v prvních řádcích svého úvodníku bych rád vyzdvihl velkou vlnu zájmu o organizaci akce pod názvem „Sraz rodáků a přátel Libáňska“.
První, kdo s touto myšlenkou přišel, byl člen zastupitelstva Martin Kohout, který svým nadšením a aktivitou rozpoutal vlnu zájmu. Je více než
pozitivní, kolik lidí tato myšlenka v poměrně krátké době oslovila a již
má početnou základnu členů přípravného výboru. Koncem května jsme
s paní místostarostkou byli přizváni na schůzku, kde nám byl představen jeho pracovní návrh programu, a byli jsme dotázáni, zda akci město
podpoří. Za město Libáň bych zde rád znovu zdůraznil, že o tuto akci
má město Libáň velký zájem, je připraveno ji pořadatelsky zaštítit. Jsme
velice rádi, že se našlo takové množství lidí ochotných spolupracovat na
přípravě tohoto srazu rodáků, zejména z řad pamětníků, čehož si velice
vážíme. Akce se bude sice konat až v příštím roce a dle představeného
pracovního návrhu programu nebude příprava jednoduchá, ovšem nadšení přípravného výboru nabírá čím dál větší obrátky, a tak jsem přesvědčen, že to bude akce výjimečná.
V průběhu minulých týdnů také
pokročily stavební práce ve městě. Na
lékařském domě byla dokončena montáž technologie výtahu a nyní se stavba
dokončuje. Vzhledem k dodržování
časového harmonogramu jednotlivých
prací můžeme očekávat dokončení
a předání díla v řádném termínu.
V ulici Emlerova postupují práce pomaleji, nicméně rekonstrukce chodníků
a vjezdů je téměř hotova na větvi „G“
a zhruba na třetině větve „F“. Jakmile
dojde k rekonstrukci zbylé části větve
„F“ (pravá strana chodníků ve směru
na Kopidlno, od autobusového nádraží, po odbočku na Tržiště), dojde
k opravě živice a terénním úpravám
zelených ploch. Dále se budou práce
přesouvat na levou stranu uvedeného
úseku a pokračovat v opravě chodníku
směrem do ulice Jiráskovy. V průběhu
prací se tak, jak tomu bývá, naráží na
různé neočekávané problémy a komplikace spojené s realizací v konkrétních místech a u jednotlivých
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sousedních
nemovitostí.
V rámci možností se snažíme i ve spolupráci se
zhotovitelem dané problémy řešit ku prospěchu
věci. Bohužel ne vždy jde
zcela vyhovět, ať z důvodů
legislativních či technických. Ale i tak dochází
k negativním postojům některých občanů ve vnímání
potřebnosti této rekonstrukce. Pokud se krátce
poohlédneme do nedávné
minulosti (cca rok 2017)
a vzpomeneme na komplikace,
které
významně
pozdržely, či dokonce zastavily investiční akce, začíná být skoro pravidlem,
že největší problémy způsobují občané, kteří v Libáni nejsou trvale žijící, ale bydlí v Praze. Je více
než smutné, že tito občané svým sebestředným chováním a způsobem
jednání nemají problém klidně podniknout kroky, které investici zmaří,
bez ohledu na to, že mnoho dalších místních občanů na tyto rekonstrukce a výstavby nových chodníků čeká několik let. Paradoxně Pražáci
komplikují investice, které město provádí na svém pozemku a pod pravomocně schváleným stavebním povolením!
Další vývoj nastal v řešení stavebního povolení pro výstavbu kanalizace a ČOV Křešice. Vodoprávní úřad v Jičíně si vyžádal doplnění dokladové části k řešení zajištění a garanci průtoku vody v náhonu
vedoucího přes Psinice a Křešice, do kterého bude zaústěna budoucí čistírna odpadních vod (ČOV). Vzhledem k tomu, že k uvedenému stavebnímu objektu na Libáňském potoce neexistuje žádná dokumentace,
musíme ji nejprve zajistit a dodat vodoprávnímu úřadu. Toto způsobí
řádově tříměsíční zpoždění a nyní můžeme konstatovat, že avizované
zahájení stavby ČOV ve Křešicích nenastane. Dá se tedy předpokládat,
že by celá první etapa výstavby ČOV a kanalizace byla zahájena na jaře
2020.
Přeji Vám krásné slunečné léto a klidnou dovolenou.
Jaromír Přibyl, starosta města
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OKÉNKO MÍSTOSTAROSTKY
v tomto čísle Libáňských novin bych Vás ráda seznámila s naším záměrem postupného restaurování památek, kterým se pozornost delší
dobu nevěnovala. Tou první jsou Boží muka (sloup s kaplicí)
v Lindnerově ulici. Nachází se na levé straně při silnici z Libáně do
Psinic, v místě historicky zvaném U Stínadel. Označení lokality a zde postavená Boží muka zřejmě souvisí s výkonem hrdelního práva a šlo
o součást libáňského popraviště. Památka není zapsaná v ústředním seznamu kulturních památek, což je pro nás jednodušší. Stav památky lze
celkově označit za havarijní a hrozící pádem. Povrch kamene pokrývá
místy silná vrstva tmavého filmu, je kolonizován zelenou řasou a stélami
lišejníků. Na mnoha místech došlo k malým i větším mechanickým poškozením – jde např. o ulomené hrany a rohy nejslabších částí profilace.
Hlavním problémem jsou ale korodující vnitřní armatury, dnes dokonce
částečně odkryté. Kromě toho se celé dílo lehce naklání. Boží muka nesou stopy po starších opravách. Jedná se o plastické doplňky z malty
(cementové) a vysazené filuňky (kamenné vložky).
V první řadě je tedy nutné dílo zajistit a odstranit havarijní stav. To
tedy znamená dílo co nejdříve po
částech rozebrat, aby nedošlo k samovolnému pádu a zbytečnému
rozlomení a rozdrcení dosud ne tolik poškozených prvků. Pak teprve
je možné přistoupit k restaurování
díla.
Do konce června by tedy mělo
dojít k celkovému rozebrání památky, dále pak k vytvoření nového izolovaného základu, zajištění
základových desek podstavce a po
restaurování díla i k osazení opravené památky zpět na místo. Odlomené kusy kamene budou bodově přilepeny zpět, všechny praskliny budou důkladně injektovány.
Defekty budou vytmeleny směsí umělého kamene s vhodnou strukturou
a barevností. Obnoveny či opraveny budou také spáry mezi kamennými
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bloky. Na závěr bude památka ošetřena prostředkem, který omezí příjem srážkové vlhkosti.
Druhou památkou, které se v tomto roce budeme věnovat, jsou Boží
muka se sochou Panny Marie, taktéž v Lindnerově ulici v Libáni. Boží
muka se nacházejí nedaleko již zmiňované první restaurované památky, na
pravé straně silnice z Libáně do Psinic,
kousek za libáňským hřbitovem. Jedná
se, jak jsem se dozvěděla, o typickou
ukázku kamenosochařské práce konce
19. století ve velmi kvalitním zpracování. Na široké základové desce je osazený vícestupňový sokl a na něm je
podstavec vpředu se vsazenou nápisovou deskou ze světlého vápence (mramoru) s nápisem provedeným ozdobným rytím: „Svatá Maria, oroduj za
nás!”. Vzadu na těle podstavce je rytý
nápis „K uctění Rodičky Boží věnováno
od manželů Václava a Marie Tesařových z Libáně r. 1894”. Na přední straně podstavce nacházíme drobnou signaturu autora pomníku: „O. Sandtner, Praha”. Na podstavci je osazená
socha Panny Marie Bolestné. Jde o lehce podživotní figuru mladé ženy
zahalené v dlouhých šatech a plášti s hlavou zakrytou šátkem a se sepjatýma rukama na prsou.
Stav památky lze celkově označit za špatný, ale zároveň všechny restaurátorské práce mohou bezpečně proběhnout přímo na místě bez demontáže. A i v tomto případě bude památka v konečné fázi ošetřena
prostředkem, který omezí příjem srážkové vlhkosti. Písmo bude obnoveno a případně zvýrazněno nátěrem nebo rozdílným opracováním povrchu.
V souvislosti s památkou Božích muk se sochou Panny Marie bych
chtěla velmi poděkovat paní Válkové ze Psinic, která udržuje nejbližší
okolí krásně upravené a o památku pečuje.
I nadále bychom rádi pokračovali touto cestou. Další na řadě by měl
být mohutný pomník Mistra Jana Husa umístěný v centrální části náměstí, který podle návrhu Ladislava Šalouna realizoval František Bílek
z Podhorního Újezdu jako kvalitní doklad vlny projevu veřejné úcty
k Mistru Janu Husovi po roce 1918. Dále pak pomník K. H. Borovského,
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který vytvořil Jaroslav Jedlička z Vojic. Je to klasicizující pomník
z počátku 20. století, čerpající z historické tradice sochařského umění.
Oba tyto pomníky jsou vedeny jako kulturní památky a jsou zapsány
v ústředním seznamu kulturních památek. Už nyní vyřizujeme příslušné
doklady pro možnost restaurování a také přípravu k žádosti o dotaci na
ministerstvo kultury.
Ráda bych se také zmínila o restauraci Radnice, kterou od srpna 2018
provozuje Město Libáň. V době příprav k převzetí a otevření restaurace
došlo při jednání s jednotlivými pivovary k dohodě o výhradním zastoupení Plzeňského Prazdroje, z čehož plynou možnosti čerpání různých bonusů. Plzeňský Prazdroj od
roku 1842 tvoří českou legendu na trhu a nabízí širokou
škálu piv, mezi něž
patří
Gambrinus,
Radegast, Velkopopovický Kozel nebo
Primus a Klasik.
Nejrozšířenějším
českým nealkoholickým pivem je
Birell, který doplňují i jeho ochucené varianty. Pivní kategorii uzavírají pivní speciály
značky Master. Zárukou kvality jsou kromě pečlivého výběru surovin
především léty prověřená receptura a po generace předávané umění
sládků.
Z několika možných nabízených investic do naší restaurace pro nás
byla zajímavá venkovní zahrádka. Viděli jsme, že původní zahrádka má
nejlepší roky již za sebou a je zapotřebí přemýšlet nad novou. Plzeňský
Prazdroj nechal připravit cenovou nabídku na dodávku a montáž nové
zahrádky před restaurací Radnice, včetně dvou výsuvných markýz
a podia dle našich požadavků. Celou zakázku ve výši 225.000 Kč bez
DPH uhradil Plzeňský Prazdroj a následně darovací smlouvou předal
Městu Libáň. Město následně vybavilo zahrádku sezením. Věřím, že nová zahrádka bude pro restauraci přínosem a hosté zde budou moci strávit příjemné letní chvíle.
Závěrem mi dovolte Vám všem popřát příjemné prožití letního období, hodně sluníčka, příjemné strávení Vaší zasloužené dovolené a dětem
krásné prázdniny.
Bc. Kamila Sokolová, místostarostka
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 schválení rozpočtových opatření č. 4–7 roku 2019 na straně příjmů
a výdajů
 schválení prodeje části obecního pozemku parc. č. 1657 o výměře cca
40 m2 a části obecního pozemku parc. č. 179/3 o výměře cca 60 m2,
oba v katastrálním území Libáň, za cenu 150 Kč/m² bez DPH
 schválení prodeje obecního pozemku parc. č. 475 o výměře 168 m2
v katastrálním území Psinice za cenu 150 Kč/m² bez DPH
 schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Libáň, okres Jičín, za rok 2018
 schválení účetního odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Libáň na rok 2019
 schválení firmy REKOM Nový Bydžov, a. s., jako zhotovitele stavební akce: „Libáň – chodník Jiráskova – Emlerova“ za nabídkovou cenu
860.450 Kč bez DPH
 schválení bezúplatného převodu pozemku parc. č. 868/40 o výměře
3111 m², v k. ú. a obci Libáň mezi Státním pozemkovým úřadem
a Městem Libáň za účelem veřejné stavby
 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

Počet
Počet
Volební Odevzdaokrsků zapsaných účast
né úřední
voličů
v%
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

Libáň

2

1 417

23,71

336

335

99,70

Okres
Jičín

181

64 128

29,67

19 027

18 872

99,19

KHK

927

441 611

30,31

133 815

132 761

99,21

ČR

14 766

8 316 737

28,72

2 387 378

2 370 765

99,30
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číslo
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25

Počty hlasů pro
KrálovéhraČeská
Libáň
okres Jičín
volební strany
decký kraj
republika
Volební strana – Platné
Platné
Platné
Platné
v%
v%
v%
v%
název
hlasy
hlasy
hlasy
hlasy
Klub angažova0
0
21
0,11
135
0,1
2 580
0,1
ných nestraníků
Strana nezávislosti
0
0
74
0,39
554
0,41 9 676
0,4
ČR
CESTA
ODPOVĚDNÉ
2
0,59
111
0,58
537
0,4
7 890 0,33
SPOLEČNOSTI
Národní socialisté
0
0
19
0,1
59
0,04 1 312 0,05
Občanská demo57
17
2 517 13,3 19 005 14,3 344 885 14,5
kratická strana
ANO, vytrollíme
8
2,38
368
1,94 2 276 1,71 37 046 1,56
europarlament
Česká str. sociálně
15
4,47
743
3,93 4 939 3,72 93 664 3,95
demokratická
Romská demokra0
0
33
0,17
115
0,08 1 651 0,06
tická strana
Komunistická str.
20
5,97 1 251 6,62 8 714 6,56 164 624 6,94
Čech a Moravy
Koalice DSSS a NF
2
0,59
46
0,24
240
0,18 4 363 0,18
SPR – Republ. str.
2
0,59
52
0,27
284
0,21 4 284 0,18
Čsl. M. Sládka
Koalice Rozumní,
3
0,89
233
1,23 1 318 0,99 18 715 0,78
ND
Volte Pravý Blok
0
0
64
0,33
315
0,23 4 752
0,2
www. cibulka. net
NE-VOLIM. CZ
0
0
14
0,07
170
0,12 2 221 0,09
Pro Česko
1
0,29
36
0,19
241
0,18 2 760 0,11
Vědci pro Českou
1
0,29
197
1,04 1 201
0,9 19 492 0,82
republiku
Koalice ČSNS,
0
0
8
0,04
52
0,03 1 289 0,05
Patrioti ČR
JSI PRO? Jist. Solid.
0
0
3
0,01
49
0,03
836
0,03
In. pro budoucnost
PRO Zdraví a
2
0,59
64
0,33
454
0,34 7 868 0,33
Sport
Moravské zemské
0
0
7
0,03
54
0,04 3 195 0,13
hnutí
Česká Suverenita
0
0
25
0,13
121
0,09 2 609 0,11
TVŮJ KANDIDÁT
0
0
21
0,11
117
0,08 1 653 0,06
HLAS
4
1,19
402
2,13 2 750 2,07 56 449 2,38
Koalice Svobodní
0
0
96
0,5
816
0,61 15 492 0,65
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

Koalice STAN,
TOP 09
Česká pirátská
strana
Svob. a př. dem. –
T. Okamura (SPD)
ALIANCE
NÁRODNÍCH SIL
ANO 2011
Agrární demokratická strana
Moravané
PRVNÍ
REPUBLIKA
Demokratická
strana zelených
BEZPEČNOST,
ODPOVĚDNOST,
SOLIDARITA
Koalice Soukromníci, NEZ
Evropa společně
KONZERVATIVNÍ
ALTERNATIVA
Křesť. demokr.
unie – Čs. str. lid.
Alternativa pro
Česk. rep. 2017

45

13,4

2 076

11

14 756

11,1 276 220 11,7

41

12,2

2 924

15,5

19 010

14,3 330 844

27

8,05

1 511

8

11 362

8,55 216 718 9,14

0

0

32

0,16

109

91

27,2

4 577

24,3

30 969

0

0

52

0,27

290

0,21

4 004

0,16

0

0

9

0,04

61

0,04

6 599

0,27

1

0,29

25

0,13

79

0,05

844

0,03

0

0

132

0,69

930

0,7

14 339

0,6

1

0,29

19

0,1

132

0,09

2 583

0,1

2

0,59

69

0,36

435

0,32

8 720

0,36

0

0

74

0,39

516

0,38

12 587

0,53

1

0,29

3

0,01

10

0

235

0

8

2,38

897

4,75

9 004

1

0,29

67

0,35

582

0,08

1 971

14

0,08

23,3 502 343 21,2

6,78 171 723 7,24
0,43

11 729

0,49

Podrobné informace jsou uvedeny na stránkách ČSÚ – volby.cz.
Ivana Krivošová

18. května 2019 přivítal pan starosta Jaromír Přibyl 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 obálky tohoto čísla Libáňských novin. 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 na vítání občánků.
Martina Tykvová
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6. 3. 2019 v 16:02 hod. osobně na OO PČR Kopidlno oznámil poškozený
podvod při koupi bot na facebookové prodejní inzertní
skupině Streetchenge, kde mu prodejce vystupující pod
jménem Lukáš Holeček dne 11. 4. 2018 za částku 2.300 Kč
prodal tenisky značky Addidas NMD R1 Japan Boost černé
barvy a do dnešního dne mu boty nedodal a peníze nevrátil. Prodejce je v současné době nekontaktní. Věc byla zaslána ke sloučení
na OOP Liberec, kde evidují další případy téhož prodejce.
22. 3. 2019 byly na OOP Kopidlno na základě písemného oznámení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., podle § 158/3 tr. řádu zahájeny úkony
trestního řízení ve věci přečinu krádež podle § 205/1,3 tr. zákoníku,
z jehož spáchání je podezřelý neznámý pachatel tím, že v době od
8. 6. 2017 do 18. 9. 2018 na adrese Libáň, Emlerova 274, neoprávněně bez
řádně uzavřené smlouvy na dodávku elektřiny odebral 17.139 kWh
elektřiny, čímž poškozené společnosti ČEZ Distribuce, a. s., způsobil
škodu ve výši 95.715,45 Kč.
7. 4. 2019 oznámil telefonicky na linku 158 poškozený, že u domu číslo
p. 606, ul. Na Tržnici, obec Libáň, mu někdo poškodil vozidlo. Šetřením
hlídky na místě bylo zjištěno, že došlo k částečnému odtržení přední registrační značky z vozidla BMW, které stojí na volně přístupném pozemku u domu. Dále oznamovatel uvedl, že 2. 3. 2019 mu byl též ve
večerních hodinách na veřejném prostranství v obci Staré Hrady odtržen
zadní znak BMW na kufru vozidla. Škoda na vozidle dle poškozeného
nevznikla. Věc bere jako schválnost.
7. 4. 2019 v 17:47 hodin oznámila na linku 158 poškozená, že v obci Zliv,
č. p. 58, došlo k napadení jejího otce. Hlídka po příjezdu na místo zjistila,
že na uvedené adrese se vzájemně napadli otec oznamovatelky a podnájemník, kdy jeden do druhého prudce strčil a druhý ho udeřil rukou do
nosu. Úder do nosu způsobil drobné poranění, které si nevyžádalo lékařské ošetření. Přestupek proti občanskému soužití byl oznámen správnímu orgánu k projednání.
8. 4. 2019 na OO PČR Kopidlno oznámil občan, že jim někdo odcizil popelnici. Šetřením bylo zjištěno, že neznámý pachatel z krajnice pozemní
komunikace Na Horách v Libáni odcizil černou plastovou popelnici
o objemu 120 l, čímž poškozené firmě SKS, s. r. o., Jablonec nad Nisou
způsobil škodu ve výši 0 Kč, jelikož popelnice byla již účetně odepsána.
8. 4. 2019 na OO PČR Kopidlno oznámil starosta města Libáň, že dva
místní Romové poškodili mříž odvětrávacího otvoru kotelny místního
kulturního domu, čímž městu Libáň způsobili škodu ve výši 2.000 Kč.
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Pachateli byli místní občané. Přestupek proti majetku byl oznámen
správnímu orgánu k projednání.
9. 4. 2019 ve 22:42 hod. v Libáni, v ulici Emlerova, hlídka OO PČR Kopidlno, kontrolovala vozidlo Škoda Fabia, jehož řidiče vyzvala k předložení dokladů. Po předložení dokladů byl v řidiči zjištěn D. M., který se na
výzvu podrobil testu na zjištění OPL na DrugWipe 5s s pozitivním výsledkem na Amfetamin/Metamfetamin. Řidič se doznal k užití extáze
před několika dny, a to 6. 4. 2019. Dále byl řidič vyzván k lékařskému
vyšetření spojenému s odběrem tělních tekutin v Oblastní nemocnici Jičín. Tomuto vyšetření se řidič dobrovolně podrobil. Dechová zkouška na
alkohol byla u řidiče negativní. Řidičský průkaz mu na místě zadržen
nebyl. Přestupek byl oznámen správnímu orgánu odboru dopravy MěÚ
Jičín k projednání.
12. 4. 2019 oznámila osobně na OO PČR Kopidlno poškozená, že v obci
Libáň jí a její rodině dělá neustále naschvály Z. H., kdy neustále pomlouvá oznamovatelku a její dceru formou SMS, které zasílá synovi
oznamovatelky. Přestupek proti občanskému soužití byl oznámen
správnímu orgánu k projednání.
13. 4. 2019 ve 20:13 hod. oznámil na linku 158 P. D., že byl v obci Libáň
na náměstí Svobody před restaurací Radnice fyzicky napaden J. P. Šetřením bylo zjištěno, že došlo k vzájemnému fyzickému napadení mezi J. P.
a P. D. Napadením byly P. D. způsobeny drobné oděrky v obličeji. Dále
byly způsobeny drobné oděrky v obličeji jeho přítelkyni L. T., která se
oba muže snažila od sebe oddělit. Lékařské ošetření nikdo z poškozených nevyhledal. Škoda na majetku osobám způsobena nebyla. Přestupek proti občanskému soužití byl oznámen správnímu orgánu
k projednání.
16. 4. 2019 byly na OOP Kopidlno podle § 158/3 tr. řádu zahájeny úkony
trestního řízení ve věci přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání podle § 337/1a tr. zákoníku, kterého se v obci Libáň dopustila L. T. tím, že řídila osobní motorové vozidlo Citroen, a to poté, co jí byl
rozhodnutím MěÚ ve Dvoře Králové nad Labem, které nabylo právní
moci dne 28. 12. 2018, uložen mimo jiné zákaz činnosti, spočívající
v zákazu řízení motorových vozidel všeho druhu na dobu dvanáct měsíců, a to do 16. 10. 2019. Jmenované bylo podle § 179b/3 tr. řádu sděleno
podezření z uvedeného přečinu, ve věci je vedeno zkrácené přípravné
řízení.
19. 4. 2019 ve 22:30 hod. byl v obci Libáň – Zliv při řízení os. mot. voz.
Citroen kontrolován Š. CH., který na výzvu předložil všechny předepsané doklady pro provoz a řízení motorového vozidla. Lustrací řidiče bylo
zjištěno, že má od 5. 3. 2019 platnou blokaci řidičských oprávnění pro
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všechny své skupiny z důvodu vybodování. Přestupek byl oznámen
správnímu orgánu odboru dopravy MěÚ Jičín k projednání.
20. 4. 2019 v době od 23:30 hod. do 23:45 hod. v Libáni napadl po předchozí hádce J. Z. svoji přítelkyni R. V. tak, že ji několikrát uhodil otevřenou dlaní ruky do obličeje. Přestupek proti občanskému soužití byl
oznámen správnímu orgánu k projednání.
29. 4. 2019 v 15:27 hod. v ulici Míru v Libáni řídila místní občanka osobní
motorové vozidlo Škoda Octavia, ač před jízdou požila alkoholický nápoj. Řidička se na výzvu podrobila odbornému měření na zjištění ovlivnění alkoholem na přístroji Dräger, kdy jí byla v 15:43 hod. naměřena
hodnota 1,29 promile alkoholu a v 15:48 hod. hodnota 1,30 promile alkoholu. Řidičský průkaz nebyl zadržen. Dne 14. 5. 2019 jí bylo podle
§ 179b/3 tr. řádu sděleno podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274/1 tr. zákoníku. Ve věci je vedeno zkrácené přípravné řízení.
1. 5. 2019 na linku 158 oznámila N. B., že ji a její tetu
M. B. v obci Libáň, v ulici Jičínská, slovně urazil
a jednou uhodil pěstí její tetu přítel její sousedky M.
Č. Lékařské ošetření nikdo nevyhledal, škoda na majetku nevnikla. Přestupek proti občanskému soužití
byl oznámen správnímu orgánu k projednání.
7. 5. 2019 oznámil na OO PČR Kopidlno R. M., že mu neznámý pachatel
v době od 5. 5. 2019 9:30 hod. do 7. 5. 2019 9:30 hod. poškodil šest skleněných výplní skleníku na volně přístupné parcele č. 257/1 v obci Libáň,
kdy mu tímto jednáním způsobil škodu ve výši 3.000 Kč.
20. 5. 2019 oznámil telefonicky na OO PČR Kopidlno M. J., že na internetovém portálu „Bazoš“ někdo podal
inzerci na traktor jeho jménem a s jeho
telefonním číslem, jemu teď neustále
někdo volá a obtěžuje ho. Věc je šetřena jako přestupek proti občanskému
soužití – schválnost.
V období od 5. 3. 2019 bylo zjištěno
a zaevidováno devět případů nesprávného parkování (stání v protisměru, na chodníku a v zákazu stání) –
oznámeno na odbor dopravy MěÚ Jičín.
Zjištěny dva případy porušení zákazu požívání alkoholu na veřejných
prostranstvích, vyřešeny na místě blokovou pokutou.
Dále zjištěno třicet osm přestupků v dopravě, které byly vyřízeny na
místě blokovou pokutou.

npor. Josef Kačírek, Policie ČR OO Kopidlno
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VÝROČÍ
Před 205 lety, 23. června 1814, se ve Vysokém nad Jizerou narodil významný libáňský občan Mgr. Josef Kramář. Tento neuvěřitelně schopný a vysoce vzdělaný muž
byl znamenitým českým vlastencem, zemským
poslancem (1848), jedním z prvních propagátorů
české turistiky v oblasti Krkonoš, všestranně
vzdělaný historik, spisovatel, knihovník, chemik
a tiskař. Od roku 1843 žil a pracoval v Libáni,
kde uplatňoval svůj rozhled, zkušenosti a inteligenci. Byl prvním libáňským kronikářem a zaznamenal dějiny našeho města od prvních
zmínek až do roku 1862.
V letech 1860–1862 byl i zdejším starostou. Za
svého působení, kromě založení pamětní knihy,
sepsal rodokmeny hrabat Šliků od roku 1637. Založil zde Občanskou záložnu a zahájil pokusné pěstování bource morušového. V roce 1862 se
pro vzdělání dětí odstěhoval do Prahy, poté do Přerova a později do
Olomouce, kde v roce 1895 zemřel.
z archivu Josefa Stránského

Když jsem připravovala do Libáňských novin článek o okupaci Čech
a Moravy v roce 1939, dostala se mi do ruky zpráva též s devítkou na
konci data, ale o událostech na úplně jiném konci světa. Pro nás Čechy
zůstává 15. březen 1939 osudným datem, které zanechalo podobně jako
srpen 1968 v našem národu traumata dosud úplně nezhojená, vyvolávající dosud mnoho polemik a otázek. Březen roku 1959 se stal osudným
datem pro zemi, která těmito traumaty trpí dodnes, která již téměř 70 let
nevládne sama sobě, je okupována
státem jiným – Tibet.
Tibet je historické území ve střední
Asii. Z velké části se rozkládá na Tibetské náhorní plošině a jeho průměrná nadmořská výška dosahuje
přibližně 4500 m.
Dějiny Tibetu se vyznačují jednak
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úzkým sepětím s dějinami buddhismu, a jednak častými kontakty se
sousedním Mongolskem a Čínou. V roce 1949 vyhlásil Mao Ce-tung
vznik Čínské lidové republiky a okamžitě začal plánovat obsazení Tibetu. Samostatnost Tibetu byla ukončena vzápětí, v roce 1950 příchodem
vojsk Čínské lidové osvobozenecké armády a začleněním tibetského
území do Čínské lidové republiky. V ČLR v současné době existuje Tibetská autonomní oblast, která však zabírá jen zhruba polovinu původní
rozlohy Tibetu.
Tibetská exilová vláda s názvem Ústřední tibetská správa sídlí
v indické Dharamsale, jejím hlavním představitelem je čtrnáctý dalajláma Tändzin Gjamccho.
Před šedesáti lety se však Tibeťané proti okupaci své země postavili.
V březnu 1959 vypuklo ve Lhase Tibetské národní povstání, které se pokusilo samostatnost země znovu získat.
Do roku 1959 se Tibet okupaci podvolil, byly sepsány Dohody
o podmínkách mírového osvobození, čtrnáctý dalajláma se pokoušel
s Mao Ce-tungem jednat, ale bez velkého úspěchu. Číňané v Tibetu nevybíravě zaváděli socialistické reformy, násilně přerozdělovali půdu, což
se ovšem neobešlo bez značných nepokojů. Vznikaly odbojné organizace, které se pokoušely čínskou nadvládu narušovat.
V březnu roku 1959 se situace vyhrotila. Lidé, kteří se domnívali, že
v hlavním městě
je bezpečno, přicházeli z různých
koutů Tibetu. Ve
Lhase se sešel
mnohatisícový
dav. Nervozitu
však zvyšovala
přítomnost silné
čínské armády,
která vyhrožovala bombardováním.
Celou Lhasu zaměstnávají obavy o dalajlámu, který „je pozván“ na
představení čínského souboru. Panují obavy o jeho bezpečnost. Datum je
stanoveno na 10. března. Kolem letního sídla dalajlámů se shromáždilo
na třicet tisíc obyvatel, aby svůj „Drahocenný klenot“ – dalajlámu –
ochránili svými těly. Dalajláma pro Tibeťany zosobňuje náboženství,
kulturu, tradice i historii. Aby nezanikl duch Tibetu, je třeba dalajlámu
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ochránit. Dav se nehodlá rozejít a povstalci zakládají Shromáždění lidových zástupců, kteří požadují nezávislost země.
Do 16. března se konají masové demonstrace za nezávislost včetně
demonstrace pěti tisíc tibetských žen, které požadují totéž. V téže době se
už velmi mladý čtrnáctý dalajláma Tandzin Gjamccho může zachránit
pouze útěkem ze země, podaří se mu po dlouhém a strastiplném čtrnáctidenním putování, plném strachu z odhalení, dojít do Indie. Do Tibetu
se dodnes nemohl navrátit.
Deset dní po vypuknutí povstání se situace přiostřila – bojuje se
zejména na místech spojených s tibetskou politickou mocí, kulturou

a náboženstvím, které mají pro Tibeťany praktický i symbolický význam.
Povstání bylo krvavě potlačeno – na dav kolem sídla dalajlámy se
sneslo na osm set bomb. Tisíce lidí, utábořených kolem letního paláce,
byly zmasakrovány, boje s čínskou přesilou nadále probíhaly na různých
místech. 20. března bylo povstání zmařeno. Jako trest za účast mnichů
v povstání byly největší kláštery rozbombardovány, poklady a vzácné
knihy zničeny. Tisíce mnichů byly zabity na místě, další odvlečeni k otrocké práci. Obyvatelé, u nichž se našly zbraně, byli okamžitě popraveni,
jiní skončili ve věznicích či pracovních táborech až na dvacet let. V souvislosti s povstáním Číňané zlikvidovali přes 86.000 Tibeťanů.
Od národního povstání proti čínské okupaci uplynulo již šedesát let.
Od té doby dochází v Tibetu k neustálému porušování lidských práv.
10. březen je dnem, kdy symbolickým vyvěšením tibetské vlajky můžeme vyjádřit podporu práva Tibeťanů na sebeurčení, svobodu myšlení,
vyznání, na vlastní jazyk a kulturu.
Prameny: Internet, Wikipedie
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KULTURA

ČERVENEC
2. 7.
3. 7.
5. 7.
9. 7.
11. 7.
13. 7.

16. 7.
19. 7.
20. 7.
23. 7.
26. 7.

4. lekce tanečního kurzu v Domě kultury Libáň od 19.30 hodin
5. lekce tanečního kurzu v Domě kultury Libáň od 19.30 hodin
Taneční kurz – prodloužená –v Domě kultury Libáň od 19.30 hod.
6. lekce tanečního kurzu v Domě kultury Libáň od 19.30 hodin
7. lekce tanečního kurzu v Domě kultury Libáň od 19.30 hodin
Přehlídka dechových hudeb v Bystřici. Vystoupí Kyzivátova kapela, jihočeská kapela Jižani, Malá dechovka Škoda Auto Mladá
Boleslav, od 13.30 hodin
8. lekce tanečního kurzu v Domě kultury Libáň od 19.30 hodin
Taneční kurz – klobouková prodloužená – v Domě kultury Libáň
od 19.30 hodin
Kozodírský výstřik – soutěž v netradičních hasičských disciplínách – na louce v Kozodírkách
9. lekce tanečního kurzu v Domě kultury Libáň od 19.30 hodin
Taneční kurz – věneček – v Domě kultury Libáň od 19.30 hodin

SRPEN
10. 8. Neckyjáda – soutěž plavidel na koupališti v Libáni od 13 hodin
24. 8. Memoriál Radka Kyziváta – žákovský turnaj ve fotbale od 9 hod.
24. 8. 16. ročník Loučení s prázdninami na hřišti ve Psinicích od 13 hod.
ZÁŘÍ
7. 9. Pořad v rámci hudebního festivalu Libáňský hudební máj –
Foerstrovy dny 2019 – Smyčcové kvarteto českých filharmoniků
od 19 hodin v Domě kultury Libáň
14. 9. Pořad v rámci hudebního festivalu Libáňský hudební máj –
Foerstrovy dny 2019 – operní gala – Marie Fajtová od 19 hodin
v Domě kultury Libáň
20. 9. Epilog hudebního festivalu Libáňský hudební máj – Foerstrovy
dny 2019 – „Festivalový retro saloon aneb Ještě jsme neskončili“
– s oblíbenými skladbami českého i světového tanečního repertoáru vystoupí Petr Voňka (klavír), Gennadij Doroshenko (housle)
a Retro Voices. Divácky atraktivní program ve stylu taneční retro
kavárny s možností občerstvení i tance – od 19 hodin v Domě kultury Libáň
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KYZIVÁTOVA KAPELA LIBÁŇ
si Vás dovoluje pozvat na

16. SETKÁNÍ DECHOVEK
v sobotu 13.července 2019 od 13:30 hod. v areálu hřiště v Bystřici u Libáně
Setkání se účastní:

JIŽANI
JIHOČESKÁ KAPELA

MALÁ DECHOVKA
AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV
KYZIVÁTOVA KAPELA
Sponzoři a mediální partneři:
PRVNÍ
ZEMĚDĚLSKÁ
ZÁHORNICE,
a.s.

ZEMA
MARKVARTICE, a.s.
OBEC
ZELENECKÁ
LHOTA

OBEC
SEDLIŠTĚ

„Hoďme se do GALA“, neboť podzimní svatováclavská část 19. ročníku festivalu Foerstrovy dny 2019 si o sváteční šat přímo říká.
Nejprve se v sobotu 7. září 2019 od 19.00 hodin v domě kultury zaposloucháme do komorních skladeb pro
kvarteto. Do Libáně zavítá Smyčcové
kvarteto
českých
filharmoniků
s programem sestaveným v duchu
letošního foerstrovského ročníku:
„Poutníkem v kraji tónů“. Zazní
skladby jubilanta J. B. Foerstra, též
příznačně Sukova meditace na staročeský chorál Svatý Václave a komorní kvartet Bohuslava Martinů.
Venušinu krásu fyzickou ve spojení s krásou hlasu budeme moci obdivovat následující sobotu 14. září 2019 od 19.00 hodin v domě kultury
na operním galakoncertu lomnické rodačky Marie Fajtové; sólistky
opery Národního divadla v Praze, která exceluje nejenom zde, ale na
mnoha významných operních jevištích Evropy jako Violeta ve Verdiho
La Traviatě. Libáňskému publiku se představí s áriemi z oper Mozarta,
Donizettiho, Mascagna, Janáčka. Speciálně pro náš festival operní diva
nastudovala árii z Foerstrovy svátečně uváděné opery Eva. Na tomto
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místě je třeba zmínit, že premiéru
opery na motivy dramatu Gabrieli
Preissové „Gazdina roba“ provedli jičínští ochotníci v roce 1923
a první představitelkou Evy byla
sopranistka, jičínská rodačka Jarmila Královcová, pro kterou J. B.
Foester vzplanul doslova bezpodmínečnou láskou a jež se stala
jeho trvalým inspiračním zdrojem až do její smrti v roce 1938.
Závěr 19. ročníku festivalu bude patřit hudebnímu retro saloonu. Napůl rozverně, napůl vážně. Tak by se dal stručně charakterizovat podvečer, který se koná tentokrát výjimečně v pátek 20. září od 19.00 hodin
v tzv. „rakouské“ části restaurace Radnice.
I festivaly tzv. „vážné“ hudby zařazují do svého programu „odlehčené“ koncerty či hudebně dramatické pořady, které přinesou zábavu
a uvolnění.
Přijměte pozvání do hudebního saloonu, kde si s přáteli při sklence
vína nebo při šálku dobré kávy poslechnete a možná i zanotujete oblíbené skladby z repertoáru Osvobozeného divadla, divadla Semafor, Rokoko, romantickou hudbu filmovou i taneční. Zažijte společně s našimi
účinkujícími „srdcaři“ atmosféru kdysi tak proslavených hudebních kaváren Alfa, Slávie či divadelního klubu Reduta. Upozorňujeme, že
vzhledem k omezené kapacitě míst (45) je nutné si lístky zakoupit předem v libáňské knihovně, nejpozději do 16. září.
Protagonisté hudebního večera si nedělají ambice na získání prestižních ocenění z mezinárodních hudebních festivalů. Hudba je provází celým životem, ať už jako koníček, nebo jako zaměstnání. Možná však
z trochu jiného úhlu pohledu, než bychom čekali. Petr Voňka i Gennadij
Doroshenko jsou zaměstnanci renomované firmy na výrobu hudebních
nástrojů. Nástroje znají do nejmenších
detailů, doslova do posledního
šroubku. Umí na ně nejen zahrát, ale
také je vyrobit, naladit a umí o nich
a o jejich zrození poutavě vyprávět.
A když se k tomu připojí skutečné
zapálení a radost z muzicírování, pak
je nasnadě, že v jejich společnosti
prožijeme nezapomenutelný večer, kterým se 19. ročník hudebního festivalu Foerstrovy dny 2019 uzavře.
za o. p. s. Foerstrovy dny, hudební festival Pavla Kaprasová, ředitelka festivalu
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Je pozdní horký červnový večer. Usedám k počítači, abych čtenáře Libáňských novin pozvala k podzimní části 19. ročníku hudebního festivalu Libáňský hudební máj – Foerstrovy dny. Na ČT Art právě začal přímý
přenos Koncertu pro Miláno. V centru lombardské metropole na náměstí
Piazza Duomo usedly možná tisíce diváků, aby se už posedmé v historii
města zaposlouchaly do tónů těch nejkrásnějších skladeb, které lidstvo
stvořilo. Ano, ty tisíce lidí sem přišly na českou hudbu. Hlavním bodem
programu je totiž Dvořákova Novosvětská. Neumím dosti přiléhavě popsat pocity hrdosti, které při poslechu toho důvěrně známého hudebního motivu v kulisách milánské katedrály prožívám. Česká hudba je
deviza, která léty nepodléhá inflaci. Je to trvalý otisk malého národa
v evropské a světové kultuře.
Za čtyři dny se v podobném slavnostním chvění rozezvučí nádvoří
litomyšlského zámku, který už po šedesáté prvé hostí nejvýznamnější
hudební festival naší země nesoucí jméno skladatele, jehož stopy najdeme i v nedalekých Jabkenicích. Na zahajovacím koncertu zazáří Josef
Špaček, jenž vloni Libáň oslnil svojí houslovou virtuozitou. Vstupenky
na jednotlivé koncerty a pořady jsou už od začátku března i přes nebývale vysokou cenu (někdy i v řádech tisíců) beznadějně vyprodané. Svoji
roli v tom ovšem nehraje jen hudba. Smetanova Litomyšl okouzlí každého návštěvníka svou festivalovou výzdobou, příjemnými kavárničkami,
galeriemi, knihkupectvími, vinotékami, nádherně upravenými parky.
Dokonce i znělky hlášení místního rozhlasu se nesou doslova a do písmene na vlnách tónů ze Smetanových skladeb. Festivalem žije každý občan, každý místní podnikatel, každý městský úředník. Vždyť je to
příležitost pochlubit se svým městem, prezentovat výsledky práce komunálních politiků, obratně využít přítomnost tisíců návštěvníků pro
zvýšení tržeb obchůdků, penzionů a restaurací.
I Libáň má svůj hudební festival. Svým rozsahem se se „Smetankou“
nemůže měřit. Ani svým rozpočtem. Dramaturgií, která je pečlivě připravována i několik let dopředu, však ano. Účinkující umělci patří ke
špičce českého interpretačního umění a jejich vystoupení na již zmiňované „Smetance“, Janáčkových Hukvaldech, Pražském jaru nebo Dvořákově podzimu patří k nejnavštěvovanějším hudebním událostem sezóny.
Marně si lámu hlavu, proč se nám i přes opravdu lidové vstupné nedaří
naplnit koncertní sál kulturního domu ani z poloviny. Chápu, že ne každý je stavěný na vážnou hudbu; přece jen si tento hudební žánr žádá alespoň trochu poučeného posluchače. Proč ale v hledišti nesedí kantoři
místní školy (o učitelích hudební výchovy nemluvě) se svými žáky? Proč
nepřijdou rodiče se svými dětmi, které mají vstupné zdarma? Vždyť
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hudba je jedním z nejvhodnějších prostředků k duchovnímu rozvoji dětské osobnosti. Ne tablet. A návštěva kulturního pořadu je též příležitostí
k získání společenských dovedností a kultivaci sociálního projevu. Ty
prázdné řady židlí nesvědčí o nekvalitním programu festivalu. Jsou odrazem upadající úrovně hodnotového žebříčku společnosti, úpadku
mravů a celkové komercionalizace života. Ať už je to v maloměstské Libáni nebo třeba v krajském městě. Na nízké účasti diváků se rovněž podepisuje stále nedostupnější možnost reklamy v regionálním tisku
a určitě svůj podíl viny neseme i my, členové organizačního týmu. Chtěli
bychom využít služeb celorepublikových portálů na prodej vstupenek na
kulturní akce. Ale divák, který už by se snad rozhodl pro koupi vstupenek na koncert v neznámé Libáni, se bude zajímat také o to, co dalšího
může v Libáni a okolí navštívit, jaké jsou možnosti ubytování a stravování a dalšího volnočasového vyžití. A ono je toho opravdu žalostně málo.
Nerada bych, aby tato moje úvaha vyzněla jako jednobarevné stýskání
a kritika na stav libáňské infrastruktury. Berme to všichni jako podnět
k zamyšlení, proč toho pro plnohodnotnější a příjemnější současný i budoucí život v Libáni děláme tak málo. Žijeme na samém pomezí nejbohatší aglomerace v republice, všichni z toho ekonomicky profitujeme.
Duchovně, společensky a kulturně se bohužel propadáme do nejnižších
pater, odkud se budeme, pokud včas neprocitneme, dostávat jen velmi
pomalu a ne bez bolesti.
Pavla Kaprasová

Loutkáři ukončili divadelní sezonu 2018/2019 v měsíci březnu. Celý
soubor pak čekala náročná práce v divadelní klubovně, kde nám Město Libáň zajistilo výměnu podlahové krytiny. Vystěhování nábytku, oprava zdí,
vymalování (vlastními silami), generální úklid, třídění divadelních materiálů a zpětné nastěhování
do klubovny zabralo hodně volného času úzké
skupiny členů divadelního spolku. Jednotlivé činnosti musely navazovat na sebe, aby v co nejkratší
době bylo vše na svém místě a drobnými pracemi
jsme nerušili koncerty a následně hodiny tanečních, které se v kulturním domě pořádají.
Všechno se zvládlo ještě v kratší době, než jsme
předpokládali. Tímto bych chtěla všem, kteří se této akce „kulový blesk“ zúčastnili, poděkovat. Poděkování samozřejmě patří i Městu Libáň.
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V měsíci dubnu jsme hostovali na zájezdovém představení v Hořicích,
kde jsme se prezentovali s pohádkou „O princezně Dobrovíle“. V květnu
jsme se zúčastnili Pojizerských her v Dobrovici, kde slavili 70. výročí. Na
nesoutěžním festivalu ochotnických divadel jsme sehráli loutkové představení „Pohádka o slunci“.
Dětský soubor Paravánek se představil na libáňském hřišti v rámci
oslav dětského dne s pohádkou „Čtyři pohádky o jednom drakovi“.
V červenci a srpnu máme divadelní prázdniny. Od září se budeme
připravovat na novou sezonu a na podzimní loutkářskou přehlídku
Řezníčkova Libáň 2019.
Na závěr chceme poděkovat všem našim věrným divákům za přízeň
a těšíme se s nimi na shledání v další sezoně.
Hana Grossmanová, LD Martínek, z. s.

V sobotu 8. června 2019 se konal v pořadí již 4. dětský den v Libáni.
Akce se již tradičně uskutečnila na fotbalovém hřišti a sportovišti
s umělým povrchem. Letošní ročník byl ve znamení klaunů.
Při vstupu do areálu děti obdržely placku s motivem dětského dne
a soutěžní průkaz, na který získávaly razítka za splnění deseti soutěží na
stanovištích, tvořených libáňskými spolky. Byly to Ochotnický divadelní
spolek Bozděch – výroba klaunské čepice a klaunovské tvoření, Sbor
dobrovolných hasičů Libáň – štafeta I, II, Tělovýchovná jednota Sokol
Libáň – Messiho 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 opět velký úspěch, zejména
kvůli své rozmanitosti, kterou libáňské spolky svými činnostmi nabízejí.
Na některých plnily pohybové úkoly (Messiho trénink, štafety), na jiných
daly průchod své kreativitě v tvořivých dílničkách. Po zaplnění průkazu
razítky obdržely děti diplom a vak s odměnou. V letošním roce bylo vydáno celkem 240 soutěžních průkazů, což nás velice potěšilo.
Dětský den jsme zahájili cvičením a tanečky s paní učitelkou Veronikou Michalovou z mateřské školky. V letošním roce nám také pomáhaly
paní učitelky ze Základní školy v Libáni Nikola Ryklová a Martina Jampílková a asistentka Lenka Ječná, které doprovázely celý dětský den
v klaunském kostýmu a v průběhu dne s dětmi soutěžily o zajímavé ceny.
Okolo 11. hodiny předvedl svou profesionální biketrialovou exhibici
Jan Sladký, který nám ukázal divácky velmi zajímavou show biketrial
a freestyle trial. Aktivně zapojil i dobrovolníky z řad návštěvníků, které
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přejížděl a přeskakoval.
S biketrialem začal v roce
2003 a po třinácti letech
závodění v roce 2016 přesedlal na freestyle trial.
Dalším doprovodným
programem na letošním
dětském dni byl Vladimír
Mohr s ukázkou modelů
funkčních tanků T34/85,
houfnice americké armády M-109 paladin. Na závěr proběhla „minitanková bitva“ se zvukovou
a pyrotechnickou kulisou.
Tato ukázka potěšila nejen malé děti, ale i tatínky a dědečky.

V poledne si děti mohly odpočinout při sledování představení Loutkového divadla Martínek „Čtyři pohádky o jednom drakovi“, kterou secvičily děti z LD Martínek pod vedením paní Bretové. Pohádka sklidila
velký potlesk od obecenstva.
Vrcholem celého dětského dne bylo vystoupení dětmi velice oblíbeného herce a mima Michala Nesvadby, známého z dětského pořadu
Kouzelná školka, jehož humor baví děti po generace. Vystoupením přilákal pozornost dětí i dospělých, kterým předvedl tvoření z barevné lepenky „tapeparty“. Na závěr se děti mohly s Michalem Nesvadbou
vyfotit a odnést si jeho fotografie s autogramem.
Následně proběhlo klaunské vystoupení se soutěžemi a diskotékou
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složenou z nejlepších dětských písniček posledních let. Klauni a jejich
pohádkoví kamarádi učili děti různé tanečky, soutěžili s dětmi a bavili je
svou nešikovností a upovídaností. Samozřejmostí byly také tvarovací balónky, které nesmí chybět na žádné dětské akci.
Strhující a očekávanou tečkou na závěr byla pěna vytvořená Sborem
dobrovolných hasičů Libáň, ve které si děti dokonale zařádily a domů
odcházely sice celé zmáčené, ale naprosto spokojené.

Během celého dne bylo pro děti i dospělé zajištěno bohaté občerstvení.
Byla toho prostě spousta a věříme, že se den líbil nejen dětem, ale také
rodičům a prarodičům.
Touto cestou bych chtěla velmi poděkovat všem, kteří se podíleli na
přípravě a organizaci celého 4. dětského dne v Libáni. V první řadě děLibáňské noviny č. 91
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kuji Michalu Vlkovi, který nás tímto celým dnem provázel od mikrofonu. Dále velmi děkuji spolkům SRPLŠ, LD Martínek, SDH Libáň, TJ Sokol Libáň, Ochotnickému divadelnímu spolku Bozděch, Českému
rybářskému svazu, Mysliveckému spolku Pod Borovičkou a paním učitelkám ze ZŠ a MŠ v Libáni. Velký dík patří také zaměstnancům Města
Libáň, úseku Technických služeb města Libáň a panu Radku Urbanovi
za technické zabezpečení celé akce. Za zdravotní dozor děkuji paní Petře
Urbanové. V neposlední řadě Městu Libáň, které tuto akci finančně zajistilo. Na akci Město Libáň obdrželo finanční dar od firmy Allemont Consulting, s. r. o., zastoupené paní Annou Marií Andělovou, ve výši 6.000
Kč, dále od firmy Prois, a. s., finanční dar ve výši 66.400 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.; Eko-kom, a. s.; Škoda, a. s., Mladá Boleslav; Severočeské
komunální služby, s. r. o.; Antolin Libáň, a. s.; Kofola, a. s.; JIP Velkoobchod potravin; Bidfood Czech Republic, s. r. o.; Hrad a zámek Staré Hrady), kterým také velmi děkujeme.
Již nyní musíme začít s přípravou 5. ročníku Dětského dne. Odměnou
za celoroční práci nám opět budou štěstím rozzářená očka a radost dětí.
Ještě jednou všem moc děkuji.
Bc. Kamila Sokolová

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Ve dnech 5. a 8. dubna proběhl na naší škole zápis do 1. třídy. Tentokrát se nesl v duchu cirkusové manéže.
Předškoláci v počtu 23 plnili různé úkoly.
Počítali
cirkusová zvířátka, u lachtánka rozpoznávali různé
barvy
míčů,
stavěli cirkusový stan pomocí kostiček
atd. Cestou je doprovázeli krásně barevní
klauni, což byly převlečené děti z 5. třídy.
Jakmile předškoláčci splnili všechny
úkoly, čekala je sladká odměna, upomínLibáňské noviny č. 91
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kový list a drobný dárek na památku. Na chodbě se poté mohli vyfotit
v cirkusovém stanu.
Ráda bych poděkovala žákům 4. třídy za přípravu učeben k zápisu
a dobrovolným klaunům z 5. třídy, kteří svůj čas věnovali našim budoucím prvňáčkům. Konkrétně děkuji Jakubovi Zahradníčkovi, Davidovi
Pokornému, Láďovi Pokornému, Viktorce Hudcové, Andree Hrušovské,
Karolíně Muchové, Denise Šonové, Natálce Heršálkové a Lucce Přibylové.
Mgr. Iveta Malá

Každoročně v dubnu se slaví
Den Země. A asi nikoho nepřekvapí, že jsme si na tento den
vzpomněli také u nás ve škole.
Letos ovšem trochu netradičně.
Zatímco předešlé roky jsme tento
den trávili ve svých kmenových
třídách s třídním kolektivem, tento rok jsme udělali změnu!
Tři třídy, 7., 8. a 1.P, odešly navštívit místní myslivecký spolek.
Tam myslivcům žáci pomohli uklidit okolí klubovny a odměnou jim bylo připravené
občerstvení.
Ten, kdo
zůstal ve škole ale vůbec
nemusel
smutnit.
Každý z učitelů měl své
stanoviště,
kam se mohli
žáci
hlásit.
K výběru byla stanoviště
o včelách, výroba z různých materiálů, výroba zvířátek, hmyzích domečků, výroba
náušnic, vlastních relaxačních koberečků a další. Každý žák se tak mohl
přihlásit, kam chtěl. Na stanovištích si každý něco vytvořil a popřípadě
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odnesl i domů. Na závěr každý obdržel také certifikát o absolvování Dne
Země na libáňské škole. Už podle prvních ohlasů se takové dopoledne
zalíbilo jak našim žákům, tak i nám, učitelům.
Už teď se těšíme, že se příští Den Země ponese ve stejném duchu.
Bc. Nikola Ryklová

Dne 2. května jsme se vydali do Liberce v rámci projektu Židovský
Liberec. Šli jsme se podívat na fakultu Technické univerzity. Tam jsme měli přednášku o holocaustu, kterou vedla Mgr. Kateřina Portmann,
Ph.D. Poté jsme se vydali na krátkou procházku
městem, kde nás provázela doktorka Portmann
a její čtyři studentky. Ukázaly nám některé vily
a domy, které patřili Židům a u každé nám řek-

ly něco o jejich minulosti. Procházku jsme
zakončili v synagoze,
kde nám paní Holá
vyprávěla o minulosti
liberecké
synagogy.
Poté jsme měli volno
na oběd. Po obědě jsme
se
vrátili
zpět
k synagoze a podíleli
jsme se na veřejném
čtení jmen obětí holocaustu.
Výlet se nám moc
líbil a děkujeme všem,
kdo nám výlet zařídili.

Barbora Pažoutová, 8. A

Na dveře zaklepal červen, poslední měsíc školy. A s ním i Mezinárodní den dětí. Při letošním dětském dnu jsme chodili ve skupinkách po
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různých stanovištích, na kterých jsme se dozvěděli plno zajímavých informací. Stanoviště, která jsme navštívili, byla celkem čtyři.
Na prvním stanovišti nás přivítala paní Kvapilová se svými třemi psy
(rasa italský spinone). Představila nám obor canisterapie a ukázala pár

triků, které při terapii se psy používá. Do aktivit zapojila také děti a učitele.
Na
druhém
stanovišti
na nás čekala paní
Burianová

a představila nám Kubíka (jezevce), Šimonka
(lišče) a Ereba (orla skalního). Povídali jsme
si, čím se zvířátka živí, jak jsou stará apod.
Na dalším stanovišti nás pan Pospíšil potěšil středověkou hudbou.
Ukázal nám různé hudební nástroje a někteří z nás si na ně dokonce zahráli.
Poslední stanoviště byly hrazdy. Práci na nich nám ukázali členové
workoutové skupiny. Následovala krátká přednáška o zdravém životním stylu a pak už samy děti si mohly vyzkoušet nějaké pohybové aktivity.
Dětský den se vydařil. Děti byly nadšené. Každý si v aktivitách našel
svého favorita.
pedagogický sbor ZŠ a MŠ Libáň
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V září jsme čtenářům Libáňských novin slíbili, že podáme informace
o našem poznávání světa. Cílem projektu bylo seznámit se s danou zemí
a poznat ji jinak než z učebnice zeměpisu. Které destinace nás zaujaly?
V září jsme zůstali v České republice.
Pro návštěvu dalších zemí jsme zvolili leteckou dopravu. Instrukce, plány letu
a odborný dohled zajistila Jiřinka Zahradníčková – letuška společnosti Smartwings.
Říjnem nás provázely nejen základní
lekce angličtiny, ale i zajímavosti
z královské rodiny, systém školství a celosvětově známé památky Velké Británie. Nejlepším zážitkem byla ochutnávka „English breakfast“.
Listopadovým úkolem bylo zjistit, kdo je to toreador a co je flamenco.
Besedou o Španělsku nás provedla paní učitelka Nikola Ryklová a naučila nás španělskou
vánoční
koledu
„Feliz Navidad“.
Na
vánoční
strom jsme se zaletěli podívat do
New Yorku. Zajímavosti o Spojených státech jsme
hledali především
v oblasti zeměpisu, přírodopisu a vlastivědy. Sice jsme navštívili USA,
ale dárečky nám nadělil Ježíšek.

Nejen pohádka Madagaskar,
ale i jiné taje jižní Afriky nás
provázely lednem. Pohádkovou atmosféru umocnil „Plyšákový den“,
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kdy si děti mohly donést své mazlíčky. Zjišťovali jsme i oblíbenou hračku dětí na Madagaskaru.
V únoru jsme zavítali do Canberry. Tušíte, kde jsme
se to ocitli? Austrálie nás přivítala písničkou o klokanech
a zajímavostmi o přírodě. I otázka školství a využití volného času dětí byla hádankou pro starší děti.
V březnu jsme se oblékli do typického indického sárí.
Jako každý měsíc
jsme si přečetli klasickou národní pohádku a prožili jsme si
relaxaci
s vonnými
tyčinkami
a meditační
hudbou.
Nejen čaj, ale i rýži na kari jsme
v dubnu
ochutnali v Číně. Pro někoho neznámé
suši
nám ochotně připravila paní Havlíková.
Pro
mnohé z nás byl nezapomenutelný zážitek jíst hůlkami, pro
jiné naopak ukázka sestavy bojového umění Vojty.
Ve sportovním opojení jsme
vstoupili do května. Kromě mistrovství světa v ledním hokeji
jsme se zajímali o matrjošky,
Moskvu, školství, kulturu. Díky
návštěvě děvčat z 9.A jsme se
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seznámili s ruštinou. Naučili jsme se pár básniček, pozdravy, číslovky
a základní fráze, které jistě uplatníme při výuce na druhém stupni.
Kde uzavíráme naši cestománii? V červnu se ochladíme v severní Evropě a volíme Norsko! O zajímavostech a zážitcích z této země nám vyprávěla paní Pfeiferová. Díky jejímu působení v Norsku a znalostem

nám připravila ochutnávku oblíbených jídel, ukázala norské koruny,
denní tisk a fotografie.
Každý měsíc byl uzavřen poslechem státní hymny, ukázkou fotografií
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z měst i přírody. Podívali jsme se na pohádku v původním znění a roztančili se s celebritami jednotlivých států. Zážitky a postřehy jsou uloženy v našem cestovním deníku i na https://www.zs-liban.cz/fotogalerie-sd.
I když jsme cestovali celým světem, nezapomínali jsme na běžný program družiny, jako je zamykání a odemykání zahrady, malování na asfalt, sběr kaštanů,
Vánoce s Ježíškovými vnoučaty, valentýnskou družinu, karnevaly a masopusty. Opět
se uskutečnily návštěvy městské knihovny,
besedy s myslivci a jiné tradiční aktivity.
Poprvé jsme vyzkoušeli atmosféru pěvecké
soutěže „The Voice“. Den učitelů byl ve
znamení „Družiny naruby“, kdy starší děti
vstoupily do role vychovatelek a připravily si svůj program, který byl
následně oceněn. V rámci Dne Země jsme uklidili zahradu, na které pravidelně trávíme slunečné dny. Dominantní akcí byla páteční „Pyžamová
párty“ a letní vyžití na školní zahradě. Poslední měsíc je ve znamení
„Družiny splněných přání“.
Všem přejeme krásné léto a dětem skutečné zážitky z opravdových
cest.
Alena Kocourková a Bc. Jitka Drbohlavová, Dis., vychovatelky ŠD

V naší MŠ se stalo tradicí pořádat rodinné soutěže, při kterých se
vždy přesvědčujeme o vynalézavosti a tvořivosti rodin.
V té první ,,O nejkrásnějšího draka“, se zapojilo velké množství rodičů. Sešli se draci různých velikostí od
jednoduchých papírových po složité, vzniklé kombinací různých materiálů, ozdob a dalších doplňků.
Předvánoční soutěž s názvem ,,Vánoční řetězy“ se
velmi vydařila. Máme velkou radost, že i v tomto čase
si našli rodiče chvilku a do soutěže se zapojili. Vyrobili papírové řetězy,
z přírodnin, z perníků, z vánočního cukroví a z netradičních materiálů.
Řetězy jsme krásně vyzdobili a provoněli naši školku. Všechny děti dostaly drobný dárek za účast
v soutěži.
V únoru byla školka vyzdobená ptáčky se srdíčky. Soutěž
se
konala
pod
názvem
,,Valentýnští ptáčci“. Rodiče
s dětmi měli vytvořit ptáčka, na kterém se mělo objevit co nejvíce motivů
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srdíček. Opět všichni předvedli svoji kreativitu.
Před Velikonocemi jsme vyhlásili soutěž ,,O nejkrásnější velikonoční kraslici“. Kraslice nemusela být
jen vyfouklé vajíčko, materiál byl na zvážení účastníků soutěže. Děti přinášely kraslice z papíru, látek,
perníku, sena, zápichy i vejdumky ozdobené různými technikami. Opět jsme se přesvědčili, že domácí
tvoření je v oblibě.
Na závěr školního roku jsme vymysleli „Sluníčkovou soutěž“. Děti s rodiči
měli za úkol vyrobit veselé sluníčko
z jakéhokoli materiálu. Celkem se sešlo
třicet sluníček různých velikostí. Slunce
a sluníčka rozsvítila halu naší mateřské
školy. Všichni malí účastníci byli odměněni drobným dárkem a diplomem.
Podobné akce mohou prospět proteplení rodinných vztahů při společné
práci celé rodiny a přispívají k jejich
přirozenému zapojení do vzdělávací
činnosti naší mateřské školy, v jejímž programu má spolupráce s rodinou
významné místo.
A protože se blíží prázdniny a čas dovolených, chtěli bychom popřát
všem dětem a jejich rodičům hodně sluníčka, radosti a hezkých zážitků,
předškolákům pak úspěšné vykročení do nové etapy života.
kolektiv učitelek MŠ Libáň

KNIHOVNA
Na konci školního roku již tradičně probíhá pasování nových malých
čtenářů na rytíře knih. Letos jsme 10. června 2019 pasovali dvaadvacet
šikovných čtenářů. Nejdříve však prvňáci a druháci zhlédli zábavný
program Honzy Poplety „Knižní kabaret“. Druháčky po vystoupení vystřídali na židličkách rodiče a prarodiče a mohli jsme začít prvňáčky
zkoušet, zda se opravdu naučili číst. Přišli je podpořit také
jejich patroni z 9.A. Zkouška ze čtení se všem povedla
a mohli být tedy pasováni dřevěným mečem Honzou Popletou. Díky projektu „Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“, v kterém je knihovna každoročně zapojena, mohl
pan starosta předat dětem knížky od Miroslava Tvrze
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„Kde se nosí krky“. Na památku ještě dostaly pasovací glejt, záložku do
knížky a průkazku do knihovny zdarma do konce tohoto roku. Už se
moc těším, až si děti přijdou vybrat do knihovny knížku ke čtení.
Lucie Hlaváčková

Na zakončení každého universitního roku (zimní + letní semestr) pořádá naše Universita třetího věku pro své studenty–seniory každoročně
závěrečný seminář spojený zároveň s výletem a poznáváním. Tento seminář se koná vždy v jednom vybraném městě.
Letos jsme se tedy coby novopečení studenti na konci letního semestru vydali do Rychnova nad Kněžnou. Do svého zájezdového autobusu
nás přijali účastníci z Jičína, takže o společnost nouze nebyla. Z Libáně
nás jelo třináct.
Po celkem hladké jízdě (vzhledem k různým objížďkám a uzávěrám
na silnici) jsme dorazili do cíle, kterým byl Národní dům v Rychnově.
Před ním nás hned uvítali asi nejznámější obyvatelé Rychnova – hrdinové slavné knihy místního rodáka Karla Poláčka Bylo nás pět, zpodobnění
do pěti sošek. Kdo nezná knížku, viděl určitě nezapomenutelný stejnojmenný televizní seriál. Sochy stojí na pěší zóně od roku 2010 a jsou dílem sochaře Miroslava Moravce.
V Národním domě jsme byli uvítáni svačinou (trochu chaotickou
vzhledem k obrovskému počtu účastníků z celého Královéhradeckého
kraje) a po ní už jsme spěchali na městský úřad, kde se ve velkém sále
konal vlastní závěrečný seminář za účasti starosty města a zástupkyně
naší mateřské České zemědělské univerzity v Praze.
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Tolik seniorů pohromadě jste možná ani neviděli! Bylo nás tam téměř
pět set. Po krátkém seznámení s účastníky z různých středisek jsme se
dozvěděli, že těch v našem kraji je 22 (v republice přes 600). Dvěma nejstarším studentům je 97 let a 96 let.
Dále nám průvodkyně pořadem představila oceněné eseje, které napsali studenti na téma svých předmětů. Mezi nimi byl i esej našeho studenta pana Niedoby, který jste si pod názvem „Ctnost – slůvko, které je
v zapomnění“ mohli přečíst v minulých Libáňských novinách. Je reakcí
na studium etiky v minulém semestru. Blahopřejeme panu Niedobovi!
Vyslechli jsme též několik zajímavostí o Rychnově nad Kněžnou, což
je opravdu pěkné město plné pamětihodností.
A ty jsme se také vydali po dobrém obědě poznávat. Měli jsme sjednanou prohlídku města s průvodcem a musím říct, že byla velmi zajímavá. Mně osobně se moc líbila návštěva synagogy,
kde nám paní z městského muzea velmi poutavě
vyprávěla o židovském obyvatelstvu v Rychnově
a okolí i jeho zvycích a osudech. Ten nejtěžší potkal
asi i nejznámějšího z židovských obyvatel města –
spisovatele Karla Poláčka, který zahynul během
druhé světové války v koncentračním táboře
Gleiwitz. Synagoga zároveň slouží jako Poláčkův památník.
Poté jsme absolvovali asi hodinovou prohlídku rychnovského zámku,
který vlastní rod Kolowratů, konkrétně Jan Kolowrat Krakowský. Prohlídka byla zajímavá, je evidentní, že majitel o zámek pečuje, a je to vidět
i zvenčí – na nádvoří i kolem zámku panuje čilý stavební ruch.
Pak už jsme šťastně našli náš autobus a bez úhony jsme dojeli do Jičína a pak za pomoci našich dobrých kolegů auty do Libáně.
Výlet se nám moc líbil, dokonce i počasí se odpoledne na vycházce
umoudřilo a vysvitlo sluníčko.
Mgr. Jitka Šedivá
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P. S. V naší studijní skupině je nejstarší studentkou Mgr. Irena Škodová, která v červnu oslavila krásné životní jubileum. Blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví a vitality do dalších let.

red.

MÍSTNÍ SPOLKY
Hasiči na jaře připravovali hlavně dětská družstva na soutěže. Výcvik
probíhal jak v tělocvičně, tak u zbrojnice. Děti také ve čtvrtek před velikonočními svátky malovaly vajíčka a aranžovaly je do košíčků a misek.
30. dubna také hasiči připravili tradiční pálení čarodějnic Na Horách
s občerstvením a hudbou.
V květnu se zúčastnili okrskové soutěže v Zelenecké Lhotě. Muži obsadili třetí místo,
ženy první a děti zvítězily nad
družstvy z Brodku.
Po okrskové soutěži děti
pilně trénovaly na okresní kolo
hry Plamen, které se konalo v Miletíně 31.5.-2.6. Tam se starším dětem
celkem dařilo a udělaly nám radost, neboť na podzim skončily na sedm-

náctém místě z dvaceti družstev, a nyní to dotáhly
na pěkné jedenácté místo. Jejich útok byl čtvrtý
v okrese, a to je úspěch. Další naše pětičlenná družstva skončila mladší na šestém místě a starší na
sedmém.
Dále zásahová jednotka vyjela k požárům, nehodám osobních aut a také odstranila spadlé stromy
přes komunikace. Hasiči také udržovali techniku
a pořádek ve zbrojnici.
Děkujeme všem.
za SDH Libáň Naďa Hakenová, jednatelka
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9. března se konala beseda se zastupiteli města Libáň. Besedy se zúčastnil starosta Jaromír Přibyl, místostarostka Kamila Sokolová a zastupitelé Martin Kohout a Gabriela Šoutová, kteří nás seznámili s akcemi,
které se týkají nejen naší obce, ale i města Libáň. Rovněž odpověděli na
dotazy přítomných. Jednalo se o tyto akce:
 oprava kulturních památek,
 výtah na zdravotním středisku,
 chodník v Libáni v ulici Emlerova.
Ve Psinicích byla vyčištěna část náhonu a rybníček u hřbitova, dále
byl pokácen jasan u autobusové zastávky. Zastupitel pan Kohout informoval o sjezdu rodáků, který by se měl konat 4.-6. září 2020 a zároveň
požádal přítomné o zapůjčení historických fotografií a jiných dokumentů, které se týkají historie Libáně a přilehlých obcí.
Po skončení besedy starosta místních hasičů pan Vaněk popřál přítomným ženám k MDŽ a každá obdržela tři tulipány. Nakonec následovalo malé občerstvení.
27. dubna se konala pouťová mše svatá v místním kostele sv. Jiří.
30. dubna večer v 19:30 hodin bylo zahájeno tradiční pálení čarodějnic. Přítomní si mohli pochutnat na grilovaných párcích, pivu, vínu a nealkoholických nápojích.
11. května jsme uspořádali devátý ročník „Hasičské bramborákiády“.
O přízeň návštěvníků se ucházelo deset soutěžících, kteří nasmažili přes
dva tisíce bramboráků. První místo obsadila a nejvíce příznivců měla trojice Radek Komárek s maminkou Věrou a dcerou Beátkou. Druhé místo
obsadila Renata Rábová s kamarádkou Ivou a třetí se umístila Tereza
Volšová s maminkou. Všichni soutěžící byli odměněni věcnými dary.
18. května naše soutěžní družstva vyrazila na okrskovou hasičskou
soutěž na Zeleneckou Lhotu. V letošním roce se k nám do sboru přidali
noví mladí členové, takže jsme i přes stálé problémy s počtem soutěžících sestavili tým mužů a po několika letech jsme také dali dohromady
nový tým žen.
Nejprve jsme poměrně zdárně absolvovali štafety, kde se muži průběžně umístili na druhém místě a ženy na místě třetím. Poté přišly na
řadu požární útoky, v nichž nejprve ženy obsadily druhou příčku a muži
dokonce předvedli nejrychlejší útok v mužské kategorii a tuto disciplínu
vyhráli. Celkově, po sečtení umístění z obou disciplín, nakonec ženy na
své první soutěži v nové sestavě obsadily krásné druhé místo a muži, také v nové sestavě, dokonce zvítězili.
Tímto bych chtěl ještě jednou poděkovat všem členům soutěžních
družstev za poctivou přípravu a výborné výsledky v této soutěži, dále
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všem ostatním členům sboru, kteří nás byli v čele se starostou našeho
SDH panem Vaňkem podpořit, a v neposlední řadě také všem našim fanouškům. Aktuálně se snažíme sehnat ještě další členy do soutěžních
družstev, abychom se mohli nadále pravidelně účastnit soutěží nejen
v našem okrsku.
Dále se letos můžete těšit na devátý ročník Babetiády, která se uskuteční 29. června 2019 a samozřejmě také na tradiční, letos již šestnáctý
ročník Loučení s prázdninami, které se bude konat 24. srpna 2019.
Petr Sajdl

Z HISTORIE
1574 – před 445 lety
Přičiněním Jiřího Pruskovského dostalo městečko Libáň od císaře Maxmiliána II. nadání, jimž bylo povýšeno na město.
1794 – před 225 lety
20. května byla v Praze, po dvouletých urgencích a zdůvodňování, pro
Libáň zhotovena velká hasičská stříkačka.
1829 – před 190 lety
Bylo zrušeno privilegium solného prodeje, který byl prohlášen za svobodný. Libáni dosud vynášel 100 zl. ročně.
1854 – před 165 lety
Dosavadní purkmistr Jan Macek byl na svou žádost zproštěn úřadu. Ten
se postaral o zužitkování ladem ležících pastvin a o vysazování ovocLibáňské noviny č. 91
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ných stromů. Tím dal základ městským ovocným sadům. Novým purkmistrem byl zvolen Josef Bečvářovský, měšťan z č. p. 70.
1859 – před 160 lety
V Libáni bylo založeno „Družstvo divadelních ochotníků“, které zaniklo
v roce 1876.
1869 – před 150 lety
Bylo jednáno o vykácení lip ke Psinicům a o stavbě železnice z Jičína do
Bakova; provedeno bylo až v roce 1871.
1874 – před 145 lety
Od kostela na Nové Město se začala stavět silnice (dnešní Jiráskova –
původně Rašínova). Byla postavena z pronájmu P. Fr. Rašína a z pronájmu honitby.
1879 – před 140 lety
Byl založen „Lesovní spolek“. Tento byl v roce 1889 změněn na spolek
„Hospodářsko-lesnický“.
1894 – před 125 lety
Byla založena „Starobní a výslužná pokladna Ing. E. Backa“, cukrovaru
a drožďárny v Libáni.
1899 – před 120 lety
Starou školní budovu (dnes cukrárna Karolínka) koupila obec za
12.936,50 zl. a byla zde zřízena spořitelna.
1909 – před 110 lety
Na novém hřbitově bylo vykázáno místo pro zřízení katolické kaple, kolem byla vystavěna zeď a domek pro hrobníka.
1919 – před 100 lety
V Libáni byla založena z bývalé Občanské záložny Záložna Živnostensko-obchodní.
1929 – před 90 lety
Mrazová pohroma zničila v městských sadech 6.667 ovocných stromů.
V důsledku krize začal podnik Spilba shánět nové odběratele a nové výrobky. Začaly se vyrábět vysouvací barevné tužky (crayonky) a plnící
pera.
1934 – před 85 lety
V Libáni byl zřízen zvukový biograf.
V obecní „šatlavě“ byla zřízena noclehárna pro nezaměstnané.
1939 – před 80 lety
V tomto roce bylo provedeno oplocení koupaliště.
1949 – před 70 lety
31. ledna byl v Libáni zrušen okresní soud a jeho působnost byla přenesena do Jičína. V přízemí bývalé soudní budovy byla umístěna mateřská
školka.
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1954 – před 65 lety
Ochotnický spolek Bozděch vybudoval letní divadlo „V Borku“. Ze
svých prostředků daroval MNV na stavbu pouze tři vozy štěrku. Firma
Benetka pak jeden vagon štěrku, písek a cement a provedla úpravu dvou
sedadlových stupňů. Bozděch žádal KNV o příspěvek v částce 6.888 Kč.
Nedostal nic a byl odkázán na ROH.
1964 – před 55 lety
V pletárně Merino byla zřízena sběrna pro čištění všech druhů textilu.
1969 – před 50 lety
Na náměstí Svobody proběhla výměna žulových kostek
za asfaltový povrch. Byly odstraněny
okrasné
stromky z obvodu
náměstí.
Žulové
kostky z východní
části náměstí byly
vybagrovány.
1984 – před 35 lety
Byla zahájena výstavba zubní ambulance v č. p. 8 na náměstí. Dokončena byla v roce
1985.
1994 – před 25 lety
Byla provedena generální oprava veřejného osvětlení, vedení bylo uloženo v zemi.
Byla dokončena rekonstrukce budovy obecního úřadu, položena hliníková střecha, okapy, zavedeny „přímotopy“ místo akumulačních kamen.
1999 – před 20 lety
Libáň znovu určena městem. Původní statut města měla od roku 1574
dle Majestátu císaře Maxmiliána II. Během budování socialismu o něj
přišla.
2004 – před 15 lety
15. března byla zahájena plynofikace
města.
2014 – před 5 lety
V srpnu byla dokončena výstavba
autobusového nádraží za zdravotním střediskem po dlouhých průtazích.
z archivu Josefa Stránského a z kronik Libáně sestavila Mgr. Jitka Šedivá
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SPORT
Dobrý den všem čtenářům, přináším pár informací z libáňské kopané.
Nejprve se tradičně zastavím u týmu dospělých. Ti z vás, kdo fotbal
v Libáni sledují, určitě ví, že nám výsledky dospělých moc radosti nedělají. Kolo před koncem soutěže je jasné, že skončíme na předposledním
místě okresního přeboru, což je velkým zklamáním a budeme čekat jak
dopadnou vyšší soutěže. V krajním případě se bohužel může stát i to, že
tým spadne do nejnižší okresní soutěže. Řada utkání byla celkem vyrovnaná, největším problémem mužstva je však vstřelit branku. Šancí v některých zápasech bylo až moc, ale nad jejich zakončením dost často
všichni přítomní kroutili hlavami. Po omlazení týmu trošku chybí zkušenosti a myslím si, že občas by to chtělo dát i více „srdíčka do hry“
a brát ten fotbal trochu vážněji. Ti, co se ve fotbale pohybují, ale určitě ví,
že toto je bohužel dnes velkým problémem všude, vzhledem k době, která panuje, zaniká čím dál více týmů a úroveň hry klesá.
Přejděme ale dál, ke kategorii žáků, kde jsme se dočkali velkého úspěchu. Tým pod vedením trenérů Jirky Pešty a Karla Němečka totiž zvítězil v okresním přeboru žáků. V základní části, kdy byla soutěž rozdělena
do dvou skupin, si kluci zajistili účast ve finálové čtyřce až na poslední
chvilku díky vítězství nad Sobotkou a skončili na druhém místě skupiny
„B“ za Kopidlnem. Ve finálové čtyřce, kam se vedle Libáně a Kopidlna
probojovala z druhé skupiny ještě mužstva Železnice a souklubí Košťálov/Libštát, však již nikoho nenechali na pochybách a s přehledem zvítězili, kdy z možných osmnácti bodů ztratili pouze jeden bod za
remízu v Košťálově. Po dlouhé době jsme se tak dočkali úspěchu pro náš
klub, za což patří všem hráčům, trenérům a lidí kolem týmu velký dík.
Nakonec se ještě zmíním o starší přípravce, která pod vedením trenérů Davida Horáka a Radka Stoklasy zakončila sezónu finálovým turnajem v Železnici, kde se umístili těsně pod stupni vítězů na 4. místě.
Chybělo opravdu málo a měli bychom další medailové umístění. Pro
příští ročník se chystají v okresních soutěžích mládeže úpravy věkových
kategorií, o kterých vás budu informovat v dalším čísle novin.
Z dalších informací pro čtenáře bych zmínil, že na termín 29. června
2019 chystáme 13. ročník turnaje v malé kopané, kde zatím evidujeme
sedmnáct přihlášených týmů. V sobotu 24. srpna se pak uskuteční další
ročník Memoriálu Radka Kyziváta, který je určen pro kategorii přípravek.
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Horní řada zleva: Honza Němeček, Adam Krivoš, Pepa Zadina, Filip Smetana, Lukáš Bobek,
Pavel Rulc, Michal Egrt.
Dolní řada zleva: Matěj Vrba, Adam Smetana, Šimon Král, David Horák, Honza Kouřil
a Lukáš Kejzral.

Co se týká brigádnických činností v našem oddílu, volejbalový oddíl
provede výměnu ochranných sítí kolem antukového hřiště a na fotbalovém stadionu se chystáme provést rekonstrukci střídaček a dále je potřeba opatřit novým nátěrem lavičky a opěrné zábradlí. Příští rok nás čeká
oslava 100 let od založení libáňského fotbalu, na tuto akci se již pomalu
začínáme připravovat. Oslava by měla proběhnout v rámci setkání rodáků začátkem září roku 2020.
Na závěr bych tradičně rád poděkoval všem sponzorům a zástupcům
Města Libáň za spolupráci a vám čtenářům přeji krásné léto.
za TJ Sokol Libáň Jan Smetana

Bláznivý nápad zkusit to, co asi ještě nikdo z Libáně nezkusil, vznikl
jako další výzva po odběhnutí pražského maratonu. Tento pochod byl
původně naplánován na 28. října 2018, tedy na výročí 100 let Československa. Bohužel se kvůli počasí odložil na Velikonoce tohoto roku. Časovým limitem nebyl ani tak jeden den, nýbrž čas ukončení provozu
lanovky ze Sněžky, tedy do 18 hodin.
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Při plánování pochodu se pro účast rozhodovalo několik odvážlivců,
ale nakonec jsme na start nastoupili pouze tři – Miroslav Valenta, Roman
Myška a Jiří Klár.
Vyrazili jsme v pátek 19. dubna 2019 o půlnoci z libáňského náměstí.
Díky měsíci, který byl skoro v úplňku, byla viditelnost takřka jako ve
dne. Čelovky jsme tedy používali pouze při míjení s vozidly, kterých díky svátkům a noční době jezdilo opravdu málo. První kilometry ubíhaly
velmi rychle a ve 3 hodiny ráno jsme si dopřáli krátkou přestávku na
benzínové pumpě v Robousích. Poté nás čekal úsek po hlavní silnici do
Nové Paky, kam jsme dorazili v 5 hodin (30 km). Rychle jsme si dali něco
k snídani a za Pakou, už za světla, hurá na turistické stezky. Další přestávka byla v 7 hodin (40 km) v obci Studenec. Nohy začínají bolet a rozejít se po přestávce chvilku trvá. V 8:45 (48 km) už odpočíváme v parku
u hrobky rodu Harrachů v Horní Branné. Cítím puchýř na pravém chodidle a rozejít se už není legrace. V 10:05 (54 km) máme za sebou Vrchlabí a s Mírou měníme měkké boty za pevnější. Na turistické ceduli
zjišťujeme nadmořskou výšku, která je pouhých 477 m n. m. a hrozíme
se stoupání. To přichází hned na konci Vrchlabí a do Strážného přicházíme v 10:50 (56,5 km). V místní restauraci byl naplánován oběd, ale nikdo z nás nemá chuť k jídlu a bojíme se rozsedět. Proto po rychlé
polévce a limonádě vyrážíme dál. Mírné klesání od Strážného je pro nohy utrpení. Chůze značně zpomaluje a bolí už nejen puchýře, ale i kolena
a kyčle. Po kilometru se musíme rozhodnout, zda cestu nevzdáme, protože naposledy míjíme silnici. Na vrcholcích už by nám pomohla pouze
horská služba. Rozhodnutí zní: „Jdeme dál“. Po pár metrech začíná přituhovat. Na cestě je sníh a stoupání nepřestává. Po dosavadní rychlé
chůzi 6 kilometrů za hodinu je nynější tempo pro psychiku doslova ubíjející. Zvládáme maximálně 2 až 3 km za hodinu. Cesta se vleče. Kvůli
puchýřům zkouším jít po patě a palci, ale jde to ztěžka. Teď už je to jenom o překonání bolesti. Ve 13:30 (65,5 km) dorážíme k chatě Na Rozcestí. Dáváme rychlou limonádu a závidíme běžkařům jejich pohyb ve
sněhu. Míjíme Výrovku a stoupáme v bolestech dál. U Luční boudy jsme
v 15 hodin a máme za sebou 70 km. Zastavit se bojíme, proto kulháme
dál. V 15:30 si dáváme poslední přestávku u Slezského domu. Sednout si
se neodvážíme. Jsme kousek pod vrcholem a připravujeme se na poslední kilometr výstupu podél řetězů. I přes prudké stoupání, omrzlé kameny a sníh ubíhá snad díky vidině cíle nebo kvůli adrenalinu poslední
kilometr dost rychle. Jsme v cíli! V 16 hodin dosahujeme vrcholu Sněžky.
Ušli jsme celkem 73 km.
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Po vydýchání a společné fotce s libáňskou vlajkou ještě dobelháme

k lanovce do Pece pod Sněžkou. Dole, při čekání na auto, probíhají svalové horečky a křeče. Boty se bojíme sundat, abychom si nestrhli kůži
z puchýřů. Při pomyšlení na další ročník se shodujeme, že něco takového
už nechceme nikdy zažít.
S odstupem času a bolesti přemýšlím o pochodu Libáň – Říp.
Jiří Klár

Zdravíme přátele zelených stolů a sportu vůbec. Pro příznivce přinášíme ohlédnutí za sezónou 2018/2019 v regionálních soutěžích okresu
Jičín, a to v 1. třídě, 3. třídě a v přeboru žáků, kde máme naše zastoupení.
V I. třídě mužů z dvanácti družstev složených celkem z devadesáti
pěti hráčů s přehledem vyhrály Chomutice A. Se stejným přehledem
uhrály stříbro Hořice. Bronz letos patří Libáni, ta disponovala sestavou
Dominik Kuzma (80,0 %), Vlastimil Horák (75,9 %), Jiří Vaníček (69,0 %)
a Pavel Verner (52,8 %), lavičku tvořili Václav Jakoubek, Robert Horák,
David Horák a Josef Mádlo.
V III. třídě mužů startovalo deset týmů. Nejlepší z nich byla Libáň B,
která měla v sestavě i nejúspěšnějšího hráče této třídy Josefa Mádlo
(89,8 %), dále první místo jistili Robert Horák (74,6 %), Václav Jakoubek
(64,4 %) a David Horák (42,2 %), zaskakovali Pavel Plíšek a Milan Valnoha. Druhou pozici uhrála Veliš, na bronz to letos uhrály Žlunice A.
Závěrečné ohlédnutí patří přeboru žáků, kterého se účastnilo šestnáct
týmů. Mistrem okresu se stal tým z Lázní Bělohradu, pro stříbro si došly
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Popovice a stupně vítězů doplnil hodně mladý tým z Jičína. Libáň byla
sedmá se svými borci Šimonem Klárem (61,5 %), Davidem Horákem
(55,6 %), Tobiášem Klárem (51,9 %) a s jedním startem Matěje Havelky.
Za oddíl stolního tenisu Vám všem přeji hezké léto. Užijte si dovolenou. Sportu zdar.
Vlastimil Horák

Volšohec run 2019 – ptáte se, o co jde? Jedná se o charitativní štafetový půlmaraton pro dobrou věc, který se poprvé uskutečnil v roce 2018,
ve spolupráci s o. p. s. Život dětem. Vždy jsou vybrány tři děti, které výdělkem z akce získají podporu. V roce 2019 byl jedním z vybraných dětí
Filípek z Osenic, který neměl jednoduchý start do života, ale má skvělé
rodiče a společně vše s úsměvem zvládají.
Nejmenší, co jsme
pro ně mohli udělat,
bylo vytvořit tým
a aktivně se zapojit do
tohoto úžasného projektu. Pro většinu
běžců z našeho týmu
se jednalo o první závod v životě, na který
jsme poctivě trénovali, abychom se dostali
do formy. Pro nás tento běh znamenal velkou motivaci při trénování.
Pohyb
je
zdravý, takže jsme to
dělali i sami pro sebe.
Volšohec run 2019 se
konal 25. května 2019 u rybníka Olšovce v Jedovnicích. Program začínal
symbolicky od 13 hodin 13 minut dětskými běhy v několika kategoriích.
Hlavní běh – štafetový půlmaraton - pak startoval v 15 hodin. Každý ze
čtyř běžců překonal vzdálenost 5,4 km. Byla zde úžasná atmosféra
a skvělá organizace, kterou si užívalo 99 týmů. Super zážitek, i když už
toho máte plné kecky. Ale přece to celému týmu nepokazíte! Strávili
jsme i s rodinami velmi příjemný víkend v krásné přírodě Moravského
krasu, s ušlechtilým bonusem navíc. Děkujeme a zase někdy příště.
Šneci z Libáně
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Závod ANTOLIN LIBAN, s. r. o., disponuje na osobní vrátnici externím defibrilátorem AED, který tvoří
nedílnou součást při zahájení resuscitace. V případě
náhlé srdeční zástavy začne srdce fibrilovat a dojde
k zástavě krevního oběhu. Po 4–5 minutách od zástavy
oběhu začínají nenávratně odumírat mozkové buňky,
proto je při podezření na zástavu srdce klíčová rychlá
reakce přivolání zdravotnické záchranné službu 155
(případně 112), zahájení resuscitace a použití AED.
S ohledem na délku dojezdového času Zdravotnické
záchranné služby Jičín je potřeba včasné reakce, kde pro obnovení základních životních funkcí přispívá právě AED. Automatizovaný externí
defibrilátor AED je koncipován pro použití laickou veřejností. Zachránce
provází hlasovými a písemnými pokyny celým procesem základní neodkladné resuscitace, včetně podání defibrilačních výbojů pro zrušení významných poruch
srdečního rytmu. Jeho použitím se výrazně zvyšuje šance na přežití při náhlé zástavě oběhu
způsobené srdeční příhodou.
Společnost ANTOLIN LIBAN, s. r. o., se rozhodla pro zařazení přístroje AED do aplikace
Záchranka, což je veřejně dostupná databáze defibrilátorů v České republice, kterou využívá
i zdravotnická záchranná služba. Tato databáze
umožňuje vyhledávat nejbližší dostupný AED.
Jedná se o výrazné přispění k záchraně života
při srdeční zástavě nejen zaměstnanců společnosti, ale i občanů Libáně s ohledem k délce dojezdového času záchranné
služby.
Zaměstnancům ANTOLIN LIBAN, s. r. o., a občanům Libáně přejeme
pevné zdraví.
Vladimír Bárta

Každoročně se zaměstnanci závodu ANTOLIN LIBAN, s. r. o., iniciativně zapojují do charitativní činnosti, která spočívá v tom, že mohou jakoukoliv finanční částkou měsíčně přispívat do charitativního fondu
společnosti.
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Na konci každého roku management společnosti ANTOLIN LIBAN,
s. r. o., celkový uspořený obnos navýší z prostředků společnosti o 100 %
a tato částka je za přítomnosti vybraných zástupců společnosti rozdělena
a darována zvoleným subjektům z města Libáň a blízkého okolí.
Pro rok 2019 podpořili zaměstnanci závodu Libáň:
 Mateřskou školu Větrov v Jičíně (třída se speciálními vzdělávacími potřebami),
 Sdružení rodičů a přátel libáňské školy,
 Loutkové divadlo Martínek Libáň, z. s.

Společnost ANTOLIN LIBAN, s. r. o., se i do budoucna bude velmi
úzce a aktivně podílet na prosperitě města Libáň a spokojenosti místních
spoluobčanů.
Vladimír Bárta

Inzerce
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