli vynoří pojem
„VLAST“. „MÁ VLAST“ – takový je název cyklu symfonických básní
Bedřicha Smetany, takový je i podtitul libáňských oslav. Co konkrétně
nás čeká, to vám přiblížíme v dalším čísle LN.
V tuto chvíli přijměte pozvání na setkání v řadě první...
VYŠEHRAD – počátek a symbol české státnosti; majestátně shlíží na tok
řeky Vltavy, Karlův most a přísným zrakem míří na protější pahorek,
kde stojí Pražský hrad s mocnou gotickou svatovítskou katedrálou.
V těsné blízkosti Vyšehradu pak Slavín – vpravdě národní hřbitov, kde
odpočívají největší velikáni českého národa. Mezi obřími náhrobky
slavných Čechů je jeden velmi skromný, s čistými liniemi, bez
zbytečných ozdob. Jediné, co jej zdobí, je malé „pítko“ pro ptáčky.
Zalétávají sem, usrknou do zobáčku vody a zase se švitořením odletí.
Určitě netuší, že ten, kdo v hrobě spí, tak miloval přírodu, zvířátka,
květiny a především lidi. Příští rok, o vánocích 2018, si připomeneme už
80 let, co dopsal své poslední řádky. Přesto jakoby tu s námi stále žil
a rozmlouval s námi. Karel Čapek – osobnost, pilíř prvorepublikové
literární a dramatické tvorby.
O Karlu Čapkovi, jeho bratru Josefovi, jejich
tvorbě, vztahu k Hradu si s námi přijde
povídat skutečná dáma jeviště – paní herečka
Zdenka Procházková. Společnost jí kromě
nás bude dělat také rozhlasový moderátor
Václav Žmolík. Stane se tak ve čtvrtek
15. března 2018
od 17.30 hodin
v zasedací síni
městského úřadu. Vstupenky budou
v prodeji od 1. února 2018 v knihovně u paní
Hlaváčkové nebo si je zarezervujte na tel. č.
724 772 104.
za realizační tým Pavla Kaprasová
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…POKRAČOVÁNÍ

Z MINULÉHO ČÍSLA
Vážení občané, milí pravidelní čtenáři i nahodilá „kolemjdoucí“
veřejnosti, v tomto čísle navazujeme na článek otištěný v září o příběhu
z vašeho okolí. Příběh, jehož počátek nalezneme ve století devatenáctém.
Příběh, kterému hrozil osudový konec ve století dvacátém. A jsme
přesvědčeni, že se jedná o příběh, který díky dobrovolnickému úsilí
bude úspěšně završen ve století dvacátém prvním! Pohodlně se usaďte
a otevřete svou mysl představivosti…
...Přeneseme Vás do dílen mistrů ve svém oboru, zručných řemeslníků
a nástupců našich předků, kteří jsou
i dnes schopni obnovit věci téměř
ztracené. Jako například takový betlém,
který byl nalezen vyhozený na uhlí.
Obnovovaný betlém má dřevěnou
tříúrovňovou konstrukci 3,6 m dlouhou
a 0,8 m vysokou. Všechna tři patra jsou
kaskádovitě uspořádána a tvoří tak základ pro vytvoření věrohodné
a rozsáhlé scenerie krajiny a města. Součástí konstrukce je rovněž
pohybový mechanismus a hudební jednotka. Zdrojem pohybu
je elektrický motor, od kterého je pomocí dřevěných ozubených soukolí,
hřídelí a táhel z ocelových drátků pohyb veden až k jednotlivým figurám
nebo pohyblivým galeriím. Hudební jednotka kombinuje tří nástroje:
hrací válec, xylofon a varhany o deseti píšťalách a funguje na podobném
principu jako flašinet! V tomto případě hrací válec ovládá 22 prstů,
z toho 10 prstů určených pro 10 dřevěných píšťal, 8 prstů ovládá xylofon
a 4 prsty ovládají pohyb 4 figur
betléma. Hrací stroj hraje dvě po sobě
jdoucí skladby: Nesem vám noviny
a Narodil se Kristus pán. Na obnově
konstrukce,
pohybu
a
hudební
jednotky pracuje Vojtěch Jonáš,
zkušený opravář varhan. Po dlouhém období třídění trosek betléma,
pátrání po jejich správném umístění a boji s červotočem je právě nyní instalován
nový elektromotor, probíhá ladění vůlí
v soukolí a hudební jednotka se raduje
z nového měchu. V průběhu následujícího jara bude probíhat velmi intenzivní
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spolupráce s restaurátory figur, které se budou umísťovat na betlém
a jedna po druhé napojovat na pohyb táhly z ocelových drátů.
Nahlédněte na video a fotografie z opravy konstrukce na našich
webových stránkách. Některé uvádíme i zde a v duchu poděkujte spolu
s námi Vojtěchovi za odvedenou práci.
V ateliéru Fakulty restaurování v Litomyšli (Univerzita Pardubice)
pod dohledem akademického malíře Josefa Čobana a jeho kolegů se již
čtvrtým rokem na obnově betléma podílejí studentky a studenti třetích
ročníků. Roztrhané a plesnivé papírové kulisy, zašlé nánosy barev, laků
či uhelného prachu, figury bez nohou nebo rukou… představují opravdu
pestrou škálu problémů, na kterých
získávají praktické zkušenosti. Důkazem budiž již několik zdárně
obhájených, vysoce odborných bakalářských prací. Konstrukce je osazena
terény lesa, kulisami městských
hradeb a města samotného. Například
kulisy města se zcela rozpadly, a tak
bude vyrobena jejich kopie z originálu objeveného a laskavě zapůjčeného
od sběratele. Pátrání členů spolku po originální litografii probíhalo u členů betlémářských spolků, v depozitáři Národního muzea, ale i v muzejní
sbírce v Berlíně. Na betlému jsou dále osazeny trojrozměrné prvky, jako
například strážní věž, kovárna, větrný mlýn, apod., které již nyní mají
zpět svou původní krásu. Studenti se zdárně vypořádali i s opravou více
jak padesáti papírových a více jak dvaceti papírmašových figur, z nichž
většina je napojena na pohyb. Za spolupráci se studenty jsme velmi
vděčni a oceňte na snímcích zde uvedených nebo na webových
stránkách jejich úsilí a věnovanou péči.
Dokončení celkové opravy máme
v plánu do konce června 2018.
Následovat bude přesun a instalace
v expozici v památníku školy v Osenicích, kde vznikne jeho celoročně veřejnosti přístupné zázemí. Naším cílem je
představení betléma veřejnosti na počátku adventu v příštím roce 2018.
Těšíme se již nyní, že mezi prvními
návštěvníky budete i Vy, čtenáři Libáňských novin.
Rozpočet obnovy a vytvoření expozice v památníku ve škole
v Osenicích představuje v součtu 420 tisíc korun, který postupně
naplňujeme z darů v rámci veřejné sbírky nebo žádostmi u nadací
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a soukromých společností. Všem dárcům za dosavadní příspěvky
děkujeme! Poskytnutí příspěvku v jakékoliv výši je velkou pomocí
a vyzýváme Vás i nadále, abyste se do projektu obnovy touto cestou
ZAPOJILI! Sbírkový účet spolku určený pro obnovu betléma:
3011196962/2010 Fio Banka.
Vážení spoluobčané, přejeme vám krásné a spokojené Vánoce.
Podpora tradic, poukázání na píli a zručnost předků, oživení veřejného
prostoru nám dává smysl. Přináší radost a nečekané zážitky. Děkujeme
Městu Libáň za vstřícnou spolupráci a poskytnutí prostoru pro sdílení
našeho záměru.
Seznamte se s projektem prostřednictvím webových stránek
www.detenickybetlem.cz nebo na facebooku Zachraňme Dětenický
Betlém. Závěrem prosba z naší strany: ten z Vás, kdo vlastní jakoukoliv
historickou fotografii libáňského fotoateliéru Josefa Novotného nebo
betléma samotného, nechť ji zapůjčí Městu Libáň k vyhotovení kopie!
zapsal jménem spolku Dětenický Betlém, z. s., Jan Volák,
prapravnuk Vincence Novotného, Dětenice č. p. 24

Novou divadelní sezonu jsme zahájili 4. listopadu 2017 již tradičně

19. ročníkem přehlídky „Řezníčkova Libáň 2017“. Po 6 týdnů jsme o sobotách bavili malé i velké diváky. Mimo přehlídku zahrál domácí soubor
ještě mimořádné představení dne 16. prosince Pohádku o slunci.
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V roce 2018 zahajujeme svá pravidelná představení od ledna, vždy
každých 14 dní v loutkovém sále DK. Těšíme se na vaši návštěvu.
Závěrem bychom chtěli popřát všem našim návštěvníkům
a příznivcům divadla krásné vánoční svátky a do nového roku 2018
hodně pohody, štěstí a hlavně pevné zdraví.

kolektiv LD Martínek, z. s.

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Na 23. září 2017 připadlo významné jubileum – slavili jsme 120 let od
doby, kdy zdejší škola získala pevnou a důstojnou základnu. Dnes jí
říkáme „stará budova“, nicméně doposud dobře slouží a je jednou
z dominant obce. Kolem ní se rozrostl celý areál, který je neustále
doplňovaný a inovovaný.
Nicméně
školu
tvoří
zejména lidé. Ti, kdo v ní učí
a pracují. Ti, kdo ji poznali
jako žáci. A spojením místa
i lidí vzniká dlouhá a hezká
tradice.
Sešlo se nás přes dvě
stovky. Vyzdobená škola nás
přijala a uvítala proslovy
paní ředitelky Mgr. L. HazLibáňské noviny č. 85
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drové a za zřizovatele pana starosty Libáně J. Přibyla. Následoval
kulturní program, na němž se představily naše děti se svými
vystoupeními a moc hezké vzpomínky pamětníků a absolventů naší
školy. V závěru byli všichni pozváni na prohlídku školy a řadu
neformálních setkání.
Tady teprve začala škola
hučet jako úl. Každý si
osvěžoval a vyvolával vzpomínky, setkávali se bývalí
spolužáci a procházeli se
třídami, které byly různě
tematicky zaměřené podle
hlavních činností školy. Bylo
příjemné slyšet, jak je
oceňovaná řada pozitivních změn a zlepšení, k nimž v poslední době
došlo díky výborné spolupráci mezi školou a jejím městem – Libání.
Nezapomnělo se na pohoštění i drobné suvenýry s tématikou školy
a jejího výročí. Do pozdního odpoledne stále přicházeli noví hosté. Měli
jsme radost ze všech, ale potěšili nás zejména ti, kdo přišli vzpomínat na
vzdálenější minulost. A stejně tak i ti, kdo naši školu nedávno
absolvovali. Podívejte se na fotografie na našem webu www.zs-liban.cz.
Sobota byla prostě dnem, kdy existence a tradice naší školy spojila
celé generace lidí, kteří zde trávili léta svého mládí i zralosti. Bylo nám
spolu fajn. A přejme si to i do budoucnosti.
Mgr. Vladimír Lejsek

Konec září nám poskytl krátké období hezkého počasí. Rozhodli jsme
se, že si začátek roku zpestříme výletem na kolách. Na 30 žáků a žákyň
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ZŠ Libáň se připravilo na neobvyklý průběh vyučování.
Nejprve se rozdělili do tří skupin. A nastala důkladná a nekompromisní kontrola – každý musel mít v naprostém pořádku kolo i povinné
vybavení. Všichni byli předem upozorněni na to, co bude kontrolované,
a naprosto nepřipadalo v úvahu, aby někdo vyjel třeba s nevyhovující
helmou.
Po kontrole následovala pečlivě připravená vstupní instruktáž o tom,
jak se budeme chovat na silnici a jakými pokyny se budeme řídit.
A poté se vyjelo. Trasy byly úmyslně vybrané tak, aby se neshodovaly
s vysoce frekventovanými úseky silnic, ale i tak se dbalo na opatrnost.
Navíc díky této volbě vedla cesta příjemnou krajinou a přírodou směrem
ke Kopidlnu a Bučickému mlýnu. Cyklisté si brzy navykli na potřebnou
kázeň a cesta se stala hezkým zážitkem. Organizace byla dobře zvládnutá a výlet se podařil.
Samozřejmě máme z tohoto faktu radost, ale vedle tohoto cíle byl
realizovaný i další záměr – upevnit v dětech návyky, které by jim měly
pomoci bezpečně se orientovat v dnešním stále více houstnoucím provozu a vytvořit vztah k aktivnímu pohybu na zdravém vzduchu.
Mgr. Vladimír Lejsek

Ve středu 25. října 2017 jsme v Libáni nasedli do autobusu a jeli na
výlet do Jičína. Tam jsme navštívili hvězdárnu. A co jsme se dozvěděli
a viděli?
Nejprve jsme si v přednáškovém sále povídali o vesmíru, který je pro
nás známý. Ukázali nám např. známá souhvězdí, hvězdy nebo jak
vypadá naše galaxie Mléčná dráha. Poté nás vzali do kopule, kde nám
ukázali jeden z největších dalekohledů pro veřejnost na území České
republiky. Mohli jsme
se také podívat menším dalekohledem, ale
bohužel nebylo hezké
počasí, a tak jsme skoro nic neviděli.
Moc se nám výlet
na hvězdárnu i přes
nepřízeň počasí líbil
a rádi tam zavítáme
znovu.
3. A
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Tradičním českým listopadovým svátkem jsou Dušičky, kdy
vzpomínáme na své blízké, kteří žijí už jen v našich vzpomínkách.

Halloween českým svátkem není a nikdy Dušičky nahradit nemůže,
přesto jsme tento svátek spojený s duchy a tajemnem využili v naší škole
a užili jsme si projektový den – Strašidláci ve
škole. Děti, paní učitelky i paní asistentky
přišly do školy řádně
oblečeny a namaskovány, jak se na zombíky,
duchy, upíry a jiné
potvůrky sluší a patří.
Děti se seznamovaly
s tradicemi jiných zemí,
v hodinách českého jazyka i matematiky plnily úkoly se strašidláckou tématikou. Každá
strašidlácká třída se pak podílela na výzdobě
školy. Za odměnu si děti vytvořily a snědly
mumii z toustového chleba a vše řádně zapily
krvavým drinkem, který byl ochucen okem,
lidskou rukou a několika „čerstvými červíky“.
Těšíme se na další projektový den.
paní učitelky a asistentky z 1. stupně
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Ve středu dne 15. listopadu odjelo 14 vybraných žáků a žákyň 2. stupně ZŠ Libáň na běžecké závody, které tradičně pořádala zahradnická
škola v Kopidlně v zámeckém parku. Kdo si tam někdy ve studených
podzimních dnech „střihl“ aspoň jedno kolečko, ví dobře, jak dokáže
takový výkon prověřit vůli a výdrž závodníků.

Celý tým pod vedením Mgr. Milana Valnohy odvedl výborný výkon
a jednotliví závodníci se svého úkolu zhostili velmi dobře. Dosáhli
v silné konkurenci škol velmi dobré výsledky ve svých kategoriích.
Na „bednu“ si vystoupil pro ocenění za druhé místo žák Matěj Petr,
třetí místo vybojovali Aleš Moravec a Jan Král. Uznání ale zaslouží
i závodníci, kteří zůstali těsně pod stupni vítězů – Jan Němeček a Štěpán
Myška se 4. místem a Mirek Plesar na místě pátém.
Pochvala náleží i ostatním běžcům, kteří dali do výkonu snahu, zápal,
nadšení a vzorně reprezentovali ZŠ a MŠ Libáň. A v neposlední řadě
patří uznání i Mgr. Milanovi Valnohovi za výbornou motivaci a koučování celého úspěšného týmu.
Mgr. Vladimír Lejsek
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Místo – Libáň, datum – 1. prosincový den LP 2017, aktéři – všichni ze
ZŠ a MŠ Libáň, rodiče a spousta dalších lidí.
Ingredience byly připravené našimi kolegy a kolegyněmi, dětmi a některými
ochotnými a vstřícnými rodiči i prarodiči. A pak přišel
den sváteční a páteční
a všechno se spojilo k tomu,
abychom si navzájem předali porci radosti, která teď
v soumračném počasí konce
podzimu trochu chybí.
Nejprve trhy, kde naše
děti nabízely výrobky, které
sice nenesly značkové nálepky, ale měly v sobě prostotu
vtipného nápadu a snahu po
kráse. Vše vyzdobené v režii andělů,
kteří také zpívali ten
den v kostele. Andělé zpívali o tisíci andělech a zpívali krásně – už proto, že to
jsou naši andělé.
A pak zpěv na náměstí a do tmy rozsvícený strom jako plamen
svíce, která plaší stíny.
Při tom nebylo vidět to množství práce a úsilí, které bylo potřeba
vynaložit na to, abychom cítili harmonii svátečních dnů. Díky všem, kdo
se rozdali, aby dali radost.
A jestli Vám tento text připadá trochu zmatený, je to tím, že jste tam
asi nebyli. Nevadí, za rok to bude znova a můžete přijít. Přejeme krásný
adventní čas a co nejvíc světel kolem i v nás.
Mgr. Vladimír Lejsek
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Školní rok 2017/18 začal ve družince velmi svižně. Již během prvního
týdne byla zcela naplněna kapacita míst a celoroční program mohl být
odstartován! Letos ve znamení rčení, pranostik a přísloví, která vyjadřují
nějakou životní moudrost. Co nás
k tomu přivedlo? Přesvědčení, že
slovní vyjádření myšlenek, postřehů
a zkušeností lidí z dob minulých, ale
i z minulosti nedávné, může být tak
trochu rádcem při vnímání problémů současnosti, jež se často a ve
značné míře opakují. Překotný běh
života je přirozeným vývojem, ale co
třeba jen tak na chvíli přibrzdit
a s určitou dávkou tolerance zjišťovat
a snad se i někdy ujistit, že se vyplácí
snaha porozumět zkušenostem jiných?
Podzim se tak skládal z mozaiky
poznávání a seznamování, tematických
her, rukodělných činností, výtvarných
dílen i sportovních aktivit. Samozřejmě se

uskutečnily téměř již tradiční
akce – pohádkový týden,
podzimní závod zahradou,
návštěva knihovny, Den
stromů, Halloween i Svatomartinské odpoledne. Také
chválíme za sběr kaštanů –
místnímu sdružení myslivců
jsme předali 385 kg! Děkujeme i za pomoc rodičů a prarodičů.
Nyní se již nacházíme v adventním čase – období plném zvyků, tradic
a legend. Svatý Mikuláš, svatá Barbora i svatá Lucie nás provází
k nejkrásnějším svátkům roku. Vánoční tvoření ve všech podobách,
zpívání a pohádkové čtení jsou tradičním programem tohoto měsíce.
A družinová nadílka? Tak ta je už jen očekávanou radostnou tečkou.
Všem přejeme krásné dny sváteční.
Alena Kocourková a Jitka Drbohlavová
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Příroda se ukazuje v nejhezčích barvách právě na podzim. Z úžasně
barevného listí, výrazně zářících dýní, šišek, kaštanů, ořechů a mnoha
dalších plodů vytváříme podzimní postavičky, skřítky, kterými si
vyzdobíme školku. Děti sice vyrábějí mnoho krásných výrobků ve
školce, ale pokud rodiče tráví volný čas tím, že spolu se svými dětmi
něco vytváří, je to pro ně prospěšné.

Každý rok pořádáme několik výtvarných soutěží pro rodiče s dětmi.
Letošní podzimní tvoření bylo na téma „skřítek Podzimníček“. Způsob
ztvárnění necháme na fantazii rodičů. Tvoření z plodů podzimu je pro
děti velká zábava, ale je i velmi důležité pro rozvoj jemné motoriky. Děti
se učí při tom soustředit na jednu činnost a rozvíjí se jejich fantazie.
Výrobky byly velmi pěkné. Jen se podívejte do naší fotogalerie:
http://zsliban.rajce.idnes.cz/MS-_soutez_skritek_Podzimnicek/, co se
rodičům s dětmi všechno povedlo.
Nádherné
Podzimníčky
jsme vystavili na chodbách
naší školky, a tak společné
výtvory mohli obdivovat i ostatní. Každý skřítek byl
originální. Ocenily jsme všechny soutěžící, jelikož bylo těžké
vybrat nejlepší výrobek. Tímto
bychom
chtěly
rodičům
poděkovat za jejich ochotu
a spolupráci.
kolektiv učitelek MŠ Libáň

Mateřská škola v Libáni bude uzavřena
v termínu od 25. 12. 2017 do 2. 1. 2018 z důvodů organizačních.
Provoz mateřské školy bude zahájen ve středu 3. 1. 2018.
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SRPLŠ
První akcí na začátku školního roku byl lampionový průvod, který se
nám díky špatnému počasí podařilo uskutečnit až na druhý pokus.
Jelikož počet dětí každým rokem roste, pořádáme tuto akci na umělém
hřišti, kde máme větší možnost vytvořit tu
správnou atmosféru. Letos nám s programem
pomohla Houbová a Hadí víla. Tancovalo se,
soutěžilo, odměňovalo a po
setmění jsme se vydali
navštívit strašidla k libáňskému kostelu. Děti mohly
potkat Bílou paní, Duchy,
Zombíka, Kostlivce, Čarodějnice a další pěkně povedená strašidla. Odměnou za nebojácnost děti dostaly perníkového

ducha, halloweenské čepičky a frkačky. Po návratu na hřiště pokračovaly hry a tanečky. Jsme rádi, že se tato akce znovu shledala s velikou
účastí. Děti mají nové zážitky, rodiče strávili příjemný čas s ostatními
dospělými, a to vše u bohatého občerstvení, které bylo zajištěno. Těšíme
se tedy na další společné akce s vámi.
za tým SRPLŠ Lucie Kejzralová
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V předadventním čase dne 28.
listopadu 2017 se
uskutečnila
výroba adventních
věnců, kterou pořádalo SRPLŠ. Letos nově v budově městského úřadu v přízemí ve
velké
zasedací
místnosti, kterou
jsme pro tuto příležitost vyzdobili a připravili ukázky hotových
adventních věnců. Pro zájemce
byl
připraven
zdobící
materiál
k výrobě
věnců,
větvičky,
korpusy
a drátky.
Této akce
se
letos
zúčastnilo hodně lidí, děti, maminky a babičky. Při
výrobě věnců hrály vánoční koledy. Vánoční

atmosféru navodila vůně čaje
a svařeného vína, k zakousnutí byla tradiční vánočka.
Výrobky se opravdu povedly a staly se inspirací pro
další domácí tvoření.
Děkujeme všem, kteří přišli strávit společné chvíle
adventu.
Monika Myšková, SRPLŠ
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V pátek 1. prosince provoněla vůně svařeného vína,
trdelníku a klobásek celé
libáňské náměstí, a to již při
čtvrtém slavnostním rozsvěcení vánočního stromu. Od
desáté hodiny ranní probíhaly v kulturním domě
vánoční
prodejní
trhy
krásných výrobků dětí ze ZŠ
a MŠ Libáň. Děti si také mohly vyrobit lucerničky, se kterými pak
putovaly do místního kostela pro betlémské světlo a kde mohly
zhlédnout vánoční pohádku.
Od tří hodin odpoledne se začalo náměstí plnit
stánky s různými laskominami, vánočními
dekoracemi a kořením. V 17 hodin zahájil pan
starosta Jaromír Přibyl tradičním, ale přitom trochu
netradičním vánočním projevem, kterým pobavil
nejednoho posluchače. Celým večerem bravurně
provázel slovem i zpěvem pan David Pošepný. Po rozsvícení stromu
následoval program vánočních vystoupení dětiček. Třešinkou na dortu
bylo vystoupení muzikálové hvězdy Šárky Markové, která svým
krásným zpěvem i milým slovem zahřála srdce všech lidiček na náměstí.
za SRPLŠ Ivana Havelková

Snad prominete, že svůj proslov Vám přečtu nyní,
a to proto, že snažil jsem se použít rýmy.
Vážené dámy a pánové, milé děti,
velmi mě těší, že je Vás tu zase jako smetí.
Vítám vás a přeji hezký podvečer,
kdybych byl cíťa, asi bych se rozbrečel.
Nemám však důvod k lítosti,
advent je přece časem radosti.
Již počtvrté v řadě se tu společně scházíme,
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vstříc adventnímu času zas po roce kráčíme.
Osobně mi dovolte poděkovat všem,
co svým úsilím připravili tento den.
Vůně skořice, šálek svařáku a dobré trdlo,
užívejte rozumně, co ráčí vaše hrdlo.
Hasičským klobáskám se odolat nedá,
Vašemu žlučníku však třikrát běda.
V kulturáku trhy v plném proudu běží celý den,
vánoční strom k rozsvěcení je za Vámi už
připraven.
Betlémské světlo z kostela děti si nesou,
další účinkující, se již na své vystoupení třesou.
Nebudu tedy dále program zdržovat,
krásný advent mi dovolte Vám vinšovat.
Vánoční čas věnujte těm, co rádi máte,
v každodenním stresu je ho málo – to znáte.
Pod stromečkem krásných dárků dost,
užijte si rodinnou pohodu, štěstí a radost.
Mějte se všichni příští rok náramně,
to vše a mnohem víc, přeje Vám starosta Libáně.

Jaromír Přibyl

MÍSTNÍ SPOLKY
V podzimních měsících každoročně probíhá u vyznavačů „Petrova
cechu“ zúčtování několikaleté práce při chovu ryb. Například než kapr
vyroste, od vykulení z jikry do lovné délky, uplynou 3 až 4 roky. Po
celou tuto dobu se musí rybář o rybu pečlivě starat – krmit, sledovat
zdravotní stav, kontrolovat kvalitu vody, starat se o stav rybničního
zařízení, vysekávat břehy, při mrazech vysekávat „okna“ do ledu,
komorovat ryby na zimní období apod. Až poté přijdou výlovy, kde se
projeví několikaletá práce rybáře.
V naší organizaci probíhaly výlovy v měsíci říjnu. Byly loveny tyto
nádrže: Jordánek, Suchánek, Zliv, Plevno, Psinice, nádrže číslo „4“, „5“
a Nová sádka. Pro představu čtenářů bylo vyloveno 6 257 kusů kapra
různé velikosti a stáří, 45 ks amurů a 8 štik. Váha vylovených ryb byla
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přibližně 7 000 kg. Zhruba třetina kusů byla nasazena do sportovní vody
a zbytek byl komorován nebo nasazen do chovných nádrží. Z uvedených
čísel je zřejmé, že
jsme se o ryby starali
velmi dobře, což potvrzují uvedená čísla.
Vedle
výlovů
a práci na chovných
nádržích
probíhala
ještě jedna činnost
spolku. Je to pořádání rybářských závodů
v lovu na udici. Je již
pravidlem, že jsou
dvoje závody pro
mládež do 15 let.
Dále závody pro dospělé. Pro mladé rybáře jsou jedny organizovány
skupinou Markvartice na nádrži Kačák a druhé skupinou Libáň většinou
v areálu nádrží „Rybníčky“. Je škoda, že se začínající mladí rybáři
nezúčastňují ve větším počtu. Další aktivitou je pořádání závodů pro
dospělé. První závody organizuje
výbor místní organizace pro vlastní
členy, ty jsou vždy kolem 1. května.
Stalo se již tradicí, že skupina
mladých členů spolku připravuje
další závody, tzv. otevřené závody,
kde můžou soutěžit nejen rybáři
z místní organizace, ale i ostatní
rybáři. V letošním roce se konaly
dvakrát, koncem jara a v říjnu,
vždy na nádrži Zelenecká Lhota. Tyto
závody se těší velkému zájmu a za to patří
pořádajícím dík za prezentaci našeho
spolku.
Závěrem bych chtěl poděkovat našim
členům, podporovatelům a příznivcům za
pomoc v naší společné práci a popřát všem
štěstí, zdraví a hodně pěkných rybářských
zážitků v roce 2018.
Karel Másílko
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Libáňský včelařský spolek čítá 45 členů obhospodařujících 581
včelstev plus 3 členy bez včel. Kalendářní rok byl již tradičně zahájen
v lednu v Mlázovicích okresní včelařskou přednáškou, letos přítele Karla
Vrzáně z Chlumce nad Cidlinou, na téma Včelaření v ČR a Evropě se
zaměřením na nové trendy a poznatky v oboru. Začátkem března
proběhla výroční členská schůze spolku na Radnici v Libáni, po které
následovala přednáška přítele Jana Jindry z Roudnice nad Labem
o racionalizaci chovu včelstev. Letošní rok se z hlediska výnosu medu
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podobal tomu loňskému. Jarní snůška byla příznivá a druhá letní snůška
byla slabá nebo vůbec žádná. Ukazuje se rozdíl mezi stanovišti včelstev.
Včelstva ve městě mají zdroj nektaru pouze na jaře, kdy všechno kvete.
Tím zdroj potravy končí. Potom, není-li medovice ze mšic, už musejí
létat daleko. Stanoviště blízko lesa jsou příznivější, neboť v lese nebo
jeho blízkosti něco kvete stále.
V květnu se uskutečnila exkurze zájemců z řad spolku do
Výzkumného ústavu včelařského v Dolu u Prahy, kde jsme si prohlédli
areál a byli seznámeni s ukázkou včelařského provozu. V červnu proběhl
okresní včelařský den v Židovicích, kde se konala přednáška Martina
Kamlera z Dolu u Prahy o zdravotní situaci včelstev a problémech
současného včelařství. V listopadu se v Bystřici konala přednáška
předsedkyně Českého svazu včelařů Jarmily Machové o právních
otázkách ve včelařství. Tu navštívili i včelaři z okolních spolků. Do

vlastnictví spolku byl v tomto roce zakoupen benzínový agregát
s kompresorem a aerosolovým vyvíječem za finančního přispění Města
Libáň. Ten bude sloužit k zimnímu ošetření včelstev proti varroáze
právě v tomto období na konci roku. Zdravotní situaci včelstev ve
spolku se daří udržovat na dobré úrovni, takže nezbývá než si přát, aby
tomu tak bylo i nadále.
Jiří Straka

Hasiči pořádali jako každý rok 30. dubna pálení čarodějnic Na
libáňských Horách a pro přítomné připravili občerstvení.
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Dále se soutěžní družstva připravovala na okrskovou soutěž ve
Psinicích, která se konala 13. května, naše družstva byla opět úspěšná,
muži
přivezli
pohár starosty
Města Libáň.
Děti se intenzivně připravovaly na okresní
kolo hry Plamen,
které se konalo
na konci května
na Vrchovině.
Další akcí, na
které se hasiči
podíleli, byla Libáňská hvězdná
noc, která se konala v červnu. Hasiči
opět pomohli s přípravou náměstí, postavili
stánek
s občerstvením
a po akci náměstí uklízeli. V červenci jsme se
zúčastnili
tradičního
Kozodírského výstřiku,
kde soutěžili ženy a muži ve společných družstvech. Děti byly na
táborech a na dovolených s rodiči, a tak se
nezúčastnily.
9. září náš
sbor
pořádal
9. ročník dětské
soutěže o putovní pohár SDH
Libáň. Díky dobré spolupráci
s hasiči z Kozodírek se tato
akce
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uskutečnila na jejich louce. V pěkném počasí si děti zasoutěžily ve
štafetě, požárním útoku a v přetahování lanem.
Na začátku října se konalo
zakončení soutěžní sezony ve
zbrojnici, kde jsme připravili pohoštění pro děti a hasiči poseděli
u soudku piva. Zároveň proběhlo
školení požárních hlídek s panem
Vamberským. V říjnu se naše děti
zúčastnily branného závodu na
Vrchovině, který je součástí hry
Plamen. V sobotu 25. listopadu
vyráběly
děti
ve
zbrojnici
adventní věnce.
Největší náplní práce hasičů je
příprava techniky, výstroje a výzbroje. V letošním roce hasiči vyjeli
k 37 událostem, ať už to byly dopravní nehody, požáry, odstraňování
spadlých stromů nebo pomoc při otevření osob uzamčených v domě.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na této nelehké práci.
Na závěr chci ještě zmínit jednu důležitou věc, a to, že díky úsilí
Města Libáň a dotačnímu titulu ředitelství Hasičského záchranného
sboru jsme dostali nové vozidlo zn. Ford, které nahradilo naši starou
avii. Ještě jednou díky všem, kteří odvedli dobrou práci a neváhali
pomoci tam, kde je třeba.
za SDH Libáň Naďa Hakenová, jednatelka

2. září se naši hasiči zúčastnili hasičské soutěže Brodecké klání v Brodku. Soutěže se zúčastnilo 9 družstev mužů, 3 družstva žen a 3 družstva
dětí. Náš tým mužů se umístil na pěkném 3. místě.
9. září SDH Psinice a chalupáři ze Psinic uspořádali od 15 hodin 7. výroční koncert v kostele sv. Jiří ve Psinicích. Účinkovali Josef Uchytil
(klavír a varhany) a Josef Žemlička (saxofon). Zazněly skladby F. Schuberta, E. Morriconeho, L. Bernsteina, G. Gershwina a dalších. Koncertu
se zúčastnilo 35 posluchačů.
4. listopadu se v místním kostele konala posvícenská mše, po které
následovalo posezení v hasičské zbrojnici.
Co připravujeme na rok 2018:
10. 3.
Beseda se starostou a zastupiteli města Libáň + MDŽ
28. 4.
Mše a pouťové posezení
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30. 4.
Pálení čarodějnic
5. 5.
8. ročník Bramborákiády
30. 6.
8. ročník Babetiády (možný přesun termínu na 7. 7.)
25. 8.
15. ročník Loučení s prázdninami
8. 9.
8. výroční koncert v kostele sv. Jiří ve Psinicích
27. 10. Výroční schůze SDH Psinice
3. 11.
Mše a posvícenské posezení
Závěrem chceme poděkovat všem lidem, kteří se podílejí na přípravě
a realizaci našich akcí, a zároveň bychom rádi všem lidem popřáli krásné
Vánoce a hodně štěstí a zdraví v novém roce.

SDH Psinice

Z HISORIE
1792 – před 225 lety
Obec začala uvažovat o pořízení hasičské stříkačky, a proto požádala
vrchnost o povolení dávek, které se vybíraly: od komisí za 1 den, od
jednoho odhadu, od jednoho zápisu podle zámožnosti osob. Polovina
těchto dávek připadla uvedenému účelu, druhá magistrátním osobám
(dnes by to byl úplatek nebo ještě lépe provize).
1862 – před 155 lety
V kostele sv. Ducha byly opraveny varhany a zakoupeny hudební
nástroje (3 klarinety, 2 flétny, 2 lesní rohy a 1 křídlovka).
1867 – před 150 lety
V Libáni byl založen Svatováclavský spolek.
1877 – před 140 lety
Pan František Rašín dal návrh, aby byl zřízen hasičský sbor.
1892 – před 125 lety
Na Novém Městě byla zřízena studna z materiálu studně Rejmanových.
1902 – před 115 lety
Po levé straně Kostelní (Masarykovy) ulice od č. p. 91–260 a na náměstí
od č. p. 62 (U Koruny) k domu Antonína Hříbala byl vybudován
mosaikový chodník.
1917 – před 100 lety
V Libáni byl zřízen telefon.
1932 – před 85 lety
Bylo při měšťanské škole založeno první rodičovské sdružení.
1952 – před 65 lety
Byl založen SVAZARM.
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1957 – před 60 lety
MNV převzal do své správy budovu okresního soudu (městský úřad).
1982 – před 35 lety
30. 12. byla slavnostně otevřena nová budova mateřské školy Na Sídlišti.
1997 – před 20 lety
Bylo provedeno výběrové řízení a zahájena výstavba společenskoobchodního domu z bývalé stavby nákupního střediska.
2007 – před 10 lety
Na Foerstrových dnech - Libáňském hudebním máji vystoupili mimo
jiné pěvkyně Gabriela Beňačková, Hana Maciuchová, bratři Ebenové.
2012 – před 5 lety
Byl vypracován projekt na stavbu autobusového nádraží v prostoru za
zdravotním střediskem.
z archivu Josefa Stránského

SPORT
Rok 2017 se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Fotbalové soutěže ulehly
k zimnímu spánku, jarní část se rozeběhne pro muže, žáky a přípravku
až v dubnu 2018, pro dorost o něco dříve, krajská soutěž začíná
v polovině března. V krátkosti se vrátím k umístění týmů po podzimní
části soutěže. Mužstvo dospělých se v polovině soutěže drží se ziskem
15 bodů na 7. místě tabulky okresního přeboru. V týmu se začínají
postupně prosazovat naši nadějní mladíci z dorostu, což je vzhledem
k budoucnosti libáňského fotbalu jen dobře a po loňském nevydařeném
ročníku určitě potěšující. Škoda jen posledních podzimních zápasů, které
jsme prohráli, bodový zisk mohl být klidně vyšší. Společný tým dorostu
Libáně a Kopidlna obsadil po podzimní části krajské soutěže 9. místo. Ve
většině zápasů byl více jak vyrovnaným protivníkem pro své soupeře,
ale asi jeho největší problémem je proměňování brankových příležitostí.
Pokud se podaří přes zimu alespoň částečně vylepšit produktivitu, musí
se to projevit i na umístění v tabulce. Věříme, že tomu tak bude. Tým
žáků nastupuje v okresní soutěži Jičínska, která je doplněna několika
oddíly ze sousedního Semilského okresu, kde je problémem vzhledem
k nedostatku týmů vůbec uspořádat soutěž pro tuto věkovou kategorii.
Kluci se po podzimu umístili na 6. místě, ve většině zápasů předváděli
dobré výkony, nestačili jen na týmy ze špičky tabulky. Koncem září se
naši žáci doplnění o několik hráčů přípravky zúčastnili soustředění
v Žacléři – Prkenném Dole, více se o tomto soustředění dozvíte v dalším
článku. Zbývá nám už jen přípravka. Systém soutěže je takový, že se
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výsledky nezapočítávají do tabulky. V přípravce je hlavním cílem hrát,
naučit kluky základy fotbalu a připravit je na přechod do vyšších
kategorií.
Z dalších informací bych rád zmínil, že jsme byli nuceni pořídit
během září nový traktor na sekání. Jen pro připomenutí, stávající traktor
je cca 12 let v provozu a jeho poruchy a následné opravy se neustále
zvyšovaly. Nový traktor jsme pořídili za finanční podpory Města Libáň,
za což jim patří poděkování.
Tradiční Sportovní ples je naplánován na sobotu 10. března 2018
v sále KD Libáň.
Na závěr bych chtěl poděkovat za celoroční podporu našeho oddílu
Městu Libáň, Technickým službám města Libáň a všem sponzorům, kteří
se aktivně podílejí na chodu našeho oddílu. Fanouškům, trenérům,
hráčům a všem obyvatelům Libáně a okolí přeji za TJ Sokol Libáň veselé
Vánoce a hodně úspěchů v nastávajícím roce 2018.
Jan Smetana, předseda TJ Sokol Libáň

Po výborné zkušenosti z minulého roku jsme letos opět zorganizovali
soustředění pro žáky místního fotbalového oddílu. Abychom naplnili
kapacitu, bylo osloveno několik hráčů přípravky a dorostu.
V odpoledních hodinách ve středu 27. září jsme se vydali do známého
prostředí do Prkenném Dolu u Žacléře, kde se nám moc líbilo již minulý
rok. Těšili jsme se na pěkné prostředí sportovního areálu Bret, výtečnou
kuchyni a na
nové zážitky.
Poctivě jsme
trénovali, bavili
se při různých
hrách a soutěžích, poznávali
okolí a také sbírali houby, kterých rostlo velké
množství.
Po
všech
těchto
aktivitách jsme
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se těšili na vždy výbornou stravu, kterou nám připravil místní personál.
Také jsme se vydali na pěší výlet k rozhledně Eliška, poté nám přišel
vhod odpočinek v sauně a bublinkové koupeli.
Ani jsme se nenadáli a byla sobota a už jsme se museli chystat domů,
kam se nám vůbec nechtělo.
Na závěr tohoto článku zbývá poděkovat rodičům a trenérům, kteří se
dětem věnují v průběhu celého roku. Také děkuji Městu Libáň za
finanční podporu nejen tohoto soustředění. S přáním klidných vánočních
svátků
Roman Myška, Tělovýchovná jednota Sokol Libáň, z. s.

Pro fotbalový ročník 2017/2018 jsme po vzájemné dohodě klubů FK
Kopidlno, z. s., a TJ Sokol Libáň, z. s., vytvořili společný tým pro
kategorii staršího dorostu U–19 a přihlásili jej do krajské soutěže. Pro
podzimní část soutěže pod názvem Libáň/Kopidlno jsme domácí zápasy
odehráli v Libáni a jarní část soutěže odehrajeme v Kopidlně pod
názvem Kopidlno/Libáň. Po podzimu jsme obsadili 9. místo s 13 body
a skóre 42:47. Podařilo se nám vyhrát čtyři utkání, devět jsme jich
prohráli v normální hrací době a jednou jsme prohráli na pokutové kopy.
Po skončení ročníku 2017/2018 moc hráčů do mužů neodejde (myšleno
věkově), a tak se nabízí možnost ve spolupráci pokračovat další ročník
fotbalové soutěže byť v jiné soutěži nebo formě spolupráce. Takto
vytvořených týmů v této věkové kategorii působí v krajských soutěžích
celkem tucet, a to šest v krajské soutěži a šest v přeboru. Je tak zřejmé, že
je to věc zcela běžná a nutná pro existenci této věkové kategorie ve
fotbalu na této úrovni. V průběhu dosavadní části soutěže se zápasů
zúčastnilo celkem dvacet jedna hráčů dorosteneckého věku a dle potřeby
jsme doplňovali tým až třemi mladšími žáky. Této soutěže se účastní
celkem 266 hráčů. Z našich se mezi střelce zapsalo celkem 11 střelců,
z toho 6 je mezi 45 nejlepšími v soutěži. Šoltys Radek s 8 brankami na
19. místě, Skořepa Filip se 7 brankami na 25. místě, Klaban Lukáš se
6 brankami vstřelenými v jednom utkání na 27. místě, Kulhánek Bohdan
s 5 brankami na 32. místě, Čáp Jan s 5 brankami na 39. místě, Grosu
Alexandru s 5 brankami na 42. místě, Tu Hai Chau s 2 brankami na
91. místě, Vorel Martin 1 branka 109. místo, Sekyra Jakub 1 branka
111. místo, Petr Tadeáš 1 branka 114. místo, Beneš Jaroslav 1 branka
125. místo. Věřím, že tým se v jarní části bude zlepšovat a hrát pohledný
fotbal, který chlapce bude bavit i přesto, že mnohdy v této soutěži to
není cesta k vítězství v utkání, jak jsme se nejednou přesvědčili.
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Stojící řada zleva: Serinek Zdeněk (trenér), Nasikovský Adam, Sekyra
Jakub, Kaválek Antonín, Vorel Martin, Klaban Lukáš, Fencl Dominik,
Šoltys Radek, Drozen Patrik, Kulhánek Bohdan, Sekyra Jindřich (trenér)
Sedící řada zleva: Skořepa Filip, Miech Ondřej, Beneš Jaroslav, Král Jan,
Petr Tadeáš, Záruba David, Tu Hai Chau
Chybí: Čáp Jan, Grossu Alexandru, Muž Jan, Srb Daniel, Borůvka Tomáš
Zdeněk Serinek

Ve dnech 28.-30. září se v prostoru baru Jabas uskutečnila výstava
k 60. letům hokeje v Libáni. Na této výstavě byly vystaveny fotografie,
které se povedlo shromáždit z historie i současnosti. Výstavu zahájili
28. září 2017 ve 14 hodin předseda TJ Libáň Jan Smetana a současný
vedoucí HC Libáň Antonín Hurcik. Zahájení byli přítomni také hráči,
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kteří v 60. letech minulého století tvořili mužstvo Libáně. Z Rožďalovic
J. Kumstýř, V. Antoš, z Dětenic V. a Mirek Podzimkovi, z Údrnic J. Řeháček a libánští J. Mikule a V. Soukal.
Tito potom zavzpomínali na časy strávené při hokeji a zavzpomínali
na spoluhráče, kteří již nejsou mezi námi.
Škoda, že nebyla historie hokeje z doby podchycena více fotografiemi
a ani historie hokeje v Plastimatu, o které se psalo v minulém čísle
Libáňských novin.

Václav Soukal

Libáňskému hokeji se v sezóně 2017/18 velmi daří, po sedmi
odehraných kolech Jičínské hokejové ligy je Libáň zatím na 1. místě. Více
na http://www.jhl-nere.cz/.
Antonín Hurcik

Jménem Tělocvičné
jednoty Sokol Libáň si
Vás dovolujeme pozvat
na malý vánoční turnaj
v badmintonu a stolním
tenisu, který se uskuteční v našich prostorách
(viz fotografie) dne
25. 12. 2017 od 13 hodin.
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Prezentace proběhne od 9 do 10 hodin v sokolském sklípku. Pokud
nemáte zájem o sportovní činnost, můžete se přijít podívat následující
den tj. 26. 12. od 15 hodin na malou výstavu historických fotografií.
Rekonstrukce
areálu probíhá průběžně a za daných
podmínek jediným
možným způsobbem. Po vybudování příjezdové cesty
do zadních venkovních prostor areálu
v příštím roce 2018
bude náš areál připraven k omezenému provozu.
O podrobnostech
Vás budeme informovat v příštím vydání Libáňských novin.
Rádi bychom našli jednotlivce či skupinu lidi, kteří mají rádi tenis
a chtěli by si pronajmout za výhodných podmínek antukový kurt.
V případě zájmu o bližší informace volejte na níže uvedené tel. číslo.
Hezké prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku 2018
Vám přeje
Ing. Milan Drozen, starosta Tělocvičné jednoty Sokol
Jan Šesták jednatel Tělocvičné jednoty Sokol
Informace tel.: 720 407 450

Mistrovské zápasy stolního tenisu jsou před koncem první poloviny
sezóny 2017/2018. Bojujeme a hájíme barvy za TJ Sokol Libáň
v regionálním přeboru. Máme čtyři mužstva, a to v 1. třídě, 3. třídě,
mužstvo dorostu a mužstvo žáků.
Daří se nám, jak vidíte v dále přiložených tabulkách, celkem úspěšně
konkurovat týmům s daleko lepším zázemím. Velice dobře si vedou naši
dorostenci, kteří ještě neokusili hořkost porážky. „A“ tým se nachází
také v popředí tabulky i díky záskokům hráčů z „B“ mužstva. Dík. „B“
mužstvo po dobrém začátku se ocitlo u dna tabulky, a to díky zranění
klíčového hráče Pepči Mádla, kterému tímto přejeme brzké uzdravení.
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Žáci okupují střed tabulky a čekáme na poskočení směrem vzhůru po
příchodu nově registrované Nikol Kubínové, kterou jsme přivítali
v našem oddílu. Dále si již udělejte obrázek sami dle tabulek.
Loučím se s poděkováním všem, kdo nás podporuje a fandí!!! Sportu
zdar, „pinci zvlášť“. Za oddíl stolního tenisu Vám všem chci popřát
hezké, klidné Vánoce a samé krásné dny v roce 2018.
Vlastimil Horák

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Regionální přebor muži 1. třída
Tabulka
družstvo
PU
V
R
TJ Sokol Nemyčeves B
7
7
0
TJ Sokol Stará Paka C
7
5
1
TJ Lázně Bělohrad B
7
5
0
TJ Sokol Libáň A
7
4
1
TJ Jiskra Hořice B
8
4
0
TJ Nová Paka C
7
3
1
TJ Sokol Radim A
8
3
0
TJ Sokol Lány A
8
3
0
TJ Sokol Chomutice A
7
2
1
SK Miletín A
7
1
0
TJ Jičín C
7
0
2

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

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

skóre
95:31
84:42
78:48
64:62
86:58
64:62
60:84
49:95
52:74
47:79
41:85

body
21
18
17
16
16
14
14
14
12
9
9

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

Regionální přebor muži 3. třída
Tabulka
družstvo
PU
V
R
TJ Nová Paka D
8
5
1
TJ Lázně Bělohrad D
8
5
1
SK Miletín B
8
5
1
TJ Sokol Nemyčeves D
8
4
2
TTC Veliš
8
3
2
TJ Třešňový květ Žlunice A
8
3
2
TJ Sokol Rovensko p. Tro. B
8
3
2
TJ Sokol Úbislavice B
8
3
2
TJ Sokol Železnice B
8
2
3
TJ Sokol Libáň B
8
1
4
TJ Butoves A
8
1
3
TJ Sokol Chomutice C
8
0
3

P
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
5

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

skóre
80:64
86:58
82:62
80:64
76:68
75:69
75:69
67:77
67:77
62:82
61:83
53:91

body
19
19
19
18
16
16
16
16
15
14
13
11

P
0
0
0
2
2
3
5
1
4
4

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

skóre
35:0
28:2
27:3
21:9
20:10
16:14
11:24
15:5
10:20
10:20

body
21
18
18
14
14
12
11
10
10
10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

družstvo
TJ Sokol Chomutice
Orel Studenec u Horek
TJ Sokol Libáň
TJ Sokol Popovice
TJ Jiskra Hořice
TJ Sokol Kopidlno
TJ Sokol Nemyčeves
TJ Jičín A
TTC Veliš
SK Miletín
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Regionální přebor dorost
Tabulka
PU
V
R
7
7
0
6
6
0
6
6
0
6
4
0
6
4
0
6
3
0
7
2
0
4
3
0
6
2
0
6
2
0
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

TJ Butoves
TJ Jičín B
TJ Sokol Železnice
TJ Sokol Lány
TJ Sokol Valdice
TJ Sokol Stará Paka
TJ Třešňový květ Žlunice

3
4
6
7
6
3
3

3
2
1
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0

0
2
5
7
6
2
3

0
0
0
0
0
0
0

14:1
9:11
6:24
0:35
0:30
8:7
0:15

9
8
8
7
6
5
3

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

Regionální přebor žactvo
Tabulka
družstvo
PU
V
R
TJ Butoves A
6
6
0
TJ Lázně Bělohrad
5
5
0
TJ Sokol Nemyčeves
6
4
0
TJ Sokol Chomutice
6
4
0
TJ Sokol Popovice
4
4
0
TJ Nová Paka
6
3
0
TJ Sokol Lány
5
3
0
TJ Sokol Libáň
6
2
0
TJ Sokol Radim
6
2
0
TJ Sokol Kopidlno
5
2
0
TJ Sokol Rovensko p. Rove
5
2
0
SK Miletín
5
0
0
TJ Sokol Úbislavice
5
0
0
TJ Butoves B
4
0
0

P
0
0
2
2
0
3
2
4
4
3
3
5
5
4

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

skóre
40:2
33:2
26:16
26:16
25:3
25:17
18:17
13:29
15:27
17:18
16:19
4:31
0:35
1:27

body
18
15
14
14
12
12
11
10
10
9
9
5
5
4

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Z POHÁRU
OLYMPIJSKÝCH NADĚJI JIČÍN – 17. 11. 2017
Mladší žádi:

Starší žáci:

1. Nikol Kubínová (Libáň)
2. Daniel Valeš (Popovice)
3. Adam Valtera (Jičín)
1. Hynek Vohánka (Butoves)
2. Ladislav Konůpek (Butoves)
3. Štěpán Myška (Libáň)
Inzerce

Dám odměnu 3.000 Kč i více za
sehnání starého traktoru nebo
pásáčku (i nepojízdného). Ne
inzeráty. Prosíme, pomozte
nám, budujeme nové muzeum
starých traktorů pro další
generace. Tel. 777 154 614.
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