je neuvěřitelné, jak ten čas letí, a dá se říci, že čas prázdnin a letních
dovolených je již za dveřmi. Toto vnímání umocňuje i fakt, že v letošním
roce jsme díky klimatickým podmínkám skočili ze zimního období rovnou do letních, chvílemi až tropických dnů. Samozřejmě, slunečné
a teplé počasí je příjemné, ale množství srážek je zatím minimální, a to
jistě bude mít negativní vliv na zemědělskou úrodu a zeleň obecně. Bohužel nejen tyto podmínky se vlivem nedostatku vláhy nevalně podepisují na stavu zeleně v některých místech našeho města, ale poslední
dobou to jsou především někteří občané. V několika lokalitách našeho
města jsou vytvořena klidová prostranství s možností posezení
a odpočinku s rozmanitou výsadbou zeleně, která jsou terčem nájezdů
místních „elit“. Z opakovaných stížností místních občanů a řešení konkrétních situací bylo zjištěno, že se převážně jedná o několik různých
skupin místních občanů, převážně dospívajících dětí, které bez jakýchkoli zábran svým bezohledným chováním a vandalismem ničí tyto klidové
zóny a majetek města. Z výše uvedených důvodů došlo např. k demontáži laviček a téměř zdevastovaného odpadkového koše u místního kostela. Je smutné, že i dle informací od kopidlenské policie, která v těchto
lokalitách dohlíží při svých službách na dodržování veřejného pořádku
a také při kontrolách na základě stížností potvrzuje, že tito občané nemají respekt, neuznávají žádnou autoritu a už vůbec neprojevují úctu ke
svému okolí, a to ani ve chvílích, kdy v místním kostele sv. Ducha probíhá smuteční obřad! Jsem přesvědčen, že se jedná o obraz výchovy
v rodinách, jejíž následky se neprojevují hned, ale bohužel s dlouhodobým odstupem.
V dnešní době je vše tak uspěchané, že už sotva „náctiletí“ neváhají
konzumovat nejen alkoholické nápoje přímo na veřejnosti. Na druhou
stranu se nemůžeme divit, že mladistvým na tom nepřijde nic zvláštního, když podobný vzor chování vidí i u dospělých osob, zejména u agenturních pracovníků firmy OSPRO a některých místních občanů. Přesto,
že Město Libáň má schválenu obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016,
o zákazu požívání alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích na území města, velmi často dochází k jejímu porušování.
Ohledně porušování této vyhlášky proběhla jednání jak s vedením agentury, tak s ředitelem místního závodu Antolin a Policií ČR. Věřím, že
všichni zúčastnění udělají vše proto, aby k takovému jednání na veřejných místech nedocházelo, zejména když se toto děje i před základní
školou a přihlíží tomu děti, které jdou ráno do školy, což dle mého názoru je nepřijatelné.
Jak jsem Vás v minulosti informoval, již potřetí v řadě jsme podali žáLibáňské noviny č. 87
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dost o dotaci na sportoviště k základní škole. Z celkového počtu 226 žadatelů bylo schváleno a podpořeno ministerstvem pro místní rozvoj
pouze 60 projektů. Dalších 133 projektů bylo zařazeno do seznamu „náhradníků“, ve kterém figuruje i Město Libáň s pořadovým číslem 100.
Zbylých 33 žádostí nebylo schváleno k financování. Ačkoli jsme si dělali
velké naděje na úspěch, tak se dá konstatovat, že sportoviště v letošním
roce bohužel nepostavíme. Nicméně jsem toho názoru, že toto téma by
mělo být jednou z priorit pro následující volební období nového zastupitelstva.
Dalším tématem, které bych rád zmínil, je stav provozu restaurace
Radnice. Na přelomu roku byl vyhlášen záměr pronájmu restaurace
Radnice, do kterého se přihlásili tři uchazeči. Každý z nich nám představil svoji vizi a dosavadní praxi. Výběr vhodného kandidáta jasně směřoval ke dvěma kuchařům, kteří bezpochyby vaří dobrá jídla. Byli jsme
přesvědčeni, že to byla dobrá volba, nicméně čas ukázal, že být dobrým
kuchařem nestačí a je třeba se věnovat provozu restaurace jako takovému. V tomto směru jsou nedostatky silně patrné a následky se dostavily
v krátké době. Nespokojenost a odliv stálých zákazníků restaurace se
projevovaly každým dnem. Jelikož provoz restaurace vnímáme jako zásadní službu nejen pro místní občany, ale i širokou veřejnost, rozhodli
jsme se k radikální změně, kterou je potřeba provést v co nejkratším čase.
Musím ovšem podotknout, že z pohledu smluvního vztahu „Pronajímatel“ a „Nájemce“ je vše v pořádku, nájemce platí řádně a včas nájemné
a zde není tedy co vytknout.
Věřím, že rozhodnutí tento stav změnit bude mít významnou roli pro
zachování dobrého jména restaurace a služby pro veřejnost s tím spojené. Je potřeba si uvědomit, že výsledek tohoto kroku bude možné hodnotit až s odstupem času a byl bych velmi spokojený, kdyby to byl
výsledek pozitivní.
Závěrem mi dovolte ještě připomenout, že i přes zmíněnou uspěchanou dobu, se najdou lidé, kteří
se podílí na pomoci druhým.
Jedněmi z nich jsou zaměstnanci společnosti Antolin Libáň, kteří mají možnost
přispívat formou srážky ze
mzdy libovolnou částku do
firemního charitativního fondu. Na konci roku celkovou
částku ve fondu firma Antolin
zdvojnásobí a po důkladném
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zvážení tyto finanční prostředky rozdělí těm, kteří podporu potřebují,
nebo si ji zaslouží. Za město Libáň bych rád touto cestou poděkoval za
seniory z libáňského penzionu, kterým bylo pořízeno a předáno zástupcem firmy Antolin Libáň venkovní posezení pro zpříjemnění letních dnů
na zahradě společného domova.
Přeji Vám krásné léto, klidnou dovolenou a dětem hezké prázdniny.

Jaromír Přibyl, starosta města

OKÉNKO MÍSTOSTAROSTY
můj dnešní článek se bude zabývat rozpracovaností jednotlivých stavebních akcí, které byly již započaty nebo které budou v době vydání
tohoto čísla Libáňských novin těsně před svým zahájením.
Mnozí z Vás, kteří tu a tam jezdí
směrem na Kopidlno, si mohli všimnout, že oprava rybníku ve Zlivi je již
téměř dokončena. Bohužel chybí ještě
některé detaily, jako například výsadba
náhradní zeleně a kompletace výpustního objektu. Abychom mohli požádat
o proplacení faktur poskytovatele dotace, musí být i tyto drobnosti dokončeny.
Koncem měsíce května proběhla přejímka nové dílny pro potřeby
technických služeb. Myslím, že tento objekt se skutečně povedl a naši
zaměstnanci dostali důstojný
a kvalitní prostor k provádění
oprav a údržby techniky. Vzpomeneme-li, jak byla tato stavba
vlastníkem sousedního pozemku
zdržována, je při pohledu na dokončené dílo zcela jasné, že naše
důslednost ve stavebním řízení se
vyplatila. Z vlastní zkušenosti
víme, že bez potřebné důslednosti by díky takovýmto sousedům mnoho
dobrých záměrů nebylo zrealizováno.
Chtěl bych zmínit i stavbu, jejíž investorem nebylo Město Libáň, ale
která se přímo dotýká života našich občanů. Jednalo se o přeložky nízkého napětí v ulicích Českých bratří a Míru, kterou prováděla firma AZ
Elektrostav. Je třeba říci, že firma se s touto poměrně složitou zakázkou
vyrovnala na výbornou, všechny práce byly provedeny v dohodnutých
termínech a organizace a kvalita prací byla dle mého názoru na velmi
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vysoké úrovni. Je zvláštní, jak ulice bez nadzemního vedení a sloupů
vypadá tak nějak prázdnější a čistší. V souvislosti s touto stavbou je třeba
vyzdvihnout i práci pana Urbana, který operativně v součinnosti
s realizační firmou provedl montáž rozvodů a sloupů pouličního osvětlení v obou ulicích. Veřejné osvětlení bylo financováno Městem Libáň.
Na prázdninové měsíce jsou plánovány stavební akce, které se bezprostředně týkají naší školy. Jedná se o výměnu zbývajících starých radiátorů v kuchyni, jídelně a tělocvičně, dále o rekonstrukci umyvárny se
sprchami u tělocvičny a v neposlední řadě i o provedení sádrokartonových obkladů na chodbách nové budovy. Aktuálně v tuto chvíli hovoříme i o stavbě bezbariérového WC v souvislosti s plánovanou odbornou
učebnou fyziky a chemie ve staré budově.
Všechny výše uvedené práce by měly být hotovy v měsíci červenci.
Na poslední chvíli se dostalo i na opravu střechy staré budovy, která by
další zimu již těžko přečkala.
Velmi zajímavou stavbou bude nepochybně nová dispozice křižovatky z libáňského náměstí Svobody na Jičín. V tuto chvíli je již hotova projektová dokumentace pro stavební povolení, která byla rozeslána
dotčeným orgánům s požadavkem o vyjádření a jednotlivá závazná stanoviska. Žádost o dotaci na tento projekt bychom měli podávat v měsíci
srpnu. Z toho tedy vyplývá, že realizací se bude již zabývat nové zastupitelstvo. Vzhledem k tomu, že v té době již bude zcela jistě vydáno stavební povolení, nebude problém tuto tolik potřebnou stavbu dotáhnout
do konce.
Posledním projektem, který by bylo třeba na tomto místě zmínit, je
stavba výtahu pro pacienty ve dvoře zdravotního střediska. I tato stavba
má již projektovou dokumentaci pro stavební povolení a její realizace se
plánuje na poslední čtvrtletí tohoto roku.
Možná někdo vznese připomínku, že nepadla zmínka o jiných stavbách, které byly v průběhu posledních dvou let avizovány. Je to však
proto, že buď nebylo možné získat na tyto stavby dotační prostředky,
nebo nám realizaci pozastavily aktivity některých našich spoluobčanů,
jak o tom již padla zmínka v tomto i v některých minulých číslech našich
novin.
Přeji všem příjemné prožití času prázdnin a dovolených a mnoho
úspěchů v pracovním i osobním životě.
Petr Soukup, místostarosta

- schválení rozpočtových opatření č. 4–7 roku 2018 na straně příjmů
a výdajů
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- schválení prodeje obecních pozemků:
 parc. č. 684/1 o výměře 50 m2
 parc. č. 684/2 o výměře 80 m2
 parc. č. 684/3 o výměře 224 m2
všechny v katastrálním území Libáň za cenu 150 Kč/m²
- schválení prodeje obecního pozemku parc. č. 13/2 o výměře 168 m2
v katastrálním území Psinice za cenu 200 Kč/m² bez DPH
- schválení pronájmu obecních pozemků:
 parc. č. 174/1 o výměře 5.667 m2
 parc. č. 174/21 o výměře 1.073 m2
oba pozemky v katastrálním území Křešice u Psinic, za nájemné 2.000 Kč/1 rok
- schválení navýšení příspěvku ZŠ a MŠ Libáň na rok 2018 o částku
197.128 Kč za účelem krytí nákladů na oplechování střechy a žlaby na
staré budově základní školy
- schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Libáň, okres Jičín, za rok 2017
- schválení uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
se společností ČEZ Distribuce, a. s.
- schválení poskytnutí finančního daru spolku Dětenický Betlém, z. s.,
ve výši 40.000 Kč
- neschválení pronájmu nebytových prostor na zdravotním středisku
v Libáni za účelem zřízení Centra pro harmonizaci těla a duše
- neschválení odkupu rybníka na pozemcích parc. č. 206 a parc. č. 241
v k. ú. Křešice u Psinic
- schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace Oblastní charitě Jičín ve stejné výši jako bude činit nájemné
z pronajatých prostor v budově MěÚ Libáň dle platného ceníku
- nesouhlas s umístěním kontejnerů na skleněný odpad v obci Kozodírky ani na jiném místě v rámci města Libáň a spádových obcí, mimo kontejnery umístěné před sběrným dvorem; bude projednáno
a vyhodnoceno po ročním provozování stávajícího systému, tedy
v únoru roku 2019
- 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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ZE SPOLEČNOSTI
Nejlepší zpravodaje měst a obcí Královéhradeckého kraje obdržely
čestná ocenění. Ze zhruba stovky přihlášených zpravodajů vybrala Redakční rada U nás v kraji desítku finalistů. Vyhlášení výsledků prvního
ročníku soutěže se konalo první jarní den za účasti starostek, starostů
a redaktorů místních periodik.
V kategorii celobarevný zpravodaj ve formátu A4 se nejlépe umístily Bělohradské listy následované Broumovskými novinami a Kopidlenskými listy.
V kategorii zpravodaj s barevnou obálkou
zvítězil Novobydžovský zpravodaj. Na stupně
vítězů ho doprovodily zpravodaje Orlice (Kostelec nad Orlicí) a Kalensko (Dolní Kalná
a Slemeno).
Zvláštní cenu za černobílý zpravodaj
získaly Lovčice.
Poslední vyhlašovanou byla kategorie
formátu A5. V ní byl nejúspěšnější Bolehošťský zpravodaj. Druhou příčku obsadil Deštník (Deštné v Orlických horách)
a bronz získaly Libáňské noviny.
Porota složená ze členů redakční rady
zpravodaje „U nás v kraji“ hodnotila celkový dojem, grafickou přehlednost, pestrost článků, obsah a titulní stranu.
převzato z časopisu U nás v kraji

Dne 14. dubna 2018 přivítal pan starosta Jaromír Přibyl v obřadní síni
Městského úřadu v Libáni nejmladší občánky našeho města. Slavnostního aktu se zúčastnilo dvanáct dětí se svými rodiči i prarodiči. Dětem
i jejich rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí, ale hlavně samé radosti.
Touto cestou bych chtěla poděkovat paní učitelce a dětem ze Základní
školy a Mateřské školy Libáň za jejich krásné vystoupení. Foto z vítání
najdete na druhé straně tohoto vydání Libáňských novin.
Martina Tykvová
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…pokračování z minulého čísla
Vážení občané, milí pravidelní čtenáři i nahodilá „kolemjdoucí“ veřejnosti, v tomto čísle Libáňských novin se s Vámi setkáváme již počtvrté
a myslíme si, že se opět máme s Vámi o co podělit, neboť jsme dne
28. května 2018 uskutečnili jednu ze závěrečných „kontrolních“ návštěv
v Litomyšli v ateliéru restaurování papíru. Zde se odpočítávají již poslední týdny do ukončení veškerých restaurátorských prací, které někteří
studenti opět využijí ke splnění praktických ročníkových prací. Opakovaně zde na jejich počest uvádíme, že nad jejich odborností zůstává až
„rozum stát“.
V Litomyšli jsme se při kontrolním dni setkali i s Vojtěchem Jonášem,
opravářem varhan, který má na starosti obnovu pohybu a záchranu hudebního stroje. Vojtěch musí zabezpečit nejen bezproblémový pohyb, ale
nalézt i optimální rychlost, neboť na ní závisí správné přehrání obou
skladeb. Zátěžová zkouška pohybu proběhla úspěšně, avšak optimální
rychlost zůstává pro Vojtěcha výzvou, na kterou se těší.
Mezi betlémáře i sběratele již více jak rok šíříme prosbu o zapojení se
při rekonstrukci poničených papírových figur a městských kulis. Některé
jsou natolik poškozené, že nelze jejich části zachránit ani identifikovat.
Rozesíláme výzvy k prohledání svých sbírek a zapůjčení podobných vyobrazení. Nedávno jsme uspěli na Orlickoústecku a zapůjčené litografie
jsou již v rukou restaurátorů. Samotní studenti jako detektivové pátrají
po možném umístění jednotlivých fragmentů a mnohdy úspěšně. Naposledy když prvotní odhad, že se jedná o „roucho anděla“, vyústil
v objevení „přikrývky jezulátka“.
Jednotlivé kroky a milníky, místa, spolupracovníky i náhody
v záchraně pečlivě dokumentujeme. A to nejen fotografováním. Rozhodli jsme se i pro pořízení profesionálního videozáznamu, který bude součástí budované expozice v Osenicích. Naším cílem je od počátku vytvořit expozici
se zajímavým obsahem. Vedle betléma
chceme návštěvníkům připomenout zručnost a píli předků a představit veškerá
řemesla, která byla k jeho vytvoření potřeba. Stejně tak představíme řemesla
a vzdělání, která přispěla k jeho záchraně.
Vždy jsme Vám čtenářům v článku
1. Objevené fragmenty
představili nějaké fotografie a bude tomu i tentokrát. městských kulis
Jedná se o tři obrázky dokumentující obnovu části
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městských kulis. Ty patří vůbec k nejstarším částem celého betléma. Byly
datovány do poloviny 19. století. Bohužel zároveň patří k těm nejponičenějším a nelze je zachránit. Obnovujeme je cestou rekonstrukce podle
zapůjčené předlohy a doufám, že z obrázků vyrozumíte, o jak vysoce
precizní práci se jedná.

3. Rekonstrukce městských kulis před
dokončením – barevnost ponechána
v souladu s nalezenými fragmenty

2. Originál litografie zapůjčený od sběratele

Děkujeme Obci Dětenice a Městu Libáň za pochopení důvodů našeho
úsilí, za spolupráci a pokračující podporu. Jsme přesvědčeni, že termín
otevření expozice na advent 2018 dodržíme.
Všem dárcům za dosavadní příspěvky děkujeme. I nadále však vyzýváme spoluobčany, kterým záchrana kousku historie není lhostejná, aby
se do projektu obnovy ZAPOJILI. Naše současná výzva zní:
Pomozte nám protnout pomyslnou cílovou pásku! Jakýkoliv i drobný
příspěvek je velkou podporou.
Sbírkový účet spolku pro obnovu betléma: 3011196962/2010 Fio Banka.
Seznamte se s projektem prostřednictvím webových stránek
www.detenickybetlem.cz nebo na facebooku Zachraňme Dětenický betlém. Závěrem opakování prosby 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

Velká část českého národa má v oblibě pití piva, ani já
nejsem výjimkou. Poslední roky jsem měl čím dál menší
radost z jeho konzumace. Pokládal jsem si otázku, zda
mám zkaženou chuť anebo je to tím pivem, proto jsem se
rozhodl navštívit pár minipivovarů a ochutnat jejich proLibáňské noviny č. 87
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dukty. Byl jsem mile překvapen, že mně pivo zase chutná. To byl pro mě
impuls, abych se o národním nápoji dozvěděl podstatně více. Kromě
ochutnávání piv z minipivovarů jsem začal navštěvovat jednodenní kurzy vaření piva a studovat v odborné literatuře. V té době cca před 3 roky
se v mé hlavě objevila první myšlenka na postavení minipivovaru. Uvědomoval jsem si, že musím posbírat co nejvíce informací, ale i praktických dovedností. Jednoho dne jsem na internetu narazil na informaci, že
pivovar Frýdlant pořádá rekvalifikační kurz v oboru sladovnictví a pivovarnictví, který trvá cca 4 měsíce. Věděl jsem, že pokud se rozhodnu
zúčastnit tohoto kurzu, budu chtít vybudovat svůj minipivovar. Po zvážení všech pro a proti jsem se přihlásil. V průběhu kurzu jsem mimo jiné
začal dávat dohromady podklady pro stavební povolení k výstavbě
a zároveň jsem řešil dodavatele technologie a úvěr na její koupi. Každý,
kdo něco vybudoval, má zhruba představu, kolik běhání po úřadech to
vše obnáší. V tomto případě i institucí, které o tom rozhodují, je trochu
více. Stavba začala loni v květnu a letos v březnu jsme začali vařit první
várku. Suroviny pro výrobu piva, tzn. slady a chmely, jsou od českých
výrobců, voda je z libáňského vodovodu, ale je upravována tak, aby byla
co nejvhodnější pro vaření piva. Poslední složkou jsou kvasnice, ty používáme ze Svijanského pivovaru nebo sušené. Vaříme dva druhy spodně
kvašených ležáků. Světlý spodně kvašený Libáňský Dukát a polotmavý
spodně kvašený ležák Libáňský Zlaťák. Sortiment vyráběného piva bude
příležitostně rozšířen o nějaký speciál, ale to trochu předbíhám.
V současné době mám plánován roční výstav 320 hl, a pokud bude lidem
chutnat moje pivo, je zde možnost zvětšit kapacitu na 560 hl. Doufám, že
libáňské pivo si najde své stálé odběratele a bude na čepu alespoň
v jedné z místních restaurací, vždyť je spousta měst a obcí v naší republice, kde si nemohou říci „piju naše pivo“!
„Dej bůh štěstí“ Miroslav Drozen

4. 3. 2018 – oznámeno na linku 158, že neznámý pachatel poškodil zámky na osobním vozidle Škoda Fabia, které bylo zaparkováno na volně
přístupném pozemku u domu č. p. 327 v části obce Na Horách v Libáni.
K poškození zámků došlo v době od 2.00 hod. do 10.00 hod. dne
4. 3. 2018. Poškozením zámků a těsnění kolem okna u dveří řidiče vznikla škoda ve výši 4.500 Kč.
3. 4. 2018 – na OO PČR Kopidlno přijato oznámení, že oznamovatelku
dne 3. 4. 2018 v době od 7.50 hod. do 8.10 hod. při doručování letáků na
adrese Libáň, Českých bratří č. p. 259, kousl do oblasti stehna levé nohy
Libáňské noviny č. 87
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pes místního občana, který vyběhl z pozemku skrz děravý plot
a způsobil jí drobné zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření.
7. 4. 2018 – oznámil zaměstnanec ostrahy firmy Antolin se sídlem Libáň,
že došlo k zadržení pachatele krádeže samolepek. Provedeným šetřením,
podáním vysvětlení oznamovatele a svědka, vedoucí a podezřelého bylo
zjištěno, že podezřelý v pracovní době odcizil z místnosti horní vstřikovny ve firmě Antolin Libáň volně položenou krabici s ruličkami označovacích lepítek zelené barvy v počtu 36 ks, čímž firmě Antolin Libáň
způsobil škodu ve výši 1.800 Kč.
11. 4. 2018 – dne 10. 4. 2018 mezi 16.00 a 17.00 hod. dva místní občané v obci Libáň, ul. T. G. Masaryka, společně vnikli do domu s pečovatelskou službou č. p. 96, kde ze sklepa odcizili brambory, dále z chodby prvního patra mléko v krabici a z jednoho bytu bonboniéry a čokoládu, čímž poškozeným způsobili škodu ve výši 430 Kč.
13. 4. 2018 – oznámeno na OO PČR Kopidlno, že někdo vyvezl celkem
asi 10 nákladních aut zeminy a jednu hromadu popela na pozemek, který vlastní v bývalém cukrovaru v Libáni.
14. 5. 2018 – v době od 21.00 hod. do 21.15 hod. v k. ú. Libáň, místní občan po předchozí slovní rozepři fyzicky napadl občana, který byl na procházce se svoji přítelkyní a se psem na vodítku, a to tak, že ho udeřil
sukovicí do levého ramena. K žádnému zranění nedošlo, poškozený lékařské ošetření nepožadoval a ani nevyhledal, ke škodě na majetku nedošlo.
18. 5. 2018 – v 14.09 hod. v obci Libáň, ul. Cukrovar 294, na parkovišti
před domem byl kontrolován jako řidič motorového vozidla Opel Omega, který řídil osobní motorové vozidlo, ačkoliv má rozhodnutím Magistrátu města Hradec Králové uložen trest zákazu činnosti, spočívající
v zákazu řízení motorových vozidel všeho druhu na dobu 20 měsíců,
a to do 30. 9. 2019, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 27. 4. 2018. Řidiči
bylo na OOP Kopidlno sděleno podezření z přečinu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání, které si osobně převzal.
24. 5. 2018 – oznámeno na linku 158, že projíždějící linkový autobus rozbil výlohu u cukrárny na náměstí Svobody v obci Libáň. Šetřením hlídky
na místě bylo zjištěno, že od projíždějícího autobusu odlétl kámen do
skleněné výplně výlohy, kdy způsobil škrábanec na skle ku škodě oznamovatelky.
Na závěr 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
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VÝROČÍ
V předcházejících Libáňských novinách jsme si mohli přečíst o tzv.
pražském jaru. Politický obrodný proces směrem k demokratizaci byl ale
násilně přetržen intervencí armád Varšavské smlouvy na území Československa. Pro většinu z nás byl 21. srpen 1968 dnem, na který se nezapomíná, a který utkví navždy v paměti.
Po bezvýsledných jednáních našich a ruských představitelů na jaře
v Čierne nad Tisou a později v Bratislavě Sovětský svaz vyjádřil záměr
k intervenci armád Varšavské smlouvy do Československa, pokud se
uplatní v republice „buržoazní“ systém některých politických stran. Vedení KSČ bylo totiž rozpolcené mezi důrazné reformátory (Josef Smrkovský, Oldřich Černík a František Kriegel) a konzervativní politiky
(Vasil Biľak, Drahomír Kolder a Oldřich Švestka), kteří reformní úsilí
brzdili. Stále nebylo moc jasno, jak se situace bude vyvíjet.
V noci z 20. srpna na 21. srpna 1968 ale bez upozornění vstoupily armády zemí Varšavské smlouvy přes hranice do ČSSR. Dvě hodiny po
půlnoci 21. srpna 1968 ÚV KSČ schválil a prostřednictvím Československého rozhlasu odvysílal provolání Všemu lidu ČSSR:
Všemu lidu Československé socialistické republiky!
Včera, dne 20. srpna 1968 kolem 23. hod. večer, překročila vojska Sovětského
svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí presidenta republiky, předsedy
Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka ÚV KSČ a těchto
orgánů.
Invaze znamenala
zlom v politickém vývoji naší země a na
dalších
dvacet let
utvrdila politický směr
ve státě. Znovu se vrátily komunistické totalitní způsoby vládnutí
– prověrky, vynucování souhlasu se vstupem armád, propouštění ze zaměstnání, hrozby
týkající se rodin a pod. Na začátku roku 1969 se na protest proti okupaci
upálil student filosofické fakulty Jan Palach a později i student průmyslové školy v Šumperku Jan Zajíc. Opět nastoupila cenzura, byly zakazoLibáňské noviny č. 87
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vány knihy i filmy, umělci byli na indexu stejně jako odpůrci režimu,
zejména po Chartě 77.
Invazi provázela dosud nevídaná následná vlna emigrace, podobně
jako po Únoru 1948. V letech 68–69 odešlo více než 80.000 lidí, do roku
1989 celkově až 250.000. Většina emigrantů byli vzdělaní lidé.
V republice se rozbujela korupce
a nastala celková mravní devastace české a slovenské společnosti. Jediným pozůstatkem demokratizace byla federalizace země, kterou byly roku 1969 vytvořeny Česká socialistická republika
a Slovenská socialistická republika. Alexander Dubček postupně odvolal z vedoucích funkcí představitele reformního
proudu v KSČ. V dubnu 1969 byl první
tajemník strany Dubček nahrazen
Gustávem Husákem a tím začala doba
normalizace.
Ještě v srpnu 1969 se konaly protiruské demonstrace, ale vývoj normalizace nezastavily.
Podle oficiálních vyjádření by se zdálo, že vstup armád v srpnu 1968 proběhl
celkem klidně a bez velkých obětí. Jenže
zdání klame, teprve postupně a nejvíce až po sametové revoluci jsme se
dozvídali, že se to bez obětí neobešlo. Tanky, střelba,
mrtví… Vojska Varšavské smlouvy pod vedením Sovětů nechávala za sebou mrtvé a raněné. Například
v Liberci zahynulo hned 21. srpna 1968 devět lidí.
Řada lidí byla v prvních dnech okupace zastřelena
nebo přejeta tanky. Statisticky ale většinou Sověti zabíjeli především při dopravních nehodách. „Drtivou
většinu nehod způsobili sovětští vojáci, kteří měli malé řidičské schopnosti a nebyli zvyklí na hustý středoPomník obětem

evropský provoz,“ uvedl historik Prokop Tomek. Podle invaze v Liberci
svědků některých incidentů ale někteří z pachatelů najížděli do lidí i záměrně. A trest pro viníky? Většinou byli schováni svými veliteli a právo
na ně v lepším případě nedosáhlo. V horším případě schytala trest československá oběť.
A nebyl to jen srpen plný obětí. Jen za necelý půlrok Sověti zabili 135
lidí! „Nejde ale o jediné oběti, v následujících letech zemřelo dalších 267
Libáňské noviny č. 87
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lidí,“ dodal Tomek. To jsme se ale tenkrát z novin či televize nedozvěděli. Podle nového zjištění historiků stála přítomnost okupantů během 23
let život 402 lidí.
Kolik lidí zahynulo v průběhu okupace vojsk Varšavské smlouvy:
rok
vražda
zabití
nehoda
jiné
celkem
1968
135
1969-91
12
4
248
3
267
za celou dobu
402
Tragédie se nevyhnula ani našemu okresnímu městu – Jičínu. Už
7. září 1968 večer došlo k vážnému incidentu s účastí polské armády
usídlené v Jičíně. Opilý voják
polské okupační armády bezdůvodně střílel po 23. hodině do
skupiny místních občanů. Na
frekventované křižovatce Na
Letné zemřeli Jaroslav Veselý
(24 let) a Zdena Klimešová (56
let). Šest dalších lidí (z toho paradoxně i dva polští vojáci) utrpělo při zběsilé střelbě různě těžká zranění. Pachatelem byl polský voják Stefan Dorna, který začal po hádce s kolegy nekontrolovatelně střílet ze samopalu a zbraň poté obrátil i proti
skupince Čechů. Byl později polským vojenským soudem (žádost o vydání k trestnému
stíhání v ČSSR byla zamítnuta) uznán vinným
a odsouzen pro vraždu k trestu smrti a k propadnutí veškerého majetku. Rozsudek však
byl po Dornově žádosti o milost změněn na
Pomník obětem v Jičíně
doživotí. Po 15 letech opustil Stefan Dorna vězení.
Čin polského vojáka jičínské občany šokoval. Pohřeb obou obětí
12. září 1968 na tehdejším Gottwaldově náměstí v Jičíně za přítomnosti
obrovského počtu občanů se stal tichým protestem proti okupaci. Zatímco však v září 1968 měla čs. bezpečnost vůli najít pachatele závažného
trestného činu, už o rok později se ve vyšetřování podobných činů neprojevovala snaha je objasnit a potrestat viníky vůbec. Tyto činy se
ututlaly, viníci často zmizeli bez soudu.
Podobných tragických příběhů si můžete na internetu přečíst mnoho
a mnoho. Měly by nám připomenout, že bychom měli ne tak dávno nabytou demokracii bránit, byť se nám mnohé věci v současném politickém dění nelíbí.
Zdroj: Wikipedie; Internet; Jičín 1968, speciální brožura Kozích novin, 2009

Mgr. Jitka Šedivá
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KULTURA
30. 6.
14. 7.
21. 7.
11. 8.
25. 8.
25. 8.
1. 9.
8. 9.
8. 9.
8. 9.

22. 9.

ČERVENEC
8. ročník BABETIÁDY na hřišti ve Psinicích od 13 hodin
SETKÁNÍ DECHOVÝCH HUDEB v Bystřici – účinkují: Kyzivátova hudba, dechovka Libkovanka z jižních Čech a Mládežnická dechovka Jablonec nad Nisou od 13.30 hodin
KOZODÍRSKÝ VÝSTŘIK – tradiční hasičská soutěž v netradičních disciplínách na louce v Kozodírkách
SRPEN
NECKYJÁDA – soutěž plavidel na koupališti v Libáni
Memoriál Radka Kyziváta – žákovský turnaj ve fotbale od 9 hod.
15. ročník LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI ve Psinicích na hřišti od
13 hodin
ZÁŘÍ
BRODECKÉ BRKLÁNÍ – netradiční hasičská soutěž na hřišti
v Brodku
DĚTSKÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ – SDH Libáň v Kozodírkách
8. VÝROČNÍ KONCERT – kostel sv. Jiří ve Psinicích od 15 hodin
V rámci hudební festivalu Libáňský hudební máj 2018 ŠPANĚLSKÝ VEČER – KAROLÍNA ŽMOLÍKOVÁ zpěv, slovem doprovází VÁCLAV ŽMOLÍK – Dům kultury v Libáni od 19 hodin
V rámci hudební festivalu Libáňský hudební máj 2018 koncert
JAKUBA ŠAFRA A JEHO HOSTŮ – Dům kultury v Libáni od
19 hodin
KYZIVÁTOVA KAPELA LIBÁŇ
si Vás dovoluje pozvat na

15. SETKÁNÍ DECHOVÝCH HUDEB
v sobotu 14.července 2018 od 13:30 hod. v areálu hřiště v Bystřici u Libáně
Setkání se účastní:

LIBKOVANKA
MLADÁ DECHOVKA
JABLONEC NAD NISOU
KYZIVÁTOVA KAPELA
Sponzoři a mediální partneři:
PRVNÍ
ZEMĚDĚLSKÁ
ZÁHORNICE,
a.s.

ZEMA
MARKVARTICE, a.s.
OBEC
ZELENECKÁ

LHOTA
Libáňské noviny
č. 87
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LIBÁŇSKÝ HUDEBNÍ MÁJ 2018 ve fotografiích

Novákovo trio – Gabriela Krčková (hoboj),
Vladimír Lejčko (fagot), Štěpán Koutník (klarinet)

Marie Fajtová a Miloš Horák

Josef Špaček (housle) a Miroslav Sekera (klavír)

Smiling String Orchestra s dirigentem Mikulášem Ježkem
Libáňské noviny č. 87
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Co přinese podzimní, tzv. svatováclavská část 18. ročníku libáňského
hudebního festivalu?
Řečeno současnou obecnou češtinou, bude to „mazec“. Festival
opravdu přidá pořádně na tempu, jak se na mládí sluší. V prvním podzimním koncertu v sobotu 8. září 2018 od 19.00 hodin se sálem kulturního domu rozezvučí podmanivé, energické a vášnivé rytmy španělského
flamenca. Pozvání k účinkování přijala mladá, krásná a hlavně talentovaná pěnice – Karolína Žmolíková, absolventka pražské a salzburgské
konzervatoře. Když jsem ji
před dvěma lety viděla
a slyšela poprvé, hned mi
přišlo na mysl označení:
česká Elina Garanča. Jak
zjevem, tak zpěvem. Určitě
mi dáte za pravdu, až si na
koncertu, který pro vás
připravila ve spolupráci se
svými přáteli a otcem, rozhlasovým
moderátorem
Václavem Žmolíkem, začnete podupávat a vytleskávat do rytmu a budete litovat, že musíte sedět
na židli.
Stejně tak vás zvednou ze židlí protagonisté posledního večera festivalu. V sobotu 22. září od 19.00 hodin rovněž v kulturním domě budeme moci obdivovat opět virtuózní umění Jakuba Šafra. Tentokrát ale
nevystoupí jako sólový hráč; přijíždí
do Libáně hlavně jako pedagog
pražské konzervatoře, kde vede ve
hře na klavír mladičkou Adélu
Gajdošovou. Spolu s ní a s jazzovým hudebním seskupením Jakub
Šafr Triem vzdají hold americkému
jazzovému
skladateli
Georgi
Gershwinovi, od jehož narození
uplyne na konci září rovných 130 let.
George Gershwin je skladatelem jak
jazzové, tak i klasické hudby; kdo by neznal jeho Rhapsody in Blue či
operu Porgy a Bess (z ní nám na festivalu velmi expresívně před lety zazpíval árii Štefan Margita), jeho skladatelský rukopis při poslechu jen tak
z rádia bezpečně poznáte. Gershwinův náhled na moderní hudbu se neLibáňské noviny č. 87
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smazatelně otiskl ve vývoji hudby americké po mnoho desetiletí.
V podání excelentního hráče, jakým Jakub Šafr je, zazní mimo známější
skladby také Gershwinova Kubánská předehra. Nutno připomenout, že
klavírní mistrovství umělců na libáňském festivalu je tradičně podpořeno letitou spoluprací s hradeckou firmou Petrof, jejíž nástroje lahodí nejen uchu, ale také oku.
Poctou Georgi Gershwinovi se 18. ročník festivalu uzavře. Velký dík
za podporu a pomoc patří také všem, jejichž jména nejsou na plakátu, ale
bez nichž by se festival nemohl realizovat. Ti nejmenovaní vytvářejí
technické zázemí festivalu; připravují publikaci, plakáty, dohlížejí na
temperování sálu, srovnané židle, štelují světla, nahazují pojistky, když
je bouřka, chystají občerstvení a zázemí pro umělce... A to všechno ve
svém volném čase. Naše o. p. s. není profesionální institucí pro pořádání
kulturních pořadů. Jsme nadšenci, kteří mají radost z toho, že dělají radost druhým. Snad se nám to daří. A když někdy něco zaskřípe, tak věřím, že nám to duchovní otcové festivalu Josef Stránský a Zdeněk
Vokurka odpustí.
za o. p. s. Foerstrovy dny, hudební festival – Ing. Pavlína Kaprasová

Loutkáři divadla Martínek ukončili divadelní sezonu 2017/2018.
V současné době zajíždí soubor na zájezdová představení s pohádkou
Kašpárek a čerti. Tuto pohádku zhlédli diváci v Hořicích,
Horním Bousově a Příchvoji.
Na oslavu dětského dne
v Libáni sehrál dětský soubor
Paravánek pohádku Kašpárek
vaří živou vodu.
V červenci a srpnu mají
loutkáři divadelní prázdniny,
ale i během prázdnin bude
soubor připravovat nové pohádky na podzimní loutkářskou přehlídku – Řezníčkova
Libáň 2018.
Na závěr děkujeme našim
věrným divákům za jejich přízeň a těšíme se s nimi na shledání v další sezoně.
Hana Grossmanová,
LD Martínek, z. s.
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V sobotu 9. června 2018 se konal v pořadí již 3. dětský den v Libáni.
Akce se tradičně uskutečnila na fotbalovém hřišti a sportovišti s umělým
povrchem. Letošní dětský den byl ve znamení Integrovaného záchranného systému – jednotka SDH Libáň zde ukázala nový dopravní automobil a jeho vybavení, Tatru T148 a Liazku. Pro děti dále zajišťovali dvě
soutěžní štafety. Policie České republiky přivezla na ukázku policejní
motorku, zásahové vozidlo a speciální vozidlo na zajištění stop. Dospělí
i děti si mohli vyzkoušet speciální
brýle, které navozovaly stav opilosti
nebo stav pod vlivem omamných
a psychotropních látek. Velmi zajímavá byla ukázka práce psovoda,
kde jsme viděli základní druhy využi-

tí psů u policie, například zásah
proti pachateli. Záchranná služba předvedla vybavení vozidla,
ukázky záchrany života při zástavě dechu a oběhu u pacientů,
všichni si mohli v praxi vyzkoušet, jak se zachovat v této situaci
a jak správně provádět masáž
srdce.
Při vstupu do areálu děti obdržely soutěžní průkaz, na který

za splnění soutěže získávaly razítka.
Bylo pro ně nachystáno celkem deset
soutěží, které pro ně připravily jednotlivé místní spolky. Byly to
Ochotnický divadelní spolek Bozděch – výroba policejních pout
a léčení pacienta; Sbor dobrovolných
hasičů Libáň – štafeta I, II; Tělovýchovná jednota Sokol Libáň – MesLibáňské noviny č. 87

- 18 -

siho trénink a Čarostřelec; Český rybářský svaz – rybaření; Myslivecký

spolek Pod borovičkou – poznávání rostlin, poznávání živočichů
a střelba na terč ze vzduchové pistole. Všechny připravené soutěže měly
u dětí velký úspěch, zejména kvůli své rozmanitosti, kterou libáňské
spolky svými činnostmi nabízejí. Po zaplnění průkazu razítky si děti
mohly vyzvednout zaslouženou odměnu. Letos to byla medaile, jo-jo
a píšťalka se světýlkem. Celkem se zúčastnilo 196 soutěžících dětí.

Dětský den jsme zahájili cvičením a tanečky s paní učitelkou Verunkou Michalovou. Následovaly ukázky práce psovoda s pejsky Varonem
a Greenem, které nás všechny velmi zaujaly. Další ukázku pro nás připravil Myslivecký spolek Pod Borovičkou, kde jsme mohli vidět pejska
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Maxe – českého fouska, při vlečce s předáním drobné pernaté zvěře (ba-

žanta) a při odložení s přenášením srstnaté zvěře (zajíce). Další ukázku
předvedl foxteriér Bad při vyhledání černé divoké zvěře (sele prasete divokého). Ve
13
hodin
předvedlo
Loutkové divadlo Martínek
Libáň
pohádku „Kašpárek
vaří
živou vodu“,
kterou
pod
vedením loutkářů zahrály
děti.
Vrcholem celého dne bylo představení Tokhi & Groove Army – bubenická
show spojená s workshopem. Do vystoupení se mohli zapojit všichni zúčastnění. Následoval diskotékový
klaun, který děti zapojil do různých soutěží i tancování. Děti byly
odměňovány zvířátky z balonků.
Celý den završili hasiči a jejich pěna, při které se děti dostatečně vyřádily. Během celého dne byly
k dispozici tři skákací hrady, malování na obličej a pletení copánků.
Libáňské noviny č. 87
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Tímto ještě jednou moc děkuji všem,
kteří se na přípravě a organizaci 3. dětského dne v Libáni podíleli. Technické
zabezpečení (stany a sezení) připravil
technický úsek města Libáň, elektroinstalaci zajistil pan Radomír Urban, celým dnem nás slovem a hudbou
doprovázel pan Michal Vlk. Děkuji paní Veronice Michalové i všem spolkům.
V neposlední řadě i Městu Libáň, které
tuto akci finančně zajistilo. Na tuto akci
obdrželo finanční dar od firmy Allemont Consulting, s. r. o., zastoupené
paní Annou Marií Andělovou, ve výši
6.000 Kč, za což velmi děkujeme. Dále
pro děti zajistilo drobné dárkové předměty od obchodních partnerů
(Česká spořitelna, a. s.; Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s.;
a Eko-kom, a. s.), kterým také velmi
děkujeme.
Již nyní je ale potřeba začít přemýšlet nad tématem a přípravou
příštího ročníku. Odměnou za celoroční práci nám opět budou štěstím
rozzářená očka a radost dětí. Ještě
jednou všem moc děkuji.
Bc. Kamila Sokolová

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Určitě byl plný vzdělávacích povinností, ale také zajímavých aktivit
a činností. Dne 23. září proběhly oslavy 120. výročí naší školy. Program
pro hosty byl zajímavý a pestrý. Mnoho bývalých absolventů procházelo
třídami a vzpomínalo na svá školní léta. Velmi pěkné bylo i setkání bývalých a současných pedagogů. Hosté si také mohli prohlédnout fotodokumentaci a kroniky školy.
V průběhu celého školního roku jsme pro naše žáky zorganizovali zajímavé exkurze, soutěže v oblasti matematiky, sportu, poznávání přírody, recitačních a pěveckých dovedností. Velké poděkování patří
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pedagogickým pracovníkům za jejich celoroční práci s našimi žáky. Jejich každodenní práce s dětmi je velmi náročná. V současné době je čím
dál tím těžší zaujmout žáky a podporovat jejich snahu vzdělávat se.
Mladá generace má dnes k dispozici mnoho informačních kanálů a zdrojů, ze kterých může čerpat. Učitelé a rodiče by měli být průvodci, kteří
pomohou dětem se v informacích orientovat a vyhodnocovat je.
Probíhaly ročníkové nebo třídní projekty, zorganizovány byly sportovní, recitační, pěvecké a přírodovědné soutěže. Žáci pod vedením pedagogů připravili pěvecká nebo divadelní vystoupení pro veřejnost, děti
a rodiče při vítání občánků a také pro obyvatele pečovatelského domu.
Opět jsme uskutečnili zážitková setkání s odborníky v oblasti prevence
rizikového chování pro naše žáky a také pro pedagogický sbor. Pravidelně probíhaly besedy v místní knihovně. Tradiční vánoční trhy, rozsvěcení stromu na náměstí s bohatým kulturním programem a také
5. společenský večer pro rodiče a přátele školy jsou akce, které již mají
tradici a velký ohlas veřejnosti. Uskutečnily se dva lyžařské kurzy
a sportovní den v Jičíně. Žáci prověřili svoje znalosti v soutěži Matematický klokan, hledali jsme pěvecké talenty, uskutečnil se dětský karneval
a proběhlo vítání jara s vynášením Morany. Den Země byl velmi zajímavý a plný nových informací. Hasičský záchranný sbor z Jičína připravil
pro naše žáky pestrý preventivní program s názornými ukázkami. Starší
žáci pomáhali členům mysliveckého sdružení v Libáni s úklidem přírody
a deváťáci připravili pro prvňáčky ekologické úkoly. O celoroční činnosti
školy si budete moci přečíst v naší ročence, kterou vydáváme pravidelně
každý rok. Také paní vychovatelky školní družiny pečlivě promýšlejí
pestré aktivity pro žáky v odpoledních hodinách. Jsou nápadité a kreativní.
Od května je k dispozici nové dětské hřiště na zahradě školy. Děkujeme Městu Libáň za jeho instalaci a věříme, že jednotlivé herní prvky
budou dětem sloužit k jejich zábavě a hře.
Nesmím zapomenout na naši mateřskou školu. Kolektivu pedagogů
a provozních zaměstnanců děkuji za celoroční práci s našimi nejmenšími.
Při naší škole pracuje Sdružení rodičů a přátel libáňské školy. Také
letos byla spolupráce pestrá a podnětná. Uskutečnila se řada akcí pro děti, ale i širokou veřejnost. Děkujeme členům a rodinným příslušníkům za
jejich aktivitu a zájem o práci s dětmi.
Nedílnou součástí naší školy jsou provozní zaměstnanci na všech úsecích, kteří zajišťují zdárný průběh školního roku. Také jim patří poděkování za jejich práci.
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V průběhu letních prázdnin plánujeme výmalbu dalších prostor v základní škole, výměnu dveří ve školní jídelně, nové skříně do některých
tříd, rekonstrukci plotu v mateřské škole.
Našim vycházejícím žákům blahopřejeme k úspěšnému přijímacímu
řízení a přejeme jim zdárné zahájení studia na středních školách a odborných učilištích.
Závěrem bych chtěla popřát žákům krásné letní prázdniny, pedagogům a provozním zaměstnancům zaslouženou dovolenou.
Mgr. Ladislava Hazdrová, ředitelka školy

Po několika pokusech se nám i letos podařilo získat termín k návštěvě
místa, kde vznikají zákony. V rámci projektu „Senát“ jsme dne 4. června
vyrazili do Prahy. Zúčastnily se třídy 7., 8. a 9. a zaplnili jsme celý autobus.
Cesta ubíhala příjemně, bylo hezké počasí a brzy jsme se prodrali
džunglí pražských cest až pod Hrad. Dýchla na nás hned atmosféra
krásně upravených ulic historické části Prahy a za chvíli jsme stáli na
nádvoří Valdštejnského paláce.
Ujala se nás průvodkyně, která měla slabý hlas a silný pocit důležitosti. Prošli jsme si část paláce. Je to skutečně krásné místo.
Trochu nás mrzelo, že jsme se nemohli podívat do jednacího sálu,
který je hlavním centrem celého objektu. Nicméně následná prohlídka
krásné zahrady se spoustou soch a památek byla skutečně silným zážitkem.
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Cestou zpět jsme se ještě stavili v „Mekáči“, kde jsme doplnili energii
a tekutiny a v příjemné pohodě jsme dojeli zpět do Libáně.

Mgr. Vladimír Lejsek

Žák Tobiáš Klár ze 4.A uspěl v 13.
ročníku celorepublikové umělecké přehlídky s názvem To je hlína na téma 100
let naší republiky. Za akvarel – portrét
Václava Havla – získal cenu za originalitu ve své věkové kategorii. Diplom a cenu si převzal osobně za doprovodu
rodičů
na slavnostním
vyhlášení v Malostranské besedě
v Praze.
Práce
dětí byly
vydraženy v aukci, jejíž výtěžek putuje na dostavbu školy v indickém Thaylongu. Libáňský žáček tak podpořil svou prací
žáky v Indii.
Žákyně 7.A Markéta Novotná získala 2. místo v kategorii 13–15 let
v soutěži Mé toulky za zvěří pořádané ČMMJ Jičín. Namalovala obrázek
technikou suchý pastel.
Mgr. Jana Betty Hofmanová

Je již v libáňské škole hezkou tradicí, že se žáci každoročně snaží šetřit
naši krásnou přírodu a sběrem starého papíru zachránit kousek lesa.
Proto i letos byla vyhlášena celoškolní akce „Sběr starého papíru“. Žáci dostatečně dopředu věděli o jarním sběru, a tak měli dostatek času si
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svůj „papírový poklad“
doma
nashromáždit
a v určený termín sběr
dopravit do školy.
Na nakládání papíru
byla vybrána 6. třída
pod vedení pana učitele Valnohy. Práce šla
žákům pěkně od ruky,
a tak byl velký kontejner brzy naplněn a připraven k odvozu. Sebrali jsme celkem téměř
5,5 t papíru. Již nyní prosíme libáňské občany o spolupráci při dalším
sběru, který proběhne tradičně opět na podzim.
Mgr. Milan Valnoha

Tradičně pořádáme dvakrát do roka poznávačku, na jaře a na podzim.
Letošní jarní (15. 5. 2018) se obzvláště podařila, účastnilo se jí dobrovolně
35 žáků od 5. do 9. třídy. Velkým lákadlem pro tak hojný počet byly ceny, které nám umožnilo pořídit SRPLŠ. Soutěžilo se o poukázky do sportovního obchodu, za které si žáci budou moci sami vybrat, co chtějí
a potřebují.
A jak že jsme
tentokrát dopadli?
Z celkového počtu
možných 50 bodů
(25 za živočichy
a 25 za rostliny) si
zasloužené vítězství odnesla Markéta Novotná, 7.A
– 36 bodů. O druhé
až třetí místo se podělily Anna Dlabová, 7.A a Dominika Králová, 8.A –
obě se 32 body. Na bramborovém čtvrtém byla Denisa Čakrdová, 7.A
s 30,5 body. Mezi nejlepší pětku se probojovaly Barbora Pažoutová, 7.A
a Adriana Antošová, 7.A, obě shodně s 28, 5 body skončily na 5.–6. místě.
Děvčatům gratulujeme a chlapcům budeme na podzim držet palce,
aby se také v této ne úplně lehké soutěži probojovali ke stupňům vítězů.
Ing. Iva Matasová a Mgr. Kateřina Janoušková
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Okresní kolo atletických závodů pro
žáky praktických škol se konalo v Jičíně.
Kromě naší třídy 1.P se těchto závodů
zúčastnily třídy z Hořic a Jičína. Soutěžily týmy chlapců a dívek, celkem ve čtyřech disciplínách – 60 m běh, hod
kriketovým míčkem, skok do dálky a běh
na 800 m pro dívky a 1.500 m pro chlapce. Naše třída přivezla ZLATO!
Monika Hakenová jednoznačně vybojovala 1. místo v atletickém čtyřboji.
Tomáš Lacko se v disciplíně na 1.500 metrů umístil na krásném 3. místě,
přestože jeho soupeři byli o několik let starší. Všem závodníkům a především pořadatelům patří velké poděkování.
Mgr. Veronika Karešová

I letošní školní rok probíhal v 6.A projekt „Pod olympijskými kruhy“.
Žáci 6.A se zajímali např. o historii olympijských her nebo o symboly
OH. Bylo také výborné, že se v tomto školním roce konaly v únoru zimní
OH v jihokorejském Pchjongčchangu, které žáci bedlivě sledovali.
Na téma OH také žáci pracovali ve vyučovacích předmětech:
- v ČJ složili „šesťáci“ na téma OH pěknou báseň
- v PV si na podporu našich hokejistů vyrobili papírové hokejové helmy
- ve VV malovali velké nástěnné obrazy s olympijskou tematikou
- svoje spolužáky na nástěnce informovali o průběhu hokejového turnaje
- v neposlední řadě pro kamarády připravili nástěnku, u které se společně s našimi úspěšnými sportovci radovali z krásných výsledků na
XXIII. zimních olympijských hrách v Pchjongčangu.
Na závěr projektu žáci 6.A připravili celoškolní týdenní soutěž tříd
v oblékání podle barev olympijských kruhů na olympijské vlajce. Tak se
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oblečení žáků i učitelů v pondělí zbarvilo do modré barvy, v úterý byla
celá škola v barvě žluté, ve středu byla ve škole módní barva černá, na
čtvrtek se všichni vyparádili do
zelena a v pátek byl barevný týden
zakončen oblečením v barvě červené (foto na předposlední straně
tohoto čísla Libáňských novin).
Nejlépe se akce v barevném oblékání zhostily třídy:
1. místo - třída 4.A
2. místo - třída 6.A
3. místo - třída 5.A
I ostatní třídy se velmi snažily a všem žákům i učitelům patří velké
poděkování za vzorný přístup k soutěži.
Žáci 6.A věří, že se všem účast v projektu „Pod olympijskými kruhy“
líbila.
Mgr. Milan Valnoha

Ne, nelekejte se! Nic se nestalo – nikde nehoří! Uvést ve škole složky
záchranného systému bylo programem pro letošní dětský den.
S toužebným přáním dobrého počasí a dozvědět se maximum o jejich
práci jsme v pátek 1. června očekávali na školní zahradě zástupce jednotlivých organizací.
150 – Hasiči přijeli do školy nejen
s kompletním vybavením, ale i s praktickými ukázkami. Největší podívanou
bylo slaňování ze střechy školy, stříhání
plechů při vyprošťování osob z havarovaných
aut,
zkoušení
výstroje
i samotná prohlídka auta. Zasáhnout cíl
proudem vody nebylo tak jednoduché,
jak se zdálo. Samozřejmě v podání dětí!
155 – ČČK Jičín vybavil svého zástupce vakuovými dlahami, figurínou a „kosmetickým“ kufříkem, se kterým
bylo možné vytvořit různá zranění. Děti si
pak musely poradit s jejich ošetřením, někteří
odvážlivci oživovali „Anduláka“ a dobrovolníci si nechali znehybnit končetiny těla. Samozřejmě se připomínaly základní zásady první
pomoci a řešení náhlých situací.
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158 – Policie ČR přijela z Jičína a Kopidlna – na motorkách i v autech! Jejich
prohlídka byla velkým zážitkem, stejně
tak uniformy, neprůstřelné vesty a další
výzbroj potřebná pro zásahy i obranu.
Technik kriminalistického týmu předvedl
snímání otisků bot a spolu s kolegy odpovídal na spoustu otázek.
Bonusem byla návštěva družstva hasiček z Integrované střední školy
Semily – obor požární ochrana.
Studentky předvedly běh na
překážkové dráze, poté zdolat
stejnou trasu zkusily i některé
děti. V závěru dopoledne se
uskutečnil i vodní útok. Realizace těchto disciplín byla
umožněna díky materiální pomoci Sboru dobrovolných hasičů z Brodku a Libáně. Pomáhali nám i s organizací – za to vše velmi děkujeme!
Takový byl dětský den. Sice bez nanuků, ale my věříme, že tento prožitkový dárek byl hodnotnější, potřebnější a zajímavější pro všechny.
Alena Kocourková

to je celý rok,
stejně letos jako vloni,
tak i napřesrok…
Školní rok 2017–2018 ve
školní družině byl ve znamení ročních období a s nimi
spojených přísloví, pranostik a rčení. Zdánlivě zábavný a jednoduchý
námět – opak byl ovšem pravdou! Pro většinu dětí bylo velmi složité pochopit podstatu „moudra babiček“ – legendy, pranostiky či různá přirovnání nebo pověry… Přesto statečně odhadovaly jejich význam
a snažily se pochopit, když „láska hory přenáší“, že „tichá voda břehy
mele“ a proč „na každém šprochu je pravdy trochu“.
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Oblíbenou činností bylo doplňovat do úsloví např. číslice (zabil dvě
mouchy jednou ranou), potraviny (jsou si podobní jako vejce vejci), zvířata (není ani ryba, ani rak), názvy oblečení (pěkně mu vyprášili kožich),
části těla (prolézt s odřenýma ušima), ale i podstatná či přídavná jména,
slovesa nebo roční období (zima je trýzeň, jaro je přízeň) a další. Celoroční náplň se zároveň odvíjela v návaznosti na školní tematické akce.

Na PODZIM když padá listí z lip a javorů,
páni draci koukají se lidem do dvorů.
Tradiční drakiáda, bramboriáda, kouzlení s listy, houby, deštníky, Halloween
a další byly námětem pro podzimní výtvarné a pracovní dílny. I družina se spolupodílela na oslavách 120 let založení
naší základní školy. Jako každý rok jsme
pilně sbírali kaštany pro místní sdružení
myslivců. Malování na asfalt, závod zahradou a volné pohybové aktivity na školní zahradě, procházky do okolí
Libáně, to vše bylo umožněno díky báječnému počasí.
V daném období jsme si opět „pohráli“ s legendou svatého Martina
a uspořádali v tělocvičně svatomartinské odpoledne.
Z významných dnů jsme si připomněli Mezinárodní den neslyšících,
Den hudby i zvířat, Mezinárodní den zraku i Den stromů či Mezinárodní
nekuřácký den.

A když je tu bílá ZIMA, už jsme na konci,
chcete-li, tak na shledanou někde na kopci.
Vánoční čas byl zahájen pověstí o svaté Barboře, přes svatého Mikuláše, svatou Lucii a ukončen vyprávěním o třech králích.
Hlavní program družiny vyplňovala vánoční tematika ve všech podobách – výzdoba herny a chodeb ZŠ, přání, dárky, zpívání koled, zvyky. Vánoční nadílka byla umocněna stromečkem od libáňských
myslivců. S následným „silvestrovským“ odpolednem byl uzavřen kalendářní rok 2017.
Dlouhé zimní měsíce v hernách
družiny vyplňovaly společenské
hry, kimovky, myslivna aneb hra
na hlavu, výroba škrabošek a koláčů pro masopustní dobu. Neopomněli jsme ani pohybové
chvilky v tělocvičně či procházky
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ulicemi Libáně.
Sněhu bylo pomálu, takže sněhuláci zůstali jen na papíře. I když
zimní olympiádu jsme si užili v plné parádě! Vlajky, průběžné výsledky,
sázky na medaile i olympijské závody v tělocvičně nás vtáhly do celosvě-

tového sportovního „šílenství“! Závěrem zimy nasákla družina srdíčkovou a láskyplnou atmosférou zásluhou legendy o svatém Valentýnovi.
Za zmínku ještě stojí soutěžní hra „K čemu to babička měla?“ Děti měly poznávat dobové předměty a odhadovat jejich použití. Hmoždíře, síta
či ponorný vařič byly skutečně velkou neznámou. Bylo zábavné, jak děti
tipovaly názvy a využití. Určitě akci zopakujeme!
Z významných dnů jsme nezapomněli na Mezinárodní den zdravotně
postižených, Den hor, Den dětí ulice, Světový den rádia i Mezinárodní
den mateřského jazyka.

Když je JARO v plné kráse, když má zelenou,
na trávníku kluci hrají s míčem kopanou.
„Březnové slunce má krátké ruce“,
přesto jsme brzo našli sněženky, jako
každý rok odemkli v termínu „školní
zahradu“
a užívali si
pobytu na
zahradě.
Velikonoce
otevřely
dveře k dalším rukodělným činnostem.
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České tradice, pranostiky i zvyky k daným
tématům nám zaplnily měsíc březen
a překulily se do dubna… na svatého Jiří,
kdy vylézají z děr hadi a štíři, zaplnili
družinové nástěnky i okna různí plazi.
Plynule se navázalo na Den Země
i pometlové odpoledne, které tradičně
umocnilo pověry o čarodějnicích. Následně jsme se seznámili s Pankrácem, Servácem i Bonifácem, jak asi vypadají? Odlehčením pak byl tvořivý den pro
maminku, výtvarný den rodiny či květinové a motýlí výzdoby do oken.
Samozřejmě úžasný byl pobyt na zahradě na nově otevřeném dětském
hřišti!
Také jsme si vyzkoušeli hry, kterými bylo možné si lidové tradice přiblížit – točit káču (pro družinku jich několik vyrobil pan Pfeifer), skákat
panáka, hrát čertí fotbal, přeskakovat lano… a naučili jsme se
i rozpočítadla.
Z významných dnů jsme zaznamenali Mezinárodní den ptactva, Den
matek, Mezinárodní den rodiny i Světový den her.

A když je tu horké LÉTO, rostou jahody,
sejdeme se všichni spolu někde u vody.
Zřejmě nejlepší svátek roku Mezinárodní den dětí zahájil poslední
měsíc školního roku. Prožili jsme
družinový
program složený z her
a soutěží v režii
dětí, letní závod
zahradou, malování i komunitní
kruh na téma „já –
dítě“. Zkusili jsme
si
předpověď
v návaznosti
na
„Medardova kápě“
a jako poslední
z legend si přečetli o Janu Křtiteli, neboť Na svatého Jána otvírá se k létu
brána. Radu, jakou knížku zabalit do prázdninového batohu, jsme si nechali dát při besedě v místní knihovně – děkujeme za průběžné půjčování knih do oddělení ŠD a těšíme se na další spolupráci. Měsíc červen
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zůstává ve znamení volných aktivit, klidového a relaxačního programu
s výběrovými rukodělnými činnostmi a řízeným odpočinkem. V rámci
„družiny na přání“ lze očekávat „šouparádu“, fotbalové turnaje i „bláznění“ na hřišti, kterého se stále nemohou děti nabažit…
Při závěrečném hodnocení se nejvíce líbila tři setkání se zástupci mysliveckého sdružení v Libáni. Jejich
vyprávění, praktické ukázky a psi
Bad s Maxem byli opravdovým zážitkem. Na rozloučenou jsme společně zasadili borovici pod okny
sborovny. Věříme, že vzájemná
spolupráce
bude
pokračovat
i v příštím školním roce, včetně realizace mysliveckého kroužku.
Z významných dnů jsme upozornili nejen na důvod vzniku
Mezinárodního dne dětí, ale i na
Mezinárodní den otců.
Současná podoba některých
tradic je pro děti přijatelnější, ale
dotek toho dávného byl určitě
příjemným zpestřením celoročního programu a věříme, že alespoň někde uvízlo zrnko toho,
co jsme se snažily dětem přiblížit.
Fotografie z celoroční činnosti ŠD lze zhlédnout na stránkách školy
v sekci fotogalerie ŠD.
Nečastější používaná přísloví vychovatelky v 1. odd. ŠD „Nedráždi
hada bosou nohou.“ Nejčastější používaná přísloví vychovatelky ve
2. odd. ŠD „ Nehas, co tě nepálí.“

…po jaru je vždycky léto, podzim po létu,
a nežli se nadějeme, zima už je tu.
Zprávou z družiny vás provázela celoroční písnička „ROK“.

Alena Kocourková a Bc. Jitka Drbohlavová, DiS.

Léto už na nás nějakou dobu vystrkuje růžky a dává o sobě, letos snad
více než kdy jindy, nekompromisně vědět. Nejdelší a nejteplejší dny,
slunce svítí celý den a stmívá se v pokročilou večerní hodinu. Konec
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června však znamená víc, než jen začátek astronomického léta – končí
školní rok, začínají prázdniny!
Zejména pro školou povinné žáčky a studenty začátek léta představuje konec školních povinností. Předání kytiček třídním učitelům a za samé
jedničky odměna v podobě nejlepší zmrzliny ve městě. Dva měsíce svobody, které by bylo škoda prosedět doma u počítače, ne? Hoďte za hlavu
matiku, fyziku, chemii, chytré telefony i tablety a vyrazte na výlet, do
přírody, k vodě. Bavte se, poznávejte nové lidi a sbírejte energii na nový
školní rok.
Druhy, délku a termíny školních prázdnin v České republice stanovuje ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhláškou. Období školních prázdnin tvoří v současnosti podzimní prázdniny, vánoční
prázdniny, pololetní prázdniny, jarní prázdniny, velikonoční prázdniny
a letní prázdniny.
Kromě výše zmíněných řádných prázdnin mohou být vyhlášeny
i mimořádné prázdniny, zpravidla v důsledku nějaké události nebo
okolnosti, která činí výuku nevhodnou. Za komunistického Československa se několikrát vyskytly tzv. uhelné prázdniny (např. 1979) – šlo
o mimořádné prázdniny za mrazivých zim, kdy školy neměly dost uhlí
k vytopení tříd. V současné době jsou nejčastějším případem tzv. chřipkové prázdniny v čase chřipkové epidemie, které vyhlašuje místně příslušný
hygienik (zpravidla podle okresů) v okamžiku, kdy počet nemocných
mezi žáky dosáhne určité meze. Účelem je omezit šíření epidemie.
Nejdelší a nejoblíbenější jsou samozřejmě prázdniny letní. Podívejme
se tedy, jak je tráví děti i v jiných zemích.
Téměř ve všech evropských zemích probíhají nejdelší školní prázdniny v letním období, což je historicky dáno tím, že dříve děti musely pomáhat se sklizní obilí, a nemohly proto v létě plnit školní povinnosti.
Nařízením císaře Josefa II. z roku 1786 byly hlavní prázdniny stanoveny
na červenec a srpen. Poprvé takto hlavní prázdniny začaly v červenci roku 1787. I nyní se v České republice obecně pod pojmem „prázdniny“
označuje právě období měsíců července a srpna.
Dvouměsíční prázdniny se týkají samozřejmě žáků základních
a středních škol, vysokoškoláci to mají trochu jinak. Pojďte s námi na
menší průzkum, u kterého zjistíte, že často vysněné dva roky prázdnin si
ve svém slavném románu skutečně mohl opravdu dovolit pouze Jules
Verne.
V jednotlivých zemích se pak mnohdy odlišuje nejen školní systém,
ale i doba letních prázdnin, co se jejich termínu a délky týče. Školní rok
napříč Evropou má podobnou strukturu. Děti ve školách naposledy slyší
zvonek nejčastěji mezi koncem května a polovinou června. Ve většině
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zemí začínají prázdniny kolem poloviny června, co se však výrazně liší,
je jejich délka. Od vůbec nejkratších prázdnin ve švýcarském kantonu
Aargau, kde si děti užijí nicnedělání pouhých pět týdnů (hlavní prázdniny ve Švýcarsku trvají podle kantonů do dvou a půl měsíce, většinou
však pět nebo šest týdnů), se může délka letního volna vyšplhat až na
lotyšských, litevských, portugalských či tureckých pohádkových 13 týdnů volna.
Česká republika spadá délkou prázdnin do evropského průměru.
Prázdniny tady trvají
stejně dlouho jako třeba v Polsku, Belgii či
Rakousku. V Dánsku
letní prázdniny trvají
6,5 týdne. A například
Estonsko končí s volnem 1. září, stejně jako
u nás, začátek prázdnin
si tam však děti užívají
už od počátku června.
Je
obvyklé,
že
v zemích s teplým klimatem dětem trvají
prázdniny obvykle déle, a to často až do druhé poloviny září.
V severských oblastech se naopak často začíná učit už v polovině srpna.
Méně než dva měsíce volna mají taky děti ve Velké Británii nebo Německu.
Rekordmanem zůstává Itálie, kde se volno vyšplhá na 14 týdnů,
v termínu od poloviny června do poloviny září. Pokud by se vám ale
chtělo Italům začít závidět, vezměte na vědomí, že po zbytek roku musí
navštěvovat školu každý den, a to od pondělí do soboty.
Velmi časté je, že se délka prázdnin liší v různých oblastech v rámci
jednoho státu. Typickým příkladem z evropských států může být Německo, kde trvají letní prázdniny 6 týdnů. Začátek hlavních prázdnin je
zhruba v rozmezí od 25. června do 20. července, konec od začátku srpna
do poloviny září. Oficiálním počátečním dnem školního roku je 1. srpen,
děti se pak v různých spolkových zemích však vrací do lavic až do nejzazšího termínu v polovině září. Neevropským příkladem mohou být
USA, kde se prázdniny taktéž liší podle distriktu. Délka prázdnin je závazná pro celou Ameriku, jejich termín si však může určit každá škola
sama.
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Zajímavostí taky je, že v některých státech se délka prázdnin liší podle
věku dětí. Tak třeba v Řecku mají děti na prvním stupni volna více než
starší žáci. Ve Španělsku a Irsku je tomu přesně naopak, mladší žáčci si
školního vyučování užijí víc. V Bulharsku děti na prvním stupni dokonce překonají i rekordmanku Itálii, je jim totiž dopřáno 15 týdnů volna.
Až budete na začátku školního roku smutně myslet na Řeky, Italy,
Turky, či Portugalce – kteří do lavic zasednou o pár týdnů později než
vy, nezoufejte příliš. Vzpomeňte si třeba na „pouhé“ pětitýdenní volno
v některých švýcarských kantonech, nebo třeba na to, že i v rozdělení
tohoto volna vládne určitá spravedlnost. Totiž že ve státech, ve kterých
jsou delší prázdniny letní, si žáci obvykle neužijí tolik volna během školního roku.
Prázdniny by měly být časem odpočinku, ale taky zábavy. Tak hezké
léto!
Délka prázdnin v některých státech:
Bulharsko: od 22. května do 15. září
Chorvatsko: od 16. června do 30. srpna
Dánsko: od 28. června do 10. srpna
Francie: od 6. července do 3. září
Itálie: od 9. června do 15. září
Maďarsko: od 16. června do 31. srpna
Německo: od 7. července do 15. září
Nizozemí: od 5. července do 31. srpna
Norsko: od 20. června do 17. srpna
Polsko: od 28. června do 31. srpna
Portugalsko: od 5. července do 14. září
Rakousko: od 28. června do 7. září
Řecko: od 22. června do 31. srpna
Rumunsko: od 21. června do 14. září
Slovensko: od 30. června do 29. srpna
Slovinsko: od 25. června do 31. srpna
Španělsko: od 19. června do 11. září
Švédsko: do začátku června do konce srpna
Švýcarsko: od 4. července do 31. srpna
Turecko: od 13. června do 15. září
Velká Británie: od 28. června do 1. září
USA: škola si termíny volí sama, celková délka prázdnin činí 76 dní
Japonsko: od poloviny července do konce srpna
Austrálie: od 1. prosince do 31. ledna
Zdroj: Internet, Wikipedie

Mgr. Jitka Šedivá
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Když jsem před čtyřmi lety přijímal místo na libáňské škole, očekával
jsem to, co znám z dosavadní praxe. Malé město, kde se nic moc neděje,
každý se zná s každým a vše běží svým poklidným tempem. Možná to
tak vnímají i mnozí místní, ale já přicházel „zvenčí“ a mohu srovnávat.
Jak jsem se rozkoukával, zjistil jsem, že Libáň je něco jiného. Sice tu
také ledacos běží v navyklých kolejích, ale provoz je tu podstatně živější,
než je běžný standart. Když srovnám, co se změnilo od mého příchodu,
mám pocit, že je místním sportem aktivní vyhledávání nejen toho, co je
nutné zrenovovat čí opravit, ale současně tvorba nového. A jedna akce
za druhou. Takhle to funguje, když je prioritou kvalita života obyvatel
obce.
Škola je součástí, která je s tímto trendem v harmonii. To, co nabízí, je
v mnoha ohledech nadstandartní a není to vůbec samozřejmost. Vypadá
to normálně a snadno se na to zvyká. Působí to tak jen proto, že za tím je
spousta práce a samozřejmých obětí. Jak jsem napsal, Libáň je v tomto
směru velmi dynamická a škola rozhodně tuto dynamiku akceptuje
a podporuje. Nikdo z těch, kdo se na tom podílejí, neočekává aplaus. Ale
určitě si všichni zaslouží respekt a úctu. Ode mě ji mají.
Nebojte se, nechválím za účelem podlézání. Prémie za to nebudou.
Má „libáňská éra“ se uzavírá. Z mého pohledu má totiž i Libáň jednu
podstatnou chybu – je od mého domova vzdálená téměř čtyřicet kilometrů. Právě problémy s dopravou mě donutily přijmout místo podstatně
blíž mého bydliště.
Nehodlám plýtvat sentimentem, ale Libáň se mi dostala „pod kůži“.
Pracoval jsem v inspirujícím týmu, který dokázal po celou dobu statečně
snášet všechny mé nectnosti. Mám zato, že tito lidé i naši žáci mi budou
zatraceně scházet.
Jo – a proč to vlastně takhle píšu a raději tiše nevypadnu? Napsal jsem
totiž pár článků o našich školních akcích, tak jsem si říkal, že by bylo stylové to nějak uzavřít.
Takže se tu mějte fajn a všimněte si toho, jak je to tu hezký a co se pro
Vás dělá. Máte docela kliku.
Mgr. Vladimír Lejsek

Primární prevence v Mateřské škole v Libáni
Posláním tohoto programu je podporovat zdravý životní styl a předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování u dětí v naší mateřské škole.
Libáňské noviny č. 87

- 36 -

Cílem je seznámit děti s různými formami rizikového chování a jeho
důsledky, s možnostmi předcházení a řešení důsledků rizikového chování.
Program usiluje především o to, aby se děti seznámily:
 se základními informacemi
z oblasti rizikového chování –
1. blok – O zdraví
 s riziky nedodržování základní
osobní hygieny - 2. blok - Hygiena
 s různými typy potravin, které
se řadí k tzv. zdravým nebo
nezdravým – 3. blok – Výživa
 s tím, že ony sami jsou za rizikové chování zodpovědné –
4. blok – Rostliny a my
 s různými důvody, proč se lidé chovají rizikově – 5., 7. blok – Kouření, Alkohol
 s tím, jaké má rizikové chování škodlivý vliv na lidský organismus –
5., 7. blok - Kouření, Alkohol
 s tím, proč potřebujeme být tělesně zdatní, získávání tělesné zdatnosti
– 6. blok – Pohyb
 s nebezpečím plynoucím z manipulace s použitými jehlami a stříkačkami, s možností nákazy závažnými chorobami – 8. blok – Drogy – Co
jsou drogy a kde se vzaly
 s tím, proč je důležité braní většiny léků pouze na doporučení lékaře –
8. blok – Drogy – Není lék jako lék
 s možnostmi předcházení a řešení šikany – 9. blok – Vztahy k ostatním
– Naše různé role
 s podstatou přátelství, kamarádství a jeho důležitosti pro lidský život
– 9. blok – Vztahy k ostatním – Kamarádství
 s důležitostí pomoci v mezilidských vztazích – 9. blok – Vztahy
k ostatním – Naše různé role
 s riziky kontaktu s neznámými lidmi – 9. blok – Vztahy k ostatním –
Naše různé role
Cílovou skupinou programu Primární prevence pro mateřské školy
jsou děti z mateřských škol ve věku 5–6 (7) let, tj. v předškolním věku. Je
to věk, kdy je možné na ně působit především prostřednictvím pozitivních vzorů a příběhů.
Program primární prevence v naší mateřské škole je realizován
v letošním roce od 11. 4. v 9 blocích po zhruba 15 minutách. Všech 9 bloLibáňské noviny č. 87
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ků je realizováno ideálně v 9 týdnech za sebou, aby byla zajištěna návaznost mezi jednotlivými bloky. Témata čerpáme z metodiky od paní
Dagmar Novákové „Zdravý způsob života a prevence závislostí“
a z internetového portálu institutu Filia. S třídním kolektivem pracuje
vždy jedna paní učitelka, která se s dětmi setkává na všech 9 blocích.
Program probíhá v prostorách mateřské školy.

Práce s jednotlivými tématy se opírá vždy o pohádku nebo příběh, na
jehož základě pomocí dalších pomůcek a diskuse se vysvětlují potřebná
fakta o vybrané tématice. Při programu jsou používány obrázky,
maňásci, omalovánky a další pomůcky. Pracujeme takovou formou, aby
předávané informace dokázaly děti uplatnit ve svém chování, a to nejen
v době realizace programu, ale i v budoucnu.
za kolektiv MŠ Libáň Ivana Šupitarová

SRPLŠ
Blíží se konec školního roku, a tak bych vás ráda seznámila s činností
našeho sdružení v jeho průběhu.
Podařilo se nám zorganizovat několik akcí, kterých se měli možnost
zúčastnit nejen žáci naší školy, ale také jejich kamarádi, rodiče a všichni,
kdo mají rádi zábavu. Počínaje lampionovým průvodem, kterého se zúčastnilo přes 100 dětí, před začátkem adventu jste si mohli přijít vyrobit
adventní výzdobu a první adventní víkend jsme společně zahájili na
náměstí, kde vánoční chvilky navodily děti jejich vystoupením i zpěvačLibáňské noviny č. 87
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ka
Šárka
Marková.
Začátkem
roku
2018
proběhl
již
tradiční ples
školy, tentokrát již po
páté v řadě.
Doufám, že
v této tradici
budeme i nadále pokračovat. Je to akce, která je sice časově velmi náročná na přípravu, ale určitě se to vyplatí. Nejen, že máte možnost zhlédnout vystoupení dětí, které se na tento den dlouho připravují, ale také se
společensky pobavit a strávit čas se svými známými. Díky velkému přispění města máme možnost pro vás připravit zajímavý program a díky
sponzorům zajistit bohatou tombolu. Za peníze získané z prodeje lístků
a především z tomboly, následně škola dostává praktické pomůcky do
výuky nebo například nábytek, aby se dětem zpříjemnil čas ve škole.
Z letošního plesu pro školu zajišťujeme zahradní nábytek, který bude
k dispozici již začátkem nového školního roku. Družinka tak bude mít
možnost trávit čas venku ve stínu na čerstvém vzduchu, případně i vyučovací hodiny mohou probíhat na zahradě.
V březnu byl karneval, který je věnován spíše menším dětem, ale jsme
rádi, že se angažují také starší žáci a pomáhají s přípravou a organizací.
Konec školního roku je věnován tajnému výletu, kterého se účastní
přes 100 žáků. Ten letošní jsme strávili v Hradci Králové ve Východočeské televizi a zároveň jsme stihli ještě prohlídku královehradeckého letiště.
Mimo tyto akce, které organizujeme, také zastřešujeme zájmové
kroužky, finančně zajišťujeme odměny dětem za jejich snahu a vítězství
v různých školních soutěžích a jako ostatní místní spolky pomáháme
městu s přípravou dětského dne.
Věříme, že čas vynaložený na děti je produktivní a budeme tímto
směrem pokračovat i nadále. Rádi bychom realizovali více projektů, takže pokud máte elán a nápady, jak nám s touto prací pomoci, rádi vás
přivítáme do našeho spolku. Samozřejmě jste vítáni i jako vedoucí zájmových kroužků, neboť žáci o kroužky zájem mají, ale bohužel vedoucích je nedostatek.
Nejen žákům, ale i učitelům přejeme krásné prázdniny, spoustu zážitků v době volna a načerpání nových sil do nového školního roku.
za SRPLŠ Bc. Lucie Kejzralová
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KNIHOVNA
Motto: „Výuka přichází za seniorem“
Od počátku nového školního roku chce knihovna nabídnout všem zájemcům z řad dříve narozených možnost studia Virtuální univerzity třetího věku. Jedná se o dlouhodobou společenskou aktivitu v oblasti
seniorské výuky, jejímž cílem je zpřístupňovat tento způsob vzdělávání
zájemcům, kteří se nemohou účastnit prezenčního studia. Studijním i organizačním garantem projektu je Provozně ekonomická fakulta České
zemědělské univerzity v Praze.
Studium je určeno pro:
 osoby se statusem důchodce
 invalidní důchodce bez rozdílu věku
 osoby kategorie 50 + (nezaměstnaní)
Podmínky studia:
 vyplněná a konzultačním střediskem (knihovnou) potvrzená přihláška
 zaplacený studijní poplatek (400 Kč za semestr)
Účastníci studia společně zhlédnou v knihovně každých 14 dní přednášku k danému tématu (celkem šest za jeden semestr). Následuje vypracování kolektivního testu k ověření a pochopení celého výkladu.
Zájemci, hlaste se v knihovně do 15. srpna. Téma přednášek pro zimní
semestr ještě není stanoveno, zvolíme to, co bude zajímat nejvíce účastníků. Již nyní si můžete promyslet, které téma by vás zajímalo. Můžete
vybírat z témat: Astronomie; Barokní architektura v Čechách; Cestování co jste možná nevěděli; České dějiny a jejich souvislosti; Čínská medicína
v naší zahrádce; Etika jako východisko z krize společnosti; Evropské kulturní hodnoty; Genealogie – hledáme své předky; Gian Lorenzo Bernini genius evropského baroka; Historie a současnost české myslivosti; Hudební nástroje; Kouzelná geometrie; Lesnictví; Lidské zdraví; Obklopeni
textilem; Pěstování a využití jedlých a léčivých hub; Potraviny a spotřebitel; Umění rané renesance v Itálii; Včelařský rok; Vývoj a současnost
Evropské unie; Vývoj informačních technologií do roku 2009; Život a dílo Michelangela Buonarroti; Život s energií.
Více informací k jednotlivým tématům najdete na stránce https://esenior.czu.cz/course/view.php?id=12. Více o projektu naleznete na webových stránkách univerzity: www.e-senior.czu.cz, své dotazy můžete
samozřejmě směrovat také do knihovny.
Lucie Hlaváčková
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Když na začátku září usedali prvňáčci poprvé do školních lavic, přišel
je přivítat také pan starosta. Přečetl dětem pohádku a domluvil se s nimi,
že na konci školního roku budou číst ony jemu. Jistě nikoho v té slavnostní chvíli nenapadlo, že školní rok tak rychle uteče.
A červen je tu, prvňáčci si už sami přelouskali první knížky, a tak čtení pro pana starostu mohlo nastat. A nebylo to ledajaké čtení. Bylo to navíc čtení před širokým obecenstvem – před rodiči, prarodiči, kamarády

z deváté třídy, paní knihovnicí… Po přečtení básničky z knížek Zuzany
Kopecké pan starosta každého prvňáčka rovnou pasoval na rytíře – čtenáře Městské knihovny v Libáni a paní knihovnice děti při té příležitosti
přijala do knihovny za čtenáře. Dostaly svůj čtenářský průkaz zdarma až
do konce roku 2018.
Díky zapojení knihovny do projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro
prvňáčka“ mohli také naši malí
čtenáři dostat knížku Evelíny Koubové Bráchova bota. Tu jim předala
paní ředitelka základní školy. Na
tuto každoroční slavnost jsem
pozvala Marka Šolmese Srazila,
který přijel se svojí kytarou. Marek
je spisovatel, hudebník a učitel,
s dětmi to skvěle umí, a tak i díky
němu vše proběhlo ve veselé
a uvolněné atmosféře.
Libáňské noviny č. 87
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Lucie Hlaváčková

UPOZORNĚNÍ: MĚSTSKÁ KNIHOVNA LIBÁŇ
bude o prázdninách z důvodu dovolené
U ZAVŘEN Á
2.–20. července 2018

MÍSTNÍ SPOLKY
Náš sbor od začátku roku měl napilno, a to s přípravou plesu SDH.
Hasiči zvali občany v Libáni a přilehlých obcích a dávali dohromady bohatou tombolu za přispění sponzorů. Dne 24. února ples proběhl
a vydařil se ke spokojenosti všech.
Dále se mladí hasiči připravovali ve školní tělocvičně na soutěže
a hlavně na okresní kolo hry Plamen.
První soutěží, které se naše děti zúčastnily, byl Slatinský Plamínek,
kde se soutěžilo v jednotlivcích, a to v běhu přes překážky a zapojení
hadic do rozdělovače s doběhnutím do cíle s hadicí. Našim nejmladším
se dařilo, neboť Zdislav Kožený skončil na sedmém místě v mladších žácích a Natálka Egrtová skončila jedenáctá v mladších žákyních.
30. dubna se konalo pálení čarodějnic, již tradičně na libáňských Horách. Hasiči připravili občerstvení a drobné soutěže pro děti. I tato akce
se vydařila.
V sobotu 12. května se konala okrsková soutěž v Kozodírkách, kde
naše družstva obsadila první místa, a to muži, ženy i starší děti. Jen mladším dětem se nedařilo a skončily na druhém místě za dětmi z Brodku.
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25.-27. května se konalo okresní kolo hry Plamen na Vrchovině. Děti
odjely v pátek odpoledne na tuto soutěž a po dojezdu začaly plnit své
disciplíny. Ubytovány byly ve velkém stanu našeho sboru, který pro ně
hasiči ráno postavili. I když se nedařilo vše, jak jsme chtěli, dětem se tu
moc líbilo a našly si také nové kamarády. V neděli jsme se vraceli domů
s dobrým pocitem, že děti strávily hezký víkend a těší se na další soutěže.
Hlavním posláním
sboru je nejen výchova
mládeže, ale hlavně
připravenost k výjezdům a zásahům. Hasiči se starali o techniku,
aby byla vždy připravena, udržovali pořádek
ve
zbrojnici
a včasnými
výjezdy
pomáhali zachraňovat
nemalé hodnoty. Od
začátku roku vyjeli
k požárům,
dopravním nehodám a technické pomoci sedmLibáňské noviny č. 87
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náctkrát. Poslední zásah byl 7. června v závodě Antolin v Libáni.
Na závěr chci poděkovat všem za dobrou práci, hlavně výjezdovce
a vedoucím mládeže.
za SDH Libáň Naďa Hakenová, jednatelka

V sobotu 12. května pořádali hasiči z Kozodírek okrskovou soutěž.
Počasí nám přálo a zasoutěžit si přijelo pět družstev mužů, tři družstva
žen a čtyři družstva dětí.
Výsledky – muži: 1. Libáň B, 2. Libáň A, 3. Staré Hrady; 4. Kozodírky,
5. Brodek; ženy: 1. Libáň, 2. Kozodírky, 3. Brodek; děti mladší: 1. Brodek,
2. Libáň; děti starší: 1. Libáň; 2. Brodek.
za SDH Kozodírky Mirka Řezníčková

10. března se konala beseda se zastupiteli města Libáň. Starosta Jaromír Přibyl a místostarosta Petr Soukup nás seznámili s akcemi, které se
týkají nejen naší obce, ale i města Libáň. Rovněž odpověděli na dotazy
zúčastněných. Jednalo se o těchto akcích: v Libáni - chodník v ulici Emlerova, dětské hřiště u základní školy, odborná třída pro chemii a fyziku,
rekonstrukce místa po restauraci U Koruny, osvětlení v ulici Českých
bratří; v Psinicích - oprava vrat na hřbitově, kanalizace Psinice (realizace
r. 2020), potřeba provést kontrolu hydrantů; v Křešicích - kanalizace Křešice (realizace r. 2019), čištění náhonu probíhá etapově.
Po skončení besedy starosta místních hasičů pan Vaněk popřál přítomným ženám k
MDŽ a každá
žena
obdržela
růžičku. Nakonec
následovalo malé
občerstvení.
28. dubna se
konala pouťová
mše svatá v místním kostele sv.
Jiří a poté pouťové posezení.
30. dubna večer proběhlo tradiční pálení čaroLibáňské noviny č. 87
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dějnic. Přítomní si
mohli pochutnat na
grilovaných párcích,
pivu, vínu i nealku.
5. května uspořádal
místní Sbor dobrovolných hasičů 8. ročník
Hasičské bramborákiády. O přízeň návštěvníků se ucházelo
10 soutěžících. 1. místo obsadila a nejvíce
příznivců měla dvojice ŠTĚPÁNKA LISÁ a LUKÁŠ KOVAČKA, na
2. místě se umístily JANA KECEROVÁ a MARCELA INDRÁKOVÁ a na
3. místě JANA a IVETA SAJDLOVY. Všichni soutěžící byli odměněni

věcnými dary. Akce se zúčastnilo asi 350 ochutnávačů.
Dále bychom Vás chtěli pozvat 30. června 2018 od 13 hodin na hřiště
ve Psinicích, kde se bude konat 8. ročník „BABETIÁDY“.
za SDH Psinice Petr Sajdl

Zbytečná práce?
Jak jsme v loňském roce slíbili, tak plníme a letos jsme zopakovali ve
dnech 18. a 21. dubna sběr odpadu. Měli jsme jedno veliké plus, a to byla
pomoc dětí z libáňské školy, které v tu dobu slavily „Den Země“. Paní
ředitelka základní školy nám myslivcům nabídla, že by děti z druhého
stupně oslavily svůj Den Země s námi, což jsme s nadšením uvítali.
Libáňské noviny č. 87
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Takže
ve středu
18. dubna
chvilku po
osmé hodině bylo
u nás v bažantnici na
Horách
připraveno
téměř šedesát párů
rukou a ty
se pustily
do boje s odpadky. Bylo krásné slunečné dopoledne a děti se s chutí rozběhly po stráních libáňských Hor. Během krátké chvíle bylo živo podél
silnice na křižovatku směrem k Údrnicím a Bystřici. Druhá skupinka dětí
se vydala směrem k Libáňské borovičce. Myslivecká kára připojená za
traktor se začala plnit odpadem. Po hodině sběru se nám zdálo, že nám
nebudou stačit ani pytle na odpad, ani kára, která se nezvykle rychle plnila
různými předměty, především
plasty. Říkali jsme si,
zda
jsme
tato místa
v loňském
roce vůbec
čistili – nebylo to totiž vůbec znát! Děti plnily pytle a byly udiveny, co všechno podél cest
mohou nalézt. Ochotně přinášely z obou stran silnice vše, co tam leželo.
Plastové lahve, sklenice, oblečení, boty, pneumatiky, dokonce i bazén.
Když jsme sbírali odpadky u „křížku“ směrem k Libáni, naskytl se nám
všem pohled na hromady odpadků schovaných dnes již pod keři prorůstající vegetace. Po třech hodinách poctivého sbírání všeho odpadu nepatřícího do naší přírody jsme s dětmi zakončili akci.
Za jejich snahu pomoci přírodě a ochotu něco udělat nejen pro naše
okolí jsme jim připravili malé pohoštění v podobě opékání špekáčků a oLibáňské noviny č. 87
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svěžení v myslivecké klubovně.
Musím za nás myslivce poděkovat všem dětem, které nám pomohly čistit okolí města Libáně, a pevně
věřím, že jim tento den zůstane
v paměti a samy se budou k přírodě
chovat lépe. Budeme rádi, když si
nějaké podobné akce zopakujeme.
A myslivci v sobotu 21. dubna
pokračovali s úklidem v okolí. Ještě
zbývalo posbírat poházený odpad
v lokalitě Kroužek a vyčistit hlavní
silnici ke Kozodírkům. Žasli jsme nad řidičem auta, který zde pravidelně
jezdí a každý den zde vyhodí kelímek od kávy. Od stejného prodejce
a stejná strana lesa je poseta kelímky od kávy, jako by to patřilo jenom
jednomu člověku. Celý jeden pytel na odpadky stačil zaplnit a nevadí
mu, že zde žijí jiní tvorové a ne ON!
Matička Země už má za sebou dobu ledovou, kamennou, bronzovou,
přežila i železnou. Kdo ví, jestli ale přežije – a my s ní – i tu naši aktuální,
kterou směle mohu označit za dobu plastovou. Ta hromada umělotiny,
kterou produkujeme už hezkou řádku let, povážlivě narůstá.
Ano, hyzdíme si plasty přírodu a svoje okolí velice neurvale a drasticky. Když nebudeme zodpovědní my, kdo tedy? Od koho se děti naučí,
jak se chovat ke svému okolí?
V sobotu 21. dubna jsme zakončili úklid odpadků po našem okolí
a věřte, že jsme byli nemile překvapeni, když jsme příští sobotu jeli na
brigádu a na Horách na silnici někdo vyhodil tašku s odpadky – vysypané na silnici.
Ptám se tedy: „JE TO ZBYTEČNÁ PRÁCE? “
Helena Burianová, předseda MS Pod borovičkou Libáň

Z HISTORIE
1598 – před 420 lety
Syn Jiřího Pruskovského Oldřich Dessiderius věnoval libáňskému kostelu malý zvon, nesoucí jeho jméno. Jmenovaný byl číšníkem a tajným radou císaře Maxmiliána.
1733 – před 285 lety
Farář Ignác Stella začal psát kroniku libáňské farnosti.
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1763 – před 255 lety
Tohoto roku bylo Libáni i jiným městům odebráno „hrdelní právo“ a bylo
ponecháno pouze královským městům. Zrušena byla tortura, skřipec, klády a kočky.
1848 – před 170 lety
19. června proběhly volby do zemského sněmu. Za Nymburský vikariát,
kam Libáň patřila, byl do sněmu zvolen JUDr. Frant. Bauer z Prahy
a Frant. X. Šnejdárek z Libáně.
1853 – před 165 lety
Od pana Prokeše ze Sobotky zakoupila Libáň pro budovu radnice hodiny a dva „cimbály“ z Prahy. S postavením stály hodiny 400 zl. a odbíjely
i čtvrti, opakujíce při každé čtvrti i hodiny, což bylo u věžových hodin
neobyčejné.
1883 – před 135 lety
Výměrem okr. výboru bylo zakázáno vykonávat židovské pobožnosti na
půdě domu č. p. 7, kde byla modlitebna původně zřízena. Židovská obec
proto postavila novou modlitebnu, která byla otevřena 6. září 1885.
1888 – před 130 lety
V Libáni byla založena Tělocvičná jednota „SOKOL“, původně pouze pro
muže (od roku 1897 i pro dorost a od roku 1909 pro ženy)
1898 – před 120 lety
V Libáni vzniká „Selské banderium“, pozdější „Selská jízda“, která cvičila
ve Zlivi.
1923 – před 95 lety
Československá církev zakoupila židovskou modlitebnu v Emlerově ulici z roku 1883, ze které zamýšlela postaviti sbor. To se podařilo až v roce
1949.
1928 – před 90 lety
Při příležitosti 40. výročí založení sokolské jednoty se konal v Libáni
„1. slet sokolské župy Čížkovy“.
1938 – před 80 lety
Libáňské koupaliště bylo poprvé napuštěno vodou.
1943 – před 75 lety
6. června byli ve zdejším kostele sv. Ducha vysvěceni čtyři novokněží,
mezi nimi i Jan Linhart, zdejší rodák z č. p. 126.
1948 – před 70 lety
V budově školy byla zahájena výstavba ústředního topení, které bylo
zprovozněno v roce 1949 a plnilo své poslání až do roku 2007.
1958 – před 60 lety
6. července proběhly volby do MNV. Předsedou byl zvolen Květoslav
Altman.
10. září se konala ustavující schůze JZD se 67 zemědělci a s 209 ha půdy.
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1968 – před 50 lety
V tomto státně i společensky nadějném roce založila skupina libáňských
mladíků pod hlavičkou tehdejší mládežnické organizace „Juvena“ amatérskou rockovou skupinu, později pojmenovanou „MAVIS“. Byli to Jiří
Hlaváč, Jaroslav a Vlasta Košvancovi, Miloš Pluhař, Josef Plíšek, Josef
Švorc a František Jelínek. V současné době již skupina veřejně nevystupuje.
1983 – před 35 lety
Premiérou hry Jiřího Hubače „Dům na nebesích“ oslavil BOZDĚCH
100. výročí Národního divadla a tím obnovil po patnácti letech svoji
dramatickou činnost.
1988 – před 30 lety
Na koupališti byla vybudována filtrační stanice.
2008 – před 10 lety
Libáňská lípa na Horách se stala památným stromem.
V rámci Foerstrových dnů na festivalu Libáňský hudební máj vystoupili
m. j. Peter Dvorský a Yvetta Blanarovičová.
2013 – před 5 lety
Bylo započato s výstavbou autobusového nádraží v Libáni.
z archivu Josefa Stránského

SPORT
Pomalu, ale jistě se blíží konec školního roku a nejinak tomu je i ve
fotbalových soutěžích. V době, kdy píši tento článek, zbývají odehrát poslední dvě kola mistrovských zápasů mužů a dorostu, žáci a přípravka
mají před sebou již jen finálové turnaje o umístění. Tým dospělých se
momentálně nachází uprostřed tabulky okresního přeboru s dvojnásobným počtem bodů na kontě oproti loňskému konci soutěže, což je určitě
potěšující. Hlavním plusem je to, že se povedlo zapracovat do týmu
mladé hráče, kteří se již nyní začínají ukazovat ve velmi dobrém světle.
Na druhou stranu si myslím, že pokud bychom lépe přistoupili k některým utkáním a hlavně zlepšili tréninkovou morálku, mohl být bodový
zisk a umístění výrazně lepší. Doufám, že přes léto trochu lépe potrénujeme a navážeme v další sezoně, co se týká výsledků minimálně ve stejném duchu.
Společný tým dorostu Libáně a Kopidlna dohrává krajskou soutěž dorostu. Pohybuje se ve druhé polovině tabulky. Pro příští ročník jsme se
rozhodli ve spolupráci s Kopidlnem pokračovat, tentokrát již jen na
okresní úrovni, jelikož zkušenější hráči přechází do týmu dospělých. LiLibáňské noviny č. 87
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báňští žáci skončili po základní části na čtvrtém místě tabulky okresní
soutěže. Kluci ukázali, že fotbal hrát umí, někteří z nich si již vyzkoušeli
zahrát i za dorost, kde rovněž nezklamali. Přípravka zakončí sezónu finálovým turnajem v Kopidlně za účasti všech týmů jičínského okresu.
Z dalších aktivit, které proběhnou, bude tradiční turnaj v malé kopané, který je naplánován na sobotu 23. června. Loňského ročníku se zúčastnilo 21 týmů, věříme v hojnou účast i v letošním roce. O posledním
srpnovém víkendu proběhne tradiční Memoriál Radka Kyziváta pro kategorii starších přípravek.
Nesmím zapomenout na údržbu areálu, před dětským dnem jsme
vyměnili prasklé nosné lanko na ochrannou síť a několik prken na víceúčelovém hřišti, kde se též chystáme vyměnit poslední část původní
ochranné sítě, jedná se o síť mezi víceúčelovým hřištěm a antukovým
hřištěm na volejbal.
Na závěr chci popřát čtenářům krásnou dovolenou, na kterou se
v dnešní době jistě každý patřičně těší. Dále děkuji všem našim příznivcům, sponzorům a Městu Libáň za spolupráci.
za TJ Sokol Libáň Jan Smetana

Zdravíme přátele sportu a stolního tenisu zvláště. Za stolní tenis Vám
chceme popřát hezké a slunečné letní dny s aktivním odpočinkem.
Po skončení sezóny 2017/2018 přinášíme pohled na umístění našich
mužstev v regionální soutěži okresu Jičín. Tabulky mluví jasnou řečí.
Druhé místo A mužstva je v silné konkurenci úžasným umístěním za
neporaženou Nemyčevsí v RP 1. Podobně si vedlo mužstvo dorostu, kterému nevyšla Play-off, ale přesto klukům děkujeme za předvedený výkon a reprezentaci města Libáně v mládežnických družstvech stolního
tenisu.
Ani žáci se neztratili a potvrdili v Play-off postavení z tabulky
v základní části soutěže a vzestupnou tendenci v průběhu bojů.
B mužstvo v RP 3 vítěznou spanilou jízdou v druhé části soutěže ukázalo vzestup výkonnosti a odmítlo boje o záchranu. S umístěním na
sedmém místě a záskoky do A týmu jim je třeba poděkovat.
Na závěr chci poděkovat vedení školy a Městu Libáň za podporu našeho sportu. Dále velký dík a poděkování patří našim kamarádům Jirkovi Zavřelovi a Míše Bucharové za finanční dar pro náš oddíl „ping
pongu“. DĚKUJEME!
Za oddíl stolního tenisu Vám všem přejeme jen samé krásné dny
i chvilky.
Vlastimil Horák
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

družstvo
TJ Sokol Nemyčeves B
TJ Sokol Libáň A
TJ Lázně Bělohrad B
TJ Jiskra Hořice B
TJ Sokol Stará Paka C
TJ Nová Paka C
TJ Sokol Radim A
TJ Sokol Chomutice A
TJ Sokol Lány A
SK Miletín A
TJ Jičín C

Regionální přebor muži 1. třída
Tabulka
PU
V
R
P
20
20
0
0
20
13
2
5
20
13
0
7
20
12
1
7
20
11
2
7
20
9
2
9
20
9
0
11
20
7
3
10
20
5
2
13
20
2
3
15
20
0
3
17

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

skóre
283:77
206:154
210:150
208:152
207:153
178:182
168:192
166:194
130:230
119:241
105:255

body
60
48
46
45
44
40
38
37
32
27
23

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

Regionální přebor muži 3. třída
Tabulka
družstvo
PU
V
R
P
TJ Nová Paka D
22
16
2
4
SK Miletín B
22
14
3
5
TJ Sokol Nemyčeves D
22
13
3
6
TTC Veliš
22
10
7
5
TJ Třešňový květ Žlunice A
22
8
7
7
TJ Lázně Bělohrad D
22
9
5
8
TJ Sokol Libáň B
22
8
5
9
TJ Sokol Rovensko pod Tro. B
22
6
7
9
TJ Sokol Železnice B
22
6
6
10
TJ Butoves A
22
5
6
11
TJ Sokol Úbislavice B
22
6
3
13
TJ Sokol Chomutice C
22
1
6
15

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

skóre
225:171
230:166
222:174
218:178
201:195
203:193
188:208
190:206
190:206
177:219
178:218
154:242

body
56
53
51
49
45
45
43
41
40
38
37
30

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

skóre
78:2
64:16
63:17
63:17
59:21
59:21
47:33
49:31
31:49
31:49
30:50
25:55
26:54
20:60
9:71
14:66
12:68

body
48
42
42
40
40
40
36
34
30
28
28
26
26
24
22
20
18

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

Družstvo
TJ Sokol Chomutice
Otel Studenec u Horek
TJ Sokol Libáň
TJ Sokol Stará Paka
TJ Butoves
TJ Jiskra Hořice
TJ Jičín A
TJ Sokol Popovice
TJ Jičín B
TJ Sokol Kopidlno
TJ Sokol Nemyčeves
SK Miletín
TTC Veliš
TJ Sokol Lány
TJ Třešňový květ Žlunice
TJ Sokol Železnice
TJ Sokol Valdice
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Regionální přebor dorost
Tabulka
PU
V
R
16
16
0
16
13
0
16
13
0
16
12
0
16
12
0
16
12
0
16
10
0
16
9
0
16
7
0
16
6
0
16
6
0
16
5
0
16
5
0
16
4
0
16
3
0
16
2
0
16
1
0
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P
0
3
3
4
4
4
6
7
9
10
10
11
11
12
13
14
15

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

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Regionální přebor žactvo
Tabulka
družstvo
PU
V
R
TJ Butoves A
13
13
0
TJ Sokol Popovice
13
12
0
TJ Lázně Bělohrad
13
11
0
TJ Sokol Nemyčeves
13
10
0
TJ Nová Paka
13
8
0
TJ Sokol Libáň
13
8
0
TJ Sokol lány
13
7
0
TJ Sokol Chomutice
13
6
0
TJ Sokol Radim
13
5
0
TJ Sokol Kopidlno
13
4
0
TJ Butoves B
13
4
0
TJ Sokol Rovensko pod Tros.
13
2
0
SK Miletín
13
1
0
TJ Sokol Úbislavice
13
0
0

P
0
1
2
3
5
5
6
7
8
9
9
11
12
13

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

skóre
82:9
75:16
79:12
65:26
61:30
51:40
43:48
46:45
42:49
36:55
27:64
19:72
11:80
0:91

body
39
37
35
33
29
29
27
25
23
21
21
17
15
13

družstvo
TJ Sokol Chomutice
Orel Studenec u Horek
TJ Sokol Stará Paka
TJ Sokol Libáň

Regionální přebor dorost 1.-4.
Tabulka
PU
V
R
3
3
0
3
2
0
3
1
0
3
0
0

P
0
1
2
3

K
0
0
0
0

skóre
15:0
9:6
4:11
2:13

body
9
7
5
3

družstvo
TJ Nová Paka
TJ Sokol Libáň
TJ Sokol Lány
TJ Sokol Chomutice

egionální přebor žáci 5.-8. místo
Tabulka
PU
V
R
P
3
3
0
0
3
2
0
1
3
1
0
2
3
0
0
3

K
0
0
0
0

skóre
15:6
15:6
12:9
0:21

body
9
7
5
3

inzerce
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