pomalu nám vrcholí adventní čas, který jsme tradičně odstartovali
v pátek 29. listopadu 2019 rozsvěcením vánočního stromu na náměstí
v Libáni. V sobotu pak jste se mohli nechat naladit krásnými, nejen vánočními písněmi v podání pana Petra Voňky v retrokavárně, která
vznikla v sále Kulturního domu Libáň.

Budovu kulturního domu zmiňuji záměrně, protože ji osobně vnímám jako centrum veřejného zájmu, kdy další neméně významné prostory slouží Loutkovému divadlu Martínek Libáň a restauraci Radnice.
Když se krátce podívám zpět, kolik kulturních a dalších společenských
akcí se odehrálo za poslední půlrok, neumím si představit, že by restaurace z jakéhokoli důvodu nebyla v provozu. Po více než ročním období,
kdy restauraci provozuje Město Libáň, můžeme potvrdit dokola
v médiích sdělované informace o nedostatku pracovních sil, a to ve
všech profesích. Za posledních osmnáct měsíců bylo téměř nadlidským
úkolem sehnat kuchaře či servírku, a tím zajistit řádný provoz restaurace.
Na druhou stranu je také třeba zmínit, že technický stav zázemí restaurace v některých případech téměř nevyhovuje vysokým hygienickým požadavkům a je za horizontem použitelnosti. Přesto, že průběžně
probíhají nejnutnější investice, je potřeba se v dlouhodobém výhledu věnovat nejen zázemí restaurace, ale i ostatním částem budovy.
Libáňské noviny č. 93

-1-

Ve spolupráci se stavebními projektanty
a odborníky přes gastronomii bude připraven návrh rekonstrukce zázemí restaurace
včetně vyřešení přístupu k obytné části
v nadzemním podlaží, kde by bylo možné
provozovat krátkodobé ubytování pro návštěvníky. Bylo by škoda nevyužít těchto
prostor. Tato služba dle mého názoru
v Libáni rozhodně chybí. Měla by určitě pozitivní dopad i na ekonomiku provozu restaurace. Součástí projektového návrhu bude
rekonstrukce interiéru kulturního domu
včetně technického vybavení. Vše bude navrženo tak, aby bylo možné, alespoň na dílčí části, žádat o finanční podporu z některých dotačních titulů.
Co se týče výhledu na rok 2020, zmíním ty „větší“ investiční akce. Čeká nás výstavba víceúčelového sportovního hřiště v zahradě základní
školy, rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie a rekonstrukce
hasičské zbrojnice. Věříme, že bude také zahájena výstavba ČOV a kanalizace Křešice.
Významnou událostí bude jistě také připravovaný „Sjezd rodáků
a přátel Libáně“, ke kterému již probíhá bohatý doprovodný program
přednášek a dalších setkání, ale to se jistě dočtete v jiné části Libáňských
novin.
Závěrem svého úvodníku bych rád poděkoval všem, kteří organizovali nebo se jakýmkoli způsobem podíleli na pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí v průběhu roku 2019, a že jich
nebylo málo... Ještě jednou veliké DÍKY.
Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků, pohodu v rodinném kruhu, mnoho osobních i pracovních úspěchů a pevné zdraví v novém roce
2020.
Jaromír Přibyl, starosta města

OKÉNKO MÍSTOSTAROSTKY
již je tomu rok, kdy jsem poprvé psala článek do Libáňských novin
z pozice místostarostky. Je neuvěřitelné, jak čas rychle plyne.
Jsem moc ráda, že se mi podařilo nastartovat obnovu a restaurování
památek. První dokončenou zrestaurovanou památkou jsou Boží muka
se sochou Panny Marie v Lindnerově ulici v Libáni. Jak můžete sami viLibáňské noviny č. 93
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dět, rozdíl je patrný na první pohled.
Další památkou, na které se zatím
pořád pracuje, jsou Boží muka (sloup
s kaplicí) také v Lindnerově ulici
v Libáni. Její stav byl opravdu havarijní a restaurování bohužel zabere
více času než jsme původně plánovali. Již nyní je připraven nový pevný
základ, na který bude umístěno nové
kamenné pódium a poté samotná
památka. Vlivem stále rozrůstajícího
se okolního terénu došlo během desítek let k zanesení spodní části sloupu
souvislým travnatým porostem. Dle
slov restaurátora pana Petra Glásera
bude na jaře památka dokončena.
V podzimním čísle Libáňských
novin jsem Vás informovala o špatném až havarijním stavu sloupu se
sochou Panny Marie Immaculaty
v Emlerově ulici v Libáni, která je
ohrožena pádem. Na tuto památku nám restaurátor pan Petr Gláser vypracoval restaurátorský záměr a požádali jsme Oddělení památkové péče Jičín o vydání závazného stanoviska. Jelikož se jedná o nemovitou
kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek
České republiky, postoupili jej dále Národnímu památkovému ústavu
v Josefově. Abychom předešli ohrožení památky i ochraně soukromého
majetku, byl sloup již demontován.
V Emlerově ulici bych ještě chvíli zůstala. Byla zde dokončena výsadba zeleně a troufám si říci, že
tato ulice prošla za několik posledních let velkou proměnou. Nejprve
z celé ulice zmizely dráty elektrického vedení, s tím spojených několik sloupů, dále převěsy veřejného
osvětlení, které nahradily nové rovnoměrně rozmístěné lampy. Sjednocení a vybudování nových
chodníků a vjezdů ulici velmi rozjasnilo. Opět navracíme do ulice
stromy a zeleň. Už se těším na jaLibáňské noviny č. 93
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ro, až budou keře barevné
a stromy plné listí. Velmi mě
však mrzí chování některých
místních jedinců, kteří se nestydí a několikrát po sobě jsou
schopni ničit to pěkné, co se
právě podařilo dokončit. Prostředí, ve kterém žijeme, bychom si měli vážit a když už se
podaří cokoliv zlepšit, vybudovat a opravit, neměli bychom
lehkomyslně devastovat. Za jakýmkoliv vylepšením stojí spousta práce a úsilí ostatních lidí
a peníze nás všech. Nebuďme
lhostejní k chování ostatních našich spoluobčanů.
Na závěr bych Vám chtěla popřát krásné, příjemné a klidné
prožití vánočních svátků, radost

ze společně strávených chvil
s Vašimi nejbližšími a přáteli.
Do nového roku 2020 Vám
přeji mnoho zdraví, protože
to je úplně nejdůležitější, spokojenosti, lásky a osobních
i pracovních úspěchů.
Bc. Kamila Sokolová, místostarostka

schválení rozpočtových opatření č. 12–15 roku 2019 na straně příjmů
a výdajů,
- schválení odkupu části pozemku parc. č. 883/13 v k. ú. Libáň o výměře cca 50 m2 a části pozemku parc. č. st. 461 v k. ú. Libáň o výměře cca
13 m2 za cenu 150 Kč/1 m2,
-
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- schválení záměru prodeje obecních pozemků:
 parc. č. 250/10 o výměře 59 m2,
 parc. č. 250/9 o výměře 8 m2,
 parc. č. 250/8 o výměře 189 m2,
 parc. č. 1611/11 o výměře 55 m2,
 parc. č. 1649 o výměře 7 m2,
 ½ podílu parc. č. 1/4 o výměře 101 m2 (z celkové výměry
202 m2), všechny v katastrálním území Libáň,
- schválení uzavření smlouvy programového vybavení CODEXIS®
GREEN s firmou ATLAS consulting, spol. s r. o., IČO: 46578706,
- vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, o místním poplatku ze
psů,
- vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství,
- vydání Nařízení města č. 1/2019, kterým se zrušuje Nařízení obce
č. 1/2002, o provozu tržiště (tržní řád),
- vydání Změny č. 4 – Libáň Územního plánu sídelního útvaru Libáň
a Staré Hrady, podle ustanovení § 6 ost. 5 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
- schválení firmy Ing. Petra Albrechtová – ALB zahrady, jako zhotovitele stavební akce „Výsadba zeleně – Emlerova ulice Libáň“ za nabídkovou cenu 454.207 Kč včetně DPH,
- schválení navýšení poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu města
Libáň Tělovýchovné jednotě Sokol Libáň, z. s., o 10.000 Kč,
- schválení uzavření smlouvy o zajištění požární ochrany mezi Městem
Libáň a Obcí Bačalky,
- 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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MĚSTSKÝ ÚŘAD LIBÁŇ INFORMUJE
Městský úřad bude v průběhu Vánoc
uzavřen 23.-27. prosince 2019.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LIBÁŇ INFORMUJE
Městská knihovna bude v průběhu Vánoc
uzavřena od 23. prosince 2019 do 5. ledna 2020.

PRODEJ KAPRŮ NA VÁNOCE
21., 22. a 23. prosince vždy od 8 do 16 hodin bude možné
si na nám. Svobody v Libáni zakoupit vánočního kapra.
Je možnost i nákupu jiných druhů ryb, je však nutné je
předem objednat na tel. čísle 777 096 188.

red.

9. listopadu 2019 přivítal starosta Jaromír Přibyl v obřadní síni Městského úřadu v Libáni nejmladší občánky našeho města. Slavnostního aktu se zúčastnilo pět dětí se svými rodiči i prarodiči (foto na druhé straně
obálky tohoto čísla). Dětem i jejich rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí,
ale hlavně samé radosti. Touto cestou bych chtěla také ještě jednou poděkovat paní učitelce Mgr. Ivaně Podzimkové a dětem ze Základní školy
a Mateřské školy Libáň za jejich krásné vystoupení na vítání občánků.
Martina Tykvová
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V každodenním životě někdy zakoušíme nedostatek lásky či nepřítomnost Boha, který je láska. Dokonce i statistiky nás přesvědčují, že
v naší zemi se s Bohem většinou nepočítá. Statistici však nehledají souvislost nepřítomnosti Boha v životě s nedostatkem lásky v rodinách, které strádají a rozpadají se, či mankem chuti k životu, který by přecházel
na další generace, aby měl národ vůbec budoucnost, nebo počty těch,
kteří své štěstí hledají už jen v drogách.
Proto přicházejí Vánoce se svým poselstvím o lásce: Bůh tak miloval
svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný, říká Písmo. Vánoce jsou oslavou Boží lásky, která se nám daruje, a když je přijata, mění srdce, dává smysl, přináší
hodnoty, posiluje, dělá šťastným, buduje společenství. Vánoce nejsou jen
svátky dárků, ale svátky Boží lásky.
I dnešní svět má šanci. Budoucnost není ztracená, pokud se najdou
lidé odvážní, co otevřou srdce Bohu–Lásce, přijmou její principy a začnou na ní stavět jako na pevném základním kameni.
Poselství Vánoc však přináší nabídku záchrany světa představované
bezbranným dítětem v betlémských jeslích. To dítě probouzí soucit
a dobří lidé mu přinášejí dary. Ale on, Ježíš, chce víc, on je chce udělat
dokonale šťastnými, on se chce znovu narodit v srdci každého člověka
a začít revoluci lásky stavějící lepší svět, království pravdy, spravedlnosti, lásky a pokoje. Ano, Písmo dokonce říká: „Těm, kdo ho přijali, dal
moc stát se Božími dětmi.“
O Vánocích nestačí uklidnit své svědomí dobrým skutkem či štědrým
darem. Dnes jsme všichni obdarováni Bohem, pozváni přijmout vánoční
dar: Boha–Lásku. Přijměte ho s vděčností i odpovědností za společnost,
do níž chce Bůh vstoupit skrze nás.
Požehnané vánoční svátky Vám přeje a žehná všem
P. Augustín Števica

Štědrý den:
Bystřice v 16 hodin
Libáň ve 22 hodin
Boží hod vánoční:
Libáň v 10 hodin
Osenice v 11 hodin
Svátek sv. Štěpána:
Libáň v 10 hodin
Libáňské noviny č. 93
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Při nadcházejícím mrazivém počasí, kdy teploty padají
hluboko pod nulu, začíná trpět i vodovodní soustava. Pracovníci Vodohospodářské a obchodní společnosti, a. s., o tom
vědí své – každou zimu řeší desítky poruch způsobených mrazem. Problémy se netýkají pouze páteřních rozvodů, ale bohužel přibývá i rozbitých vodoměrů či prasklých domovních přípojek. Předejít problémům je
ale snadné. Stačí okolí potrubí a vodoměr zateplit. Co ale dělat, když už
potrubí praskne?
Pracovníci VOS, a. s., ročně řeší kolem sto padesáti poruch potrubí na
veřejném prostranství. Většinou se jedná o starší soustavu, která v zimě
nápor mrazu nevydrží. Aby se předešlo masivním únikům vody, pracovníci vodáren musí co nejdříve zastavit přívod. Poté se vytyčí inženýrské sítě, které problémovým místem vedou, odkryje se vozovka a zjišťuje
se místo úniku. Oprava následně probíhá za jakéhokoliv počasí a může
trvat i několik hodin. Po tu dobu je většinou omezena dodávka vody
v daném úseku obce či města.
K podobným poruchám ale nemusí dojít jen na páteřních rozvodech.
Stále častěji se dějí také na vodovodních přípojkách rodinných či bytových domů. I zde většinou unikne velké množství vody, které může napáchat další škody. Co tedy dělat, když přípojka praskne?
„Pokud se taková havárie stane, musí odběratel co nejdříve zavolat
naše provozní středisko na nonstop havarijní lince 493 033 343. Pracovníci zavřou přívod vody a následně se podle místa havárie stanoví, kdo ji
bude opravovat“, říká ředitel Vos, a. s., Ing. Richard Smutný a dodává:
„My dle zákona řešíme pouze havárie páteřního potrubí a části přípojek,
které jsou na veřejném prostranství. Potrubí na soukromém pozemku
a samotná přípojka jsou vždy v majetku vlastníka domu, který musí situaci vyřešit.“
Včasný zásah havarijní služby je také důležitý, aby neuniklo velké
množství vody. Spotřebovanou vodu totiž musí dle zákona hradit odběratel, i když šlo o únik vody. A i takové případy se čas od času bohužel
stávají. Proto je dobré takovým situacím předcházet a případně se
i pojistit.
Mráz ale může způsobit i další problémy, např. zamrznutí rozvodů
přímo v domě a poškození vodoměru. Ten je totiž většinou umístěn
v šachtě před domem nebo ve sklepě a na rozdíl od potrubí není hluboko
v zemi. „Mráz často způsobí roztržení vodoměru. V této situaci je opět
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nutné volat naši havarijní linku. Vodoměr je totiž v našem vlastnictví
a musíme jej okamžitě vyměnit. Vzniklou škodu pak hradí odběratel,
protože vodoměr dostatečně před mrazem neochránil. Ročně bohužel
řešíme desítky případů, proto apelujeme na majitele, aby tuto slabinu
rozvodů dostatečně zajistili,“ vysvětluje ředitel VOS, a. s., Richard Smutný.
Venku bývá potrubí uloženo zpravidla dostatečně hluboko v zemi
(alespoň 80 cm), tudíž by jeho zamrznutí nemělo nastat. Dalším citlivým
místem jsou rozvody ve sklepích, a to především tam, kde přípojka
vchází do objektu. Doporučuje se ve sklepích zavírat okna a odhalené
trubky zateplit obyčejnou dekou nebo izolačním materiálem. Na víko
šachty pak lze dát polystyrenovou desku, izolační vatu nebo plastový
pytel naplněný drceným polystyrenem. K vodoměru musí vždy zůstat
volný přístup.

21. 8. 2019 byly na OOK Jičín dle § 158/3 tr. řádu zahájeny úkony tr. řízení pro podezření z přečinu „Nedovolená výroba a jiné nakládání
s omamnými a psychotropními látkami a s jedy“ dle § 283 odst. 1 tr. zákoníku, kterého se měl dopustit P. Č. tím, že nejméně od července 2018
do 2. 7. 2019, na blíže nezjištěném místě v Libáni, neoprávněně a opakovaně prodával za různé finanční částky M. K. sušinu konopí (marihuanu), celkem nejméně 40 g za 5.000 Kč. Dále ve stejném období
v nezjištěném počtu případů na nezjištěném místě v Libáni zdarma předal A. V. nejméně 5 g sušiny konopí a 1 g sušiny konopí prodal za částku
200 Kč. Dále v nezjištěný den v měsíci únoru 2019, nejméně ve dvou případech, na nezjištěném místě v Libáni, prodal R. Š. nejméně 2 g marihuany za částku 200 Kč, dále v období od července 2018 do května 2019
nejméně v šesti případech, na různých místech v Libáni, prodal D. M.
vždy 2 g sušiny konopí za částku 400 Kč, celkem tedy 12 g sušiny konopí
za částku 2.400 Kč. Dále v období od července 2018 do července 2019
v Libáni, nejčastěji na nám. Svobody, v nejméně třiceti případech za různé částky prodal a nejméně ve 20 případech zdarma poskytl T. J. celkem
nejméně 130 g sušiny konopí za částku 7.000 Kč. Konopí (marihuana) je
omamnou látkou zařazenou do Seznamu IV podle Jednotné úmluvy
o omamných látkách, který je přílohou č. 3 nařízení vlády č. 463/2013
Sb., o seznamech návykových látek.
29. 8. 2019 ve 22:10 hod. v obci Zliv byla dle § 26/1f) zákona o Policii ČR
zajištěna osoba Š. N., protože se v místě dopouštěla rušení veřejného pořádku a občanského soužití, kdy opakovaně neuposlechla výzev úřední
osoby při výkonu její pravomoci, aby od svého jednání upustila, čímž se
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dopustila přestupku podle § 5/1a z. č. 251/2016., oznámeno správnímu
orgánu k projednání.
6. 9. 2019 ve 12:30 hodin oznámila na linku 158 M. B., že ji její kamarád
J. D. včerejšího dne, tj. 5. 9. 2019, v době od 18:00 hodin do 19:00 hodin
v domě v ul. Jiráskova v Libání nejprve slovně a poté i fyzicky napadl.
Napadením jí nevzniklo žádné zranění. Škoda na majetku nevznikla. Věc
evidována jako přestupek proti občanskému soužití dle § 7/1b, c, bod 4
z. č. 251/2016 Sb., oznámeno správnímu orgánu k projednání.
6. 9. 2019 v 17:40 hodin oznámila na linku 158 L. K., že ji v domě v obci
Libáň napadá její druh J. H. Po příjezdu na místo zjištěno, že došlo ke
slovnímu a poté fyzickému napadení mezi druhem J. H. a družkou L. K.
a následným napadením mezi druhem J. H. a bratrem napadené J. D. Ke
zranění osob nedošlo, nikdo z nich nevyhledal lékařské ošetření. Při napadení byla způsobena hmotná škoda na vlastním majetku. Evidováno
jako přestupek proti občanskému soužití dle § 7/1a, b, c, bod 4 z. č.
251/2016 Sb., oznámeno správnímu orgánu k projednání.
6. 9. 2019 oznámila na linku 158 M. K., že došlo k napadení nějakého
mladého kluka mužem na parkovišti u restaurace Radnice v Libáni. Šetřením hlídky na místě bylo zjištěno, že J. D. v uvedené době fyzicky napadl poškozeného J. Š., který šel okolo restaurace po parkovišti, a to tak,
že ho uchopil rukama, zvedl do vzduchu a hodil na zem, čímž mu způsobil drobné odřeniny. Na místě přítomna Rychlá záchranná služba Jičín,
která poškozeného odvezla na vyšetření do Oblastní nemocnice Jičín.
Evidováno jako přestupek proti občanskému soužití dle § 7/1b z. č.
251/2016 Sb., oznámeno správnímu orgánu k projednání.
3. 10. 2019 oznámila na OOP Kopidlno R. S., že neznámý pachatel v době od 1. 9. 2019 do 3. 10. 2019 odcizil na silnici č. 280
v k. ú. obce Kozodírky u propustku před železničním přejezdem č. P9275 dvě dopravní značky č. Z 4a a dvě dopravní
značky č. Z 4b, čímž způsobil Královéhradeckému kraji škodu
ve výši 2.000 Kč. Další škodu ve výši 765 Kč způsobil podniku
Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s., a to na nákladech
na výjezdy pracovníků rovnajících povalené značky. Evidováno jako přestupek proti majetku podle § 8/1a, bod 1 z. č.
251/2016 Sb. Pachatel nezjištěn.
10. 10. 2019 v 19:47 hodin oznámil na linku 158 J. P., že ho v domě v obci
Zliv napadl P. M. Po příjezdu na místo zjištěno, že došlo ke slovnímu
a poté fyzickému napadení mezi P. M. a J. P. a následným napadením,
kdy P. M. strčil na schody osobu J. P., který si při pádu přivodil dále nespecifikované zranění. Osobu J. P. rychlá záchranná služba převezla do
Jičína na další pozorování. Při napadení nebyla způsobena hmotná škoLibáňské noviny č. 93

- 10 -

da. Evidováno jako přestupek proti občanskému soužití podle § 7/1a, b
z. č. 251/2016 Sb., oznámeno správnímu orgánu k projednání.
17. 10. 2019 v 15:17 hod. osobně na OO PČR Kopidlno oznámil T. K., že
byl fyzicky napaden. Výslechem oznamovatele bylo zjištěno, že byl dne
17. 10. 2019 okolo 13. hodiny v obci Libáň před hlavním vchodem do základní školy z důvodu údajné pomluvy fyzicky napaden podezřelým
A. E. D., a to jedním úderem pěstí do obličeje, čímž mu bylo způsobeno
zranění – hematom, se kterým vyhledal lékařské ošetření v Oblastní nemocnici Jičín. Evidováno jako přestupek proti občanskému soužití podle
§ 7/1b z. č. 251/2016 Sb., oznámeno správnímu orgánu k projednání.
24. 10. 2019 v 16:49 hod. na OOP Kopidlno oznámila M. D., že jí byly odcizeny peníze. Výslechem oznamovatelky bylo zjištěno, že jí podezřelý
L. P., kterému dala za účelem nákupu potravin částku 2.000 Kč, žádný
nákup nepořídil a s penězi, které nevrátil, odjel neznámo kam. Evidováno jako přestupek proti majetku podle § 8/1a, bod 2 z. č. 251/2016 Sb.,
oznámeno správnímu orgánu k projednání.
6. 11. 2019 oznámila na OOP Kopidlno K. K., že neznámý řidič v době od
7:30 hod. do 8:30 hod. na náměstí Svobody v Libáni poškodil zaparkované osobní vozidlo zn. Škoda Octavia. Neznámý řidič na místě dopravní
nehody neprodleně nezastavil, neprokázal svoji totožnost a nesdělil údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě, nesepsal společný záznam o dopravní nehodě (tzv. Euroformulář) a z místa události ujel. Ze
zajištěného záznamu městského kamerového systému bylo zjištěno, že
dopravní nehodu způsobila řidička osobního vozidla zn. Toyota Yaris.
Věc je šetřena Dopravním inspektorátem Jičín.
9. 11. 2019 byly na OOP Kopidlno zahájeny úkony trestního řízení ve věci provinění neoprávněného užívání cizí věci dle § 207/1 tr. zákoníku,
kterého se dopustil mladistvý pachatel tím, že dne 8. 11. 2019 v době od
20:00 hod. do 20:30 hod. řídil v obci Libáň vozidlo zn. Renault Twingo
bez vědomí a souhlasu majitele. Věc byla odložena podle § 159a/2 tr. řádu, neboť trestní stíhání je v daném případě podmíněno souhlasem poškozeného a tento souhlas nebyl dán. Řízením motorového vozidla bez
řidičského oprávnění se mladistvý dopustil přestupku podle § 125c/1e,
bod 1 z. č. 361/2000 Sb., který byl oznámen správnímu orgánu odboru
dopravy MěÚ Jičín k projednání. Stejného přestupku se dopustili další
dva mladiství, kterým pachatel vozidlo půjčil. Jejich přestupky byly rovněž oznámeny správnímu orgánu odboru dopravy MěÚ Jičín
k projednání.
18. 11. 2019 v 9:52 hod. oznámila na OO PČR Kopidlno R. S., že neznámý
pachatel v době od 14. 11. 2019 11:00 hod. do 18. 11. 2019 8:00 hod., na
silnici č. II/280, mezi obcemi Libáň a Dětenice, na min. šesti místech vyLibáňské noviny č. 93
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vrátil nebo převrátil různé svislé stálé i přenosné dopravní značky, kdy
část těchto zanechal na místě a část jich pohodil do silničního příkopu.
K odcizení dopravních značek nedošlo. Náklady na opravu a uvedení do
původního stavu R.S. vyčíslila na částku 4.500,- Kč, ku škodě majitele
komunikace.
V období od 10.8.2019 zjištěno a zaevidováno 6 případů nesprávného
parkování (stání v protisměru nebo na chodníku) – oznámeno na odbor
dopravy MěÚ Jičín.
Dále bylo evidováno několik přestupků proti občanskému soužití.
Chtěl bych sdělit občanům obce Libáň, že díky zavedení městského kamerového systému se podařilo již objasnit několik přečinů v jejich obci.
V poslední řadě bych chtěl požádat občany, pokud mají jakýkoliv poznatek k trestné činnosti, aby jej předali službu konajícím policistům na
OOP Kopidlno nebo zavolali na linku 158.

npor. Josef Kačírek, Policie ČR OO Kopidlno

VÝROČÍ
29. prosince uplyne 30 let od chvíle, kdy byl Václav Havel, nepolitik,
zvolen prezidentem naší republiky.
Proč právě Václav Havel, spisovatel a disident? Jako disident a režimu nepohodlný spisovatel se stal symbolem neohroženosti, nikdy se
komunistické moci nepoddal; abychom tak řekli, nikdy ho nedostali,
přestože ho sledovali, zavírali, hlídali, nedopřáli nu nikdy chvilku klidu.
Zvládal to s humorem jemu vlastním. Nepomyslel ale nikdy na to, že by
mohl být politikem. Hlavním symbolem protikomunistického odporu
však byl pro většinu všech, kdo byli u vzniku Sametové revoluce. On
sám se ocitl ihned v centru událostí. Stal se jedním ze spoluzakladatelů
revolučního hnutí Občanské fórum.
Jaké tedy byly okolnosti zvolení Václava Havla prezidentem
v prosinci 1989? Bylo vůbec ještě pár týdnů před tím myslitelné, aby
komunistické federální shromáždění zvolilo disidenta, který byl dokonce v „podmínce“, která navazovala na jeho věznění?
Zpočátku se zdálo, že v čele státu by mohl být Ladislav Adamec,
předseda komunistické vlády, nakloněný určitým změnám, ale když jeho vláda padla a prezident Gustáv Husák přislíbil svou abdikaci, bylo
nutno hledat nového prezidentského kandidáta. Hrad byl klíčové místo
pro řízení poklidného předávání moci.
Václav Havel velmi váhal, než ke kandidatuře svolil. Kromě něho
připadal pro OF v úvahu ještě Alexander Dubček, hrdina roku 1968, kteLibáňské noviny č. 93
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rý pro lidi ztělesňoval návrat ideálů toho roku a kterému přál skutečně
celý národ. Vedení OF se ovšem definitivně shodlo na Havlově kandidatuře. Pro něj jako kandidáta OF se vyslovilo 37 členů rozšířeného krizového štábu, šest se zdrželo hlasování. Dubčekovi se dostalo podpory jako
budoucímu předsedovi federálního shromáždění. Třetím možným kandidátem byl Valtr Komárek, který si získal velké sympatie svými projevy
na demonstracích po 17. listopadu.
Kandidatura Václava Havla na prezidenta republiky byla oznámena
veřejnosti 10. prosince 1989. Poté OF zahájilo mohutnou celostátní volební kampaň právě pod heslem „Havel na Hrad“.
V tu chvíli vstoupil do hry Marián Čalfa, Slovák – dlouholetý komunista s politickými zkušenostmi, který rozuměl chodu státní správy
a znalec práva, obratný stratég, který velmi rychle pochopil a zhodnotil šance nejen komunistů, ale také své vlastní. A začal pro Václava
Havla pracovat. Slíbil Havlovi, že zařídí, aby se stal prezidentem, a také
se tak stalo.
Kombinací všelidového nátlaku a vyjednávání v poslaneckých kruzích se mu podařilo přesvědčit i komunistické poslance k volbě jejich
nedávného úhlavního nepřítele. Tak byl Václav Havel 29. prosince 1989
ve Vladislavském sále Pražského hradu jednomyslně zvolen prezidentem Československé socialistické republiky, což byl stále ještě její oficiální název. Marián Čalfa se stal předsedou federální vlády, Valtr Komárek
prvním místopředsedou.
Václav Havel jako prezident měl zásadní vliv na směřování země
k parlamentní demokracii a její zapojení do politických struktur západní
civilizace.
Jeho první funkční období, kdy byl posledním prezidentem komunistického Československa, trvalo půl roku, tedy do prvních svobodných
voleb v červnu 1990. V tomto
období byl na vrcholu své
moci. Komunistická strana
byla v hluboké defenzivě
a nová demokratická politická scéna se ještě neustálila.
Dovedl podle svého slibu
zemi k prvním svobodným
volbám. Prezidentem byl po
dvě volební období a i dnes je
hodnocen v anketách jako
nejlepší poválečný prezident naší republiky.
foto ČTK
Mgr. Jitka Šedivá
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KULTURA

25. 12.
28. 12.
7. 1.
18. 1.
28. 1.
11. 2.
18. 2.
22. 2.
7. 3.
3. 4.
21. 4.

PROSINEC
Štěpánská diskotéka v Kulturním domě Libáň od 20 hodin
Vánoční koncert Zámeckého saxofonového kvarteta Josefa
Žemličky v kostele sv. Ducha Libáň od 17 hodin
LEDEN
Libáň za slávy cukrovaru – vyprávění Ing. Bohumíra Procházky v zasedací místnosti MěÚ Libáň od 17 hodin
Sportovní ples v Kulturním domě Libáň od 20 hodin
Osobnosti Libáňska – přednáška Karola Bílka v zasedací
místnosti MěÚ Libáň od 17 hodin
ÚNOR
Křeslo pro hosta s Jiřím Padevětem v zasedací místnosti MěÚ
Libáň od 17 hodin
Co víme o Libáni ve středověku – přednáška Jana Hrdiny
v zasedací místnosti MěÚ Libáň od 17 hodin
Hasičský ples v Kulturním domě Libáň od 20 hodin
BŘEZEN
Společenský večer SRPLŠ v Kulturním domě Libáň od 19 hod.
DUBEN
Travesti show skupiny Techtle mechtle v Kulturním domě Libáň od 20 hodin
Libáňský cukrovar – přednáška Mgr. Josefa Matouška v zasedací místnosti MěÚ Libáň od 17 hodin
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Pro vzpomínku na nezapomenutelného jičínského občana Josefa Štefana
Kubína rozhodli jsme se již čtyřiadvacátým rokem udělit
Jivínského Štefana
za pozoruhodný kulturní počin roku a za dlouholetou kulturní činnost.
Na vědomost se dává, že bychom rádi zaznamenali každé bohulibé kulturní konání, které se událo na území bývalého okresu
Jičín. Rádi pozveme všechny navržené k popovídání, rádi všem
poděkujeme. Věříme, že nominace je hlavním oceněním pro
všechny nominované a prosíme, aby se čtenáři této výzvy rozpomněli, s čím krásným se v kultuře v roce 2019 ve svém okolí
setkali a napsali nám, kdo to způsobil.
Návrh na udělení Štefana může podat každý. Stačí uvést jméno a známou adresu nominovaného (jednotlivce či skupiny) a stručné zdůvodnění, připsat, zda
se jedná o počin roku (I. kategorie) nebo o dlouhodobou činnost – trvající nejméně 5 let (II. kategorie) a nezapomenout na údaje o navrhovateli.
Své návrhy zasílejte do 31. 12. 2019 buď na e-mailovou adresu: jivinskystefan@seznam.cz, nebo poštou na adresu: Knihovna Václava Čtvrtka, Denisova
400, 506 01 Jičín. Nominace lze v půjčovní době přinést i osobně do oddělení
pro dospělé, můžete je také kdykoliv vhodit do schránky knihovny. Obálku
označte heslem „Jivínský Štefan“. Více na https://jivinskystefan.webnode.cz/.
Těšíme se na setkání 25. 2. 2020 ve Vysokém Veselí!
Štefanská komise & Nadační fond Jičín – město pohádky
& Knihovna Václava Čtvrtka Jičín & Střední škola zahradnická Kopidlno
& Město Kopidlno & Město Vysoké Veselí
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Vážení spoluobčané, určitě jste zaznamenali již dříve zveřejněnou informaci, že Město Libáň společně s přípravným výborem plánuje v září
2020 Sjezd rodáků a přátel Libáně.
Na jedné z pravidelných schůzek přípravného výboru padl návrh, že
by nebylo špatné zařadit v termínu konání sjezdu také prohlídku kostela
sv. Ducha v Libáni včetně možnosti prohlídky samotné zvonice. Martin
Kohout domluvil s panem děkanem termín návštěvy kostela, kde jsme
měli možnost podívat se a zvážit, zda to je reálné. Během velmi podrobné prohlídky jsme zjistili nezbytnost řešit drobné opravy a úpravy především z důvodu bezpečnosti budoucích návštěvníků kostela, ale
i samotného vybavení kostela. Vzhledem k tomu, že se jedná o nemovitou kulturní památku na památkově chráněném území, která je v majetku Římskokatolické farnosti – děkanství Libáň, oslovili jsme Oddělení
památkové péče v Jičíně a Národní památkový ústav v Josefově (NPÚ).
Při následném osobním setkání s panem PhDr. Viktorem Blažkem
z NPÚ, jsme představili náš záměr a návrh potřebných oprav. Ze strany
NPÚ nám bylo doporučeno, kterým zamýšleným pracím se rozhodně
vyhnout a naopak, které je možné realizovat tzv. svépomocí. Bude se tedy jednat o drobné práce a úpravy zejména ve zvonici, kde bychom rádi
Libáňské noviny č. 93
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návštěvníkům umožnili bezproblémový pohyb s možností bezpečného
výhledu na Libáň z oken zvonice. Otázka, jak získat finanční prostředky
na tento účel, nás přivedla k myšlence uspořádat veřejnou sbírku. Peníze
z této sbírky budou použity k nákupu materiálu určeného na zjištěné
drobné opravy. Vlastní práce bude zajištěna svépomocí pracovní skupinou dobrovolníků. Už nyní víme o několika dobrovolnících, kteří jsou
připraveni a ochotni pomoci. Další zásadní problém je stav zvonu, který
je v místech, kde tluče srdce zvonu do stěny, silně opotřebený. Proto
jsme kontaktovali pana Mgr. Petra Váchu, aby stav zvonu odborně posoudil a navrhl možné řešení. Aktuální zjištění vede k předpokladu, že
bude potřeba nechat zvon demontovat a pootočit osu srdce zvonu. I to
bude vyžadovat nemalé finanční náklady.
Vážení spoluobčané, kostel sv. Ducha je dominantou a historickou
památkou Libáně a jejího okolí. Stavba původně gotického kostela pocházela již ze 14. století, dnešní barokní kostel sv. Ducha byl vystavěn
v letech 1753–1755 a jeho ne zcela obvyklá stavba bývá připisována F. I.
Préeovi či I. Palliardimu. Fresky, pocházející od Josefa Haagera z roku
1755, byly restaurovány H. A. Joklem v roce 1906.
Město Libáň zřídilo se souhlasem Ministerstva financí ČR veřejnou
sbírku, jejíž výtěžek bude použit na drobné opravy a údržbu kostela sv.
Ducha v Libáni.
Finančním darem na zmíněné konto mohou přispívat občané, podniky, firmy i další potenciální dárci, a to až do 15. dubna 2020.
Podpořte naše úsilí, odměnou vám bude krásný výhled ve dnech
Sjezdu rodáků a přátel Libáně v příštím roce. Všem, kteří se k nám připojí, buď jakoukoliv podporou do veřejné sbírky, nebo přiloží ruku k dílu a budou nápomocni jako členové pracovní skupiny, předem
děkujeme.
Tímto vás Město Libáň a přípravný tým Sjezdu rodáků a přátel Libáně srdečně zve na vánoční koncert, který se uskuteční v kostele sv. Ducha v Libáni v sobotu 28. prosince 219 od 17 hodin. Pro milovníky hudby
bude jistě silným zážitkem koncert Zámeckého saxofonového kvarteta
Josefa Žemličky. Honorář za vystoupení hradí Město Libáň a pan děkan
souhlasil, že se vzdá nároku na poplatek za pronájem kostela, a to
v rámci podpory této společné akce. Vstupné na koncert bude dobrovolné, na místě bude umístěna pokladnička v rámci výše uvedené veřejné
sbírky.
Veřejná sbírka probíhá od 15. prosince 2019 do 15. dubna 2020. Po celou dobu bude možné přispívat do pokladničky umístěné v pokladně
Městského úřadu Libáň, nebo na níže uvedený transparentní bankovní
účet číslo: 5797712349/0800 u České spořitelny, a. s. Na něj můžete posíLibáňské noviny č. 93
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lat finanční dary. Při zadání platby není nutné uvádět další symboly (variabilní, konstantní či specifický), a to i v případech, kdy dárce chce zůstat anonymní.
Pokud však budete chtít, aby Vaše jméno bylo zveřejněno v seznamu
dárců nebo budete požadovat potvrzení o vkladu do veřejné sbírky pro
účely odečtu hodnoty daru dle § 20, odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, musíte uvést do kolonky variabilního symbolu (VS) jako
právnická osoba své identifikační číslo a jako fyzická osoba (občan) rodné číslo (případně do textu pro zasílání platby své příjmení a jméno).
Bc. Kamila Sokolová a Jaromír Přibyl

Dovolte mi, abych také trochu bilancoval a hodnotil. Nechce se tomu
ani věřit, ale je to tak. Blíží se konec roku, roku, ve kterém Libáňský hudební máj – Foersterovy dny již oslavil 19. narozeniny. Léta ubíhají, my
lidé počítáme vrásky nebo kila navíc, ale tento festival je stále mladý, plný síly a energie.
My, kteří s povděkem využíváme té úžasné možnosti, která je nám
v Libáni každoročně tak hojně nabízena, si musíme uvědomit, že to není
Libáňské noviny č. 93
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dar shůry, ale výsledek úžasného pracovního nasazení členů rady festivalu. Vždyť takové množství pořadů a v takové kvalitě nám mohou často závidět i města podstatně větší nežli je naše Libáň.
S vděčností vzpomeňme na jednoho ze zakladatelů a úžasného člověka pana Mgr. Zdeňka Vokurku, který již bohužel není dva roky mezi
námi. Nebýt jeho a dalších osobností Libáňského hudebního máje, paní
Ing. Pavly Kaprasové, paní Lucie Hlaváčkové, pana Petra Stránského
a paní Liběny Šolcové, nebyli bychom se u nás setkali s tolika úžasnými
osobnostmi a soubory. Byla to plejáda hudebníků, zpěváků, herců, spisovatelů, historiků a jiných a jiných. Nemůžeme pominout ani pochopení a podporu, kterou vždy poskytovalo a poskytuje Město Libáň, zdejší
podnikatelé, ale i přispěvatelé z míst vzdálených. Díky jejich spolupráci
se může Libáň pochlubit bohatým a pestrým kulturním životem.
Tolik tedy bilancování. A nyní ještě hodnocení – vystavujeme všem
výše uvedeným vysvědčení: Je to velká 1, několikrát podtržená!
Dovolte mi proto, prosím, abych jménem svým, ale věřím, že také
jménem všech, kteří navštěvují akce zde pořádané, všem ze srdce
upřímně poděkoval a popřál jim hodně, hodně zdraví, elánu, úspěchů
a radosti.
MUDr. Vilém Hofman, Libáň

let první písemné
zmínky o Libáni
V měsících říjnu a listopadu 2019 se konaly první dvě přednášky doprovodného programu plánovaných oslav. Zabloudili jsme hluboko do
historie Libáně a jejího okolí pod vedením paní archeoložky PhDr. Evy
Ulrychové.
Někteří
využili
možnosti
odborné procházky
v lese
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u Křešic po mohylových pohřebištích. Informace, které
nám paní doktorka předávala, byly velmi erudované, ale
zároveň názorné, srozumitelné a podpořené velikou silou
osobního nadšení. Doba doloženého osídlení našeho kraje, kterou počítáme na tisíce let, se prolínala do současnosti. Přednáška nás vedla k mnohým zamyšlením.
Krásná „zastavení“ v této uspěchané době. Veliký dík!
Mgr. Zdena Cimická

Základní škola v Libáni je první vzdělávací instituce, kam většina
z Libaňáků ve svých šesti nebo sedmi letech zamířila. Cíl byl a stále je
jasný – naučit se číst, psát, počítat. Ale také naučit se žít ve společenství
širším, než je jenom rodina, být občanem se všemi právy a povinnostmi.
Je tedy zcela pochopitelné, že základní škola se na přípravě Sjezdu

rodáků a přátel Libáně chce a bude podílet. Otázkou bylo, jak motivovat
žáky, jak jim vysvětlit, co se chystá. Paní ředitelka nás vyzvala k besedám v jednotlivých třídách. Vyzvala nás, abychom to byli my, kdo dětem přiblížíme, jak jsme prožívali svoje školní léta, a tak probudili
v dětech zájem ptát se svých rodičů, prarodičů, třeba i sousedů pamětníků.
Našli se mezi námi odvážní, kteří „do toho šli”, a následně jsme se
shodli, že to stálo za to. Ve všech třídách jsme vnímali ochotu naslouchat, vyvolali jsme diskusi, úsměvy a nadšení nad našimi starými fotografiemi. Nejvíce zaujal obrázek parní lokomotivy Ludvík, která vozila
nákladní vagóny do cukrovaru. V jedné třídě jsme dokonce na závěr
rozdávali i autogramy.
Poděkování patří panu Linhartovi, který diskutoval s žáky deváté třídy, a dále mým spolužákům paní Haně Grossmanové a Josefu PluhařoLibáňské noviny č. 93
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vi. Postupně jsme navštívili třídy od osmé až po ty s nejmladšími žáky.
Velice si vážíme podpory vedení školy a ochoty pedagogů. Doufáme, že
ve spolupráci budeme i nadále pokračovat.
Mgr. Zdena Cimická

Rádi bychom zaznamenali příběhy, které si
pamatují vaši rodiče, babička, děda, možná
starší sousedé. Mohou to být příběhy ze školního života, jak se cestovalo, jaké byly obchody, jak se vybíraly brambory, někdo bude
vyprávět o vzpomínkách na válečná léta, někdo možná o povodních v Libáni, o tom, jak
se bruslilo a lyžovalo před půlstoletím...
I to je historie, která by neměla být zapomenuta. Úkol pro vás je tedy vyzpovídat své
okolí a vybrat si zajímavý příběh, zaznamenat
ho, možná ho doplníte i dobovou fotografií
nebo výstřižkem z novin nebo časopisu. Napsané příběhy odevzdáte své paní učitelce
a pro Libáňské noviny speciál budou ty nejlepší vybrány a zveřejněny. Protože těch nejlepších bude určitě mnoho a mnoho, to už ponechám na pedagogickém
sboru, budou se
postupně zveřejňovat i v dalších
číslech
Libáňských novin.
Nazvali jsme
tuto spolupráci se
žáky ZŠ Libáň
„Rodiče a prarodiče vzpomínají”.
Vyzkoušejte si,
děti, roli novináře, hledejte zajímavé a hodnotné příběhy, běhejte, shánějte, ptejte se. A – neopisujte, to
by žádný novinář neudělal, každý chce najít svého sólokapra.
Mgr. Zdena Cimická
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První písemná zmínka o kostele sv. Jiří v Psinicích je z roku 1357. Dle
odkázaných darů nebyl ani chudý ani nový. U kostela byla v roce 1600
vystavěna 12 m vysoká dřevěná zvonice. Její konstrukce je kombinovaná
– vzpěradlová a šentýřová. Z toho vychází i její tvar. Dolní část je osmiboká, horní část čtyřboká a střecha je zakončena strmou špicí. V horním
patře je trojúhelníková zvonová stolice, na které byly původně umístěny
dva zvony. Velký sv. Jiří od Jakuba Mělnického z Mladé Boleslavi z roku
1602 a menší zvon sv. Vojtěch od Karla Bellmana z Prahy z roku 1864.
Menší zvon sv. Vojtěch byl za 1. světové války zrekvírován pro vojenské
účely. Na jeho místo zde byl v roce 2009 nainstalován a vysvěcen zvon
sv. Václav odlitý firmou Rudolf Manoušek Brno z roku 1918.
Také za 2. světové války přišla psinická zvonice o svůj velký zvon sv.
Jiří. Předtím, než byl zvon odvezen nacisty, podařilo se místním udělat
sádrový odlitek části zvonu. Zvony se svážely do Prahy pod Libeňský
most, kde byly s německou úřednickou důsledností popsány a roztříděny podle stáří, historické hodnoty a rozděleny do čtyř kategorií. Stáří
a hodnota našeho zvonu jej pravděpodobně uchránila před okamžitým
roztavením. Těsně po válce byl v přístavišti Na Maninách objeven panem Václavem Hronem ze Psinic. Díky sádrovému odlitku bylo doloženo a dokázáno, že patří do
Psinic, a tak se zvon sv. Jiří
vrátil zpět do zvonice.
V letech 1950 byla provedena kamenná podezdívka
celé zvonice. Při těchto stavebních
úpravách
byl
v hloubce 1,2 m objeven asi
1000 let starý středověký
hromadný hrob mužů, žen
a dětí, nepietně pohřbených
na počátku 12. století. Jedno
z vysvětlení pravděpodobně souvisí s vyvražděním Vršovců v roce 1108.
V dalších letech 1957–1958 byly postupně vyměněny všechny šindele
a některé krovy. Přestože byla střecha v průběhu let několikrát natřena,
omšelé a děravé šindele se na střeše rozpadaly a do zvonice začalo zatékat. Po upozornění místních občanů iniciovalo Město Libáň schůzku
všech zainteresovaných institucí a přímo na místě byl domluven postup
potřebných oprav.
Libáňské noviny č. 93

- 22 -

V roce 2017 začala vybraná firma Střechy Heier,
s. r. o., z Doks s opravou
kamenné podezdívky. Byly
vyměněny také shnilé části
hlavního trámu a položena
spodní část střechy ručně
štípaným dvojitým smrkovým šindelem. V roce 2018
se měnilo horní patro včetně oken a v roce 2019 byla
dokončena strmá střecha.
Na opravách se finančně podílelo
Město Libáň, Ministerstvo kultury ČR,
Královéhradecký kraj, římskokatolická
církev. Celková cena oprav přesáhla jeden a půl milionu korun.
U příležitosti posvícenské mše děkan
R. D. Mgr. Augustín Števica opravenou
zvonici znovu posvětil a popřál hodně
štěstí této opravené kulturní památce.
Je to krásný pocit, když stojíte vedle
houpajícího se zvonu a jeho srdce začne bít. Přitom cítíte, jak rezonuje
celá věž zvonice. A proto dál budou znít místní zvony do dáli pro radost,
zármutek a velkou naději všem lidem dobré vůle.

Libor Vaněk, Psinice
Libáňské noviny č. 93
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Letos jsme pošesté společně rozsvítili vánoční strom a zahájili tak
v pátek 29. listopadu 2019 překrásný adventní čas. V kulturním domě

probíhaly vánoční trhy, kde děti prodávaly vánoční výrobky. V dílničkách pak měly možnost si vyrobit lucerničku, se kterou pak mohly putovat za betlémským světlem do místního kostela.
Odtud nás po vystoupení dětí ze základní školy nás na náměstí doprovodili
tři andělé. V 17 hodin proběhlo slavnostní rozsvícení stromu. Michal Vlk
všechny přítomné přivítal a poté následovalo úvodní slovo starosty města Libáně pana Jaromíra Přibyla. Poté se po
odpočítávání
všech
přítomných a za pomoci andělů stromek
nádherně rozzářil. Následovalo vystoupení
dětí ze ZŠ a MŠ Libáň.
Děkujeme paním učitelkám ze školy a školLibáňské noviny č. 93
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ky za krásná vystoupení. Na závěr vystoupila zpěvačka Magda Malá.
Přesto, že ještě dopoledne pršelo a foukal nepříjemný vítr, po obědě déšť
ustal a začalo se mírně ochlazovat. Rozsvěcení tudíž proběhlo bez sebemenších komplikací.
Už od třetí hodiny stály na náměstí stánky s vánoční tématikou, dobrým jídlem a pitím. Bylo jich více než minulý rok, za což jsme rádi. Myslím, že bylo z čeho vybírat. Velký dík patří všem, kteří se na již tradiční
akci podíleli. Těšíme se na příští rok. Za všechny, kteří se na přípravách
podíleli, Vám přejeme krásný a pohodový adventní čas.
Bc. Kamila Sokolová, místostarostka

21. ročník loutkářské přehlídky „Řezníčkova Libáň 2019“ zahájil, jako
již tradičně, domácí soubor Martínek, který se divákům představil premiérou pohádky Mámin mazánek. Pak se postupně vystřídalo pět hostujících souborů z Benátek nad Jizerou, Smiřic, Hořic, Jaroměře a Jičína
s různorodými
představeními.
Ohlasy na uvedené
pohádky
byly
pozitivní
a návštěva
diváků velmi
potěšující.
Libáňské noviny č. 93
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Na začátku přehlídky jsme pro malé diváky vyhlásili soutěž „O věrného diváka“. Každý malý návštěvník obdržel kartičku, kterou při každém dalším představení předložil na pokladně a dostal razítko. Po
skončení přehlídky obdržely děti na základě orazítkované kartičky
s počtem čtyř nebo pěti razítek věcnou
odměnu.
Další novinkou, kterou jsme malé
návštěvníky divadla překvapili, byla
prezentace výrobků firmy Seva, výrobce
hraček, která letos slaví 40. výročí založení. Děti si mohly hodinu před zahájením pohádky pohrát se stavebnicemi.
Na konci představení obdržely všechny
děti od firmy dárky.
V příštím roce zahajujeme svá pravidelná představení 4. ledna 2020, vždy
každých čtrnáct dní v loutkovém sále
kulturního domu. Naši diváci se mohou
těšit i na pohádky, které pro ně připravil
dětský soubor Paravánek. Všichni se těšíme na vaši návštěvu.
Blíží se konec roku, a proto bychom
chtěli popřát všem našim návštěvníkům a příznivcům loutkového divadla krásné a klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2020 přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a pohody.
Hana Grossmanová, LD Martínek, z. s.
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V uplynulých dvou měsících probíhala v libáňském kulturním domě
akce „Taneční kurz pro manželské a přátelské dvojice“. Jednalo se o osm
setkání, kdy se taneční mistr Jiří Šulc s partnerkou Anetkou a bratrem
Radkem snažil (a v drtivé většině případů se mu to dokonce povedlo)
připomenout nebo zcela naučit tance jako argentinské tango, čača, waltz,
valčík, blues atd.
I když jsem byl pesimista a nevěřil, že se najde minimální počet patnácti dvojic, nakonec se přihlásilo dvacet osm tanečních párů a někteří
muži působili dokonce dojmem, že dobrovolně. Nikdo dle mého názoru
nelitoval, že do tanečních chodil. Určitě tomu moc pomohly vždy vstřícné a vtipné glosy tanečního mistra a to, že všechny páry se nebraly tak
vážně a užily si tanec někdy i více než na sto procent. Na taneční pózy
účastníků, které několikrát skoro popřely fyzikální zákony, byla radost
pohledět.
Myslím, že většina tanečníků šla do kurzu s názorem jako já, že umí
českou polku a valčík a zbytek si připomenou. O to větší bylo překvapení, že valčík neumím ani omylem a polku točím stylem uštvat sebe
i partnerku k smrti. Myslím, že se ale vše podařilo po lekcích pana Šulce
doladit do přijatelné podoby a tanec se pro účastníky kurzu stal příjemným zážitkem.
Lze jen souhlasit s organizační podmínkou, že byl zakázán vstup
všem mimo tanečních dvojic. Jakkoli by se jednalo o „divadlo“, na které
by se v Libáni vzpomínalo ještě po letech, taneční dvojice by se neuvolnili tak, jak bylo třeba.

To nejdůležitější ale bylo pro mě to, že v této uspěchané době, ve které
žijeme, můžeme strávit dvě hodiny týdně jen s partnerkou, kdy jedinou
společnou starostí nám je ve chvíli, kdy se k nám přiblíží taneční mistr,
zastrčit břicho, zpevnit zadek, udržet postoj a ještě k tomu všemu nezaLibáňské noviny č. 93
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pomenout tančit 😊. Jakkoli to v hodinách tance vypadalo někdy na rozchody a rozvody, myslím, že z této nelehké zkoušky vyšli životní partneři posíleni. Podařilo se i navázat nová přátelství v rámci tanečních dvojic
a o to přínosnější taneční byly. V následující plesové sezoně bude tedy
možné v Libáni vidět např. tango v takřka profesionálním provedení
párů, u kterých byste to nečekali.
Na závěr je třeba poděkovat všem, kdo akci vymysleli a pomohli ji
zorganizovat. Díky nim lze říci: „Tanec je fajn!“
Radek Komárek

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Naše škola se aktivně zapojuje do příprav této krásné akce, která proběhne začátkem září 2020. Úzce spolupracujeme s přípravným výborem.
Plánujeme den otevřených dveří, nabídneme prostory školy pro místní
umělce, řemeslníky, dobrovolné spolky Libáně a okolí. Těšíme se, že bude slavnostně otevřeno víceúčelové hřiště pro žáky na zahradě školy.
Od září letošního roku probíhají besedy s pamětníky v jednotlivých
třídách. Žáky deváté třídy navštívil pan Jan Linhart, který zavzpomínal
na svá školní léta a spolužáky. Našimi pravidelnými hosty jsou paní Cimická, Grosmanová a pan Pluhař. Velice jim děkujeme za poutavé besedy pro žáky plné osobních vzpomínek a příběhů. Žáci mohli hostům
klást otázky, zajímat se o dění ve škole před několika desítkami let
a prohlédnout si dobové fotografie. Tyto besedy by měly motivovat naše
žáky k oslovení svých babiček, dědečků, prarodičů nebo sousedů. Věříme, že je vyzpovídají a zaznamenají jejich vzpomínky, zážitky a příběhy
z jejich školních let nebo dětství v Libáni a okolí.
Práce žáků budou otištěny ve speciálním čísle Libáňských novin a poté i v dalších číslech. Budou také vystaveny ve škole v době konání sjezdu rodáků. Plánujeme také úzkou spolupráci s paní doktorkou Evou
Bílkovou, která nabídla možnost návštěvy Okresního archivu v Jičíně.
Žáci budou hledat historickou minulost některých památek, budov, ale i
místních dobrovolných spolků.
Věříme, že naši mladí novináři budou úspěšní a jejich příběhy budou
poutavé pro čtenáře a návštěvníky podzimního setkání.
Mgr. Ladislava Hazdrová, ředitelka školy

V průběhu podzimních měsíců nás ve škole navštívila několikrát paní
Drobná. Přijela nás seznámit s projektem Zdravá 5. Tento projekt učí děLibáňské noviny č. 93
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ti, ale i dospělé zdravě se stravovat, nakupovat
zdravé potraviny
a umět je
zpracovat.
Paní Drobná s projektem
prošla jak
první, tak
i druhý stupeň. Na prvním stupni se
v rámci skupinové práce děti učily sestavovat zdravou svačinku do školy. Formou hry, kdy měly za úkol sesbírat co
nejvíce chybějících dílků puzzle, si povídaly např. o tom, jaký poměr ovoce a zeleniny by měly denně sníst.
S druhostupňovými žáky poté paní
Drobná pracovala ve cvičné kuchyni, kde si po úvodním povídání
o zdravém stravování sami dokonce zdravou svačinu připravili. Projekt
se nám velmi líbil. Některé třídy se s paní Drobnou dokonce domluvily
na další spolupráci.
kolektiv učitelů

V pondělí 14. října jsme se všichni sešli na autobusovém nádraží
a společně poprvé vyrazili na dopravní hřiště v Jičíně. Samozřejmě jsme
se všichni těšili a byli
jsme plni očekávání.
Po příjezdu do Jičína
nás ale ještě čekala
krátká
procházka
k dopravnímu hřišti,
které provozuje střední škola podnikatelská.
Po příchodu nás čekalo nejprve krátké poLibáňské noviny č. 93
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vídání o hlavních zásadách bezpečného chování během silničního provozu. Po svačině jsme už ale vyrazili ven. Půjčili nám jízdní kola, my nasadili helmy a vyrazili jsme na hřiště. Tam jsme asi dvě hodiny jezdili
a za provozu se učili dopravní pravidla. Moc nás to bavilo, i když došlo
k několika karambolům. Už se těšíme, až na jaře vyrazíme znovu.
Bc. Nikola Ryklová

Každý malý človíček má v srdci spoustu přáníček.
Komupak je zítra poví?
Nakreslí je Ježíškovi.
Na Vánoce jsme se v MŠ připravovali od samého začátku prosince,
kdy jsme začali lepit adventní kalendáře a zapalovat svíčky na adventním věnci. Později jsme upekli vanilkové rohlíčky a linecké cukroví, ozdobili perníčky, abychom měli co nabídnout na předvánoční stůl na
besídce. Vánoční atmosféru jsme si každý den navodili poslechem nebo
zpěvem koled. Abychom nezapomínali, proč doopravdy Vánoce slavíme, četli jsme si, jak to všechno bylo, z knihy „Věrní přátelé“ (biblické
příběhy pro děti).
Na vánoční besídku pro rodiče, prarodiče a hosty jsme si samozřejmě přichystali program plný vánočních písní,
koled, básniček, zpívání, hraní i tancování. Každé dítě se podle svých sil alespoň trochu zapojilo. Zazpívali jsme si
u stromečku a připomněli si vánoční
zvyky. Děti potom našly pod stromečkem mnoho dárků, které jim obohatí
jejich hry ve školce.
Na závěr Vám všem přejeme krásné
Vánoce a „posíláme“ Recept na rok 2020: „Vezme se dvanáct měsíců, pořádně se očistí od veškeré zlomyslnosti, chamtivosti a nenávisti. Každý
měsíc se rozkrájí na 30 nebo 31 dílů (s výjimkou února), takže zásoba
vydrží na celý rok. Potom se každý den upraví tak, že se vezme jedna
porce důvěry, jedna dávka poctivé práce, dvě dávky dobré nálady, přidají se tři vrchovaté lžíce optimismu, čajová lžička snášenlivosti, zrnko
trpělivosti a špetka taktu. Všechno se bohatě zalije láskou. Takto připravené se ozdobí kytičkou pozornosti, podá se s milým úsměvem a s dobrým přátelským slovem.“
kolektiv MŠ Libáň
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V říjnu se konala
první akce SRPLŠ za
školní období, a to
lampionový
průvod.
I přes počáteční nepřízeň počasí jsme vydrželi,
akci
nezrušili
a udělali jsme dobře.
V odpoledních
hodinách se počasí umoudřilo a mohli jsme tak
uskutečnit připravený program. Při příchodu
děti dostaly poukázku na párek v rohlíku
a po celý program jim byl nabízen zdarma
čaj. Pro dospělé jsme měli připravený „svařák“ na zahřátí. Děti se mohly těšit na malování na obličej, tvoření strašidélka, soutěže
a diskotéku. Po 17. hodině vycházel průvod
s lampiony přes náměstí ke kostelu, kde už
čekala strašidla. Hned při vchodu do prostoru ke strašidlům jsme dětem darovali malou
baterku, kterou si mohly posvítit na cestu

a na strašidla. Při východu z kostela děti dostaly kelímek se sladkostmi.
Ukončení akce proběhlo znovu na hřišti.
Ještě před rozsvěcením vánočního stromu jsme v úterý pořádali již
tradiční adventní tvoření. Jsme rádi, že si najdete čas a přijdete mezi nás
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si připravit adventní
věnec
nebo
vánoční
výzdobu a navodit tak příjemnou adventní atmosféru.

Další připravovanou akcí je již 7. společenský večer školy, který proběhne 7. 3. 2020. Večerem vás bude provázet hudební skupina
Allegro, bude pro vás připravený fotokoutek.
Jako hlavní host večera vystoupí zpěvák Bohuš
Matuš. Vystoupení si pro vás také připravují děti z naší základní školy.
Nyní už nás ale čekají vánoční svátky. Za všechny členy SRPLŠ bych
vám ráda popřála příjemné strávení vánočního období, hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti do nového roku 2020. Budeme se na vás novém
roce moc těšit.
za tým SRPLŠ Lucie Kejzralová

KNIHOVNA

Městská knihovna Libáň spustila novou službu pro širokou veřejnost
s názvem „Kniha z Knihovny”. Čtenáři si mohou nově zakoupit kteroukoli knihu na trhu online přes portál www.knihazknihovny.cz a následně si jí vyzvednout ve své knihovně.
Podstatnou výhodou pro čtenáře je nákup knih za velkoobchodní ceny a vždy s dopravou zdarma, protože knihovna poptávané tituly objedná společně s knihami do svého fondu.
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Pro více informací kontaktujte knihovnu nebo navštivte portál
www.knihazknihovny.cz.
Lucie Hlaváčková

Městská knihovna Libáň již čtvrtý semestr nabízí všem zájemcům
z řad dříve narozených možnost studia Virtuální univerzity třetího věku.
Jedná se o dlouhodobou společenskou aktivitu v oblasti výuky seniorů,
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 nebo invalidní
důchodce bez rozdílu věku nebo osoby kategorie 50 + (nezaměstnaní).
Podmínkou studia je vyplněná a konzultačním střediskem (knihovnou) potvrzená přihláška a 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.
Téma přednášek pro letní semestr je „Kouzelná geometrie“. Dozvíme
se, že příroda byla nejen životním prostředím našich prapředků poskytujícím stravu a úkryt, ale rovněž pramenem zkušeností a inspirací,
z nichž se rodily technické znalosti, estetické cítění, prvopočátky vědeckého myšlení i první geometrické poznatky.
Zájemci, hlaste se v knihovně do 7. února 2020 nebo rovnou přijďte
(i nezávazně) na první přednášku do zasedací místnosti v přízemí MěÚ
Libáň, kde Vás rádi přivítáme.
Letní semestr – termíny přednášek 9–11 hodin
1. přednáška: pátek 7. února 2020
2. přednáška: pátek 21. února 2020
3. přednáška: pátek 6. března 2020
4. přednáška: pátek 20. března 2020
5. přednáška: pátek 3. dubna 2020
6. přednáška: pátek 17. dubna 2020
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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MÍSTNÍ SPOLKY
Hasiči se na podzim věnovali hlavně dětem, a to přípravou na soutěž,
která se konala 14. září 2019 v Kozodírkách. Dětská družstva soutěžila
v netradiční štafetě na téma ,,Krtek a kalhotky“, v útoku a přetahování
lanem. Naše družstvo starších dětí
obsadilo první místo, družstvo „B“
druhé místo a mladší družstvo skončilo na třetím místě.
Dále se děti zúčastnily na konci
září soutěže v Malšově Lhotě a v Milovicích u Hořic.
V Milovicích se dařilo a starší družstvo skončilo na
druhém místě s časem útoku 17,9 s.
Děti se také zúčastnily 4. října
2019 ve Střevači přespolního běhu
Cross Pyro Tour.
Po těchto soutěžích se děti připravovaly na první kolo hry Plamen – branný závod v Miletíně konaný dne 20. října 2019.
26. října 2019 bylo posezení
a rozloučení se závodní sezónou 2019 ve
zbrojnici, odměnou bylo pohoštění a ceny
pro děti. Dospělí poseděli u soudku piva.
Další akcí bylo putování za pokladem
a výroba adventních věnců ve zbrojnici.
Starší hasiči provedli úklid zbrojnice, připravili auta pro technické kontroly a zalévali zeleň.
Od září do konce listopadu měla výjezdová jednotka šest událostí, a to nehody, požár a spadlé stromy.
za SDH Libáň, Naďa Hakenová, jednatelka
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26. října 2019 jsme se sešli na výroční schůzi, abychom zhodnotili práci místních hasičů v roce 2019. Schůze se zúčastnil také starosta města
Libáň Jaromír Přibyl, místostarostka Kamila Sokolová a starostka okrsku
sborů dobrovolných hasičů Naděžda Hakenová.
Mimo jiné byl projednán předběžný plán akcí na rok 2020, který uvádíme níže.
7. 3.
Beseda se starostou a zastupiteli města Libáň + MDŽ
30. 4.
Pálení čarodějnic
2. 5.
10. ročník „Bramborákiády“
27. 6.
10. ročník „Babetiády“
22. 8.
17. ročník „Loučení s prázdninami“
4.-5. 9. Sjezd rodáků a přátel Libáně – účast + pomoc při organizaci
19. 9.
Koncert v kostele sv. Jiří
14. 11. Výroční schůze SDH Psinice
26. 12. Vánoční sousedské setkání
2. listopadu se v místním kostele sv. Jiří konala posvícenská mše a potom posezení v hasičské místnosti.
Tímto chceme poděkovat všem lidem, kteří se podíleli na přípravách
a realizaci všech letošních akcí.
Závěrem bychom všem čtenářům rádi popřáli krásné Vánoce a hodně
štěstí a zdraví v roce 2020.
Petr Sajdl

Významnou událostí, jak napovídá název příspěvku, je pro
nás myslivce uctívání svatého
Huberta. Tento svátek, který je
v kalendáři 3. listopadu a oficiálně
zahajuje loveckou sezónu. Hubertův cech, jak býváme jako myslivci
označováni, má sv. Huberta jako
svého patrona. Dnes je pro nás sv.
Hubert symbolem myslivecké cti,
pokory a poctivosti, patronem lovu a ochrany zvěře, tradic a mysliveckých obyčejů.
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Pro ty, kdo chtěl
prožít druhý ročník
myslivecké Hubertské zábavy, tak tentokráte
opravdu
nestačily ozdobené
stoly
v Kulturním
domě v Libáni. Stylově vyzdobený sál
s vůní chvojí, nazdobený svatý Hubert na
pódiu sliboval prožití
nevšedního večera.
Vstupenky na Hubertskou zábavu, která se konala letos
v sobotu 9. listopadu, opět rychle zmizely v předprodeji.
Od čtvrtečního odpoledne probíhala výzdoba sálu členy mysliveckého spolku. Stále bylo co vylepšovat tak, aby naše akce proběhla pro
všechny návštěvníky ke vší spokojenosti.
Před zahájením samotné zábavy se libáňským náměstím a jeho přilehlými ulicemi opět rozlehlo myslivecké troubení manželů Michnových,
trubačů ze Záhornice. O dvacáté hodině zazněly první tóny kapely MBK
pod vedením Vladislava Sajdla. Aby se tentokráte dostalo i na opozdilce,
zazněly další úryvky tradičního troubení a myslivecké fanfáry
v jednadvacet hodin. Sálem zněly nádherné tóny Svatohubertské mše.
Součástí večera byla samozřejmě bohatá myslivecká tombola, která
vrcholila půlnočním losováním. Napětí do poslední chvíle bylo zpestřeno ještě vydražením selete,
pro které si jeho výherce nepřišel.
Po celý večer nechyběla
chutná myslivecká kuchyně
se specialitami ze srnčího
a kančího masa. „Opravdu
výborné“ – ozývalo se
z mnoha stran. Pro opozdilce
– jako jsem byla já – prostě
nezbylo.
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Hudba by mohla hrát do pozdních hodin, ještě po druhé hodině bylo
na sále živo a návštěvníkům se nechtělo domů. Byl to pěkný večer plný
zábavy. Těší nás, že jste svou účastí podpořili naši tradici svatého Huberta a společně s námi tak oslavili svátek patrona české myslivosti.
Zároveň bych zde chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli
k bohaté tombole. Věříme, že budeme v této krásné tradici pokračovat.
Helena Burianová – předsedkyně MS

Objevovat přírodu se všemi jejími nesčetnými stránkami, samostatně ji zkoumat, pozorovat
zvířata a rostliny v jejich přirozeném prostředí, to jsou zkušenosti,
které jsou pro děti důležité a jsou
vítanou
protiváhou
k životu
v našem moderním světě plném
techniky. Pozorovat, vidět, chovat
se tiše, naslouchat, dotknout se,
anebo ochutnat něco z darů přírody, to vše jsou věci, které děti baví.
Při každém takovémto setkání na
kroužku mladých myslivců mohou
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libáňská Liščata prožívat krásné a zajímavé setkání s přírodou a vnímat ji
v celé její kráse.
Smysluplně využít volný čas a získat jiné a zajímavé znalosti nabízí již
druhý rok kroužek mladých myslivců při základní škole s názvem
„Liščata od Libáňské borovičky“. Naše skupinka
Liščat se od minulého roku rozrostla o sedm nových zájemců.
Práce s dětmi, kdy se
snažíme jim vštěpovat
lásku
k přírodě
a vychovat z nich budoucí
myslivce nebo ochránce či
přírodovědné odborníky,
není rozhodně jednoduchá. Děti se učí pohybovat v přírodě civilizovaně,
setkávají se s živočichy
i rostlinami a nejen poznávat, ale i chránit. Kdo
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vejde do lesa, ponoří se do jiného světa. Přestože velká část dětí neví, co
si tento nový svět žádá, snažíme se jej společně objevovat.
Liščata se učí připravovat krmivo pro zvěř na zimní období, chodíme
přikrmovat do zásypů i do krmelců. Učí se také, proč je důležité, aby
myslivec měl svého čtyřnohého kamaráda a pomocníka. Také jsme měli
ukázku a povídání o sokolnictví s živými dravci. Děti si mohly při některých schůzkách pohladit nejen živou lišku a dozvědět se o jejím životě,
ale i jezevce. Byly se podívat na ukázku práce se psy, kdy jsme předváděli s mladými psy norování. Učí se také mysliveckou mluvu, kterou
používáme a mnohdy se nevyhneme humorným scénkám.
Koho chytne láska k přírodě a naučí se ji vnímat a cítit, zůstane mu na
celý život. Práce je před námi ještě mnoho. Takže jdeme do toho!
Helena Burianová – vedoucí kroužku

Pro začátek trochu statistiky. Včelařský
spolek Libáň má nyní čtyřicet osm členů
chovajících šest set dvacet osm včelstev.
Průměrný výnos medu na jedno včelstvo
byl letos třináct kilogramů a jeden kilogram vosku. Podle počtu včelstev tvoří
největší skupinu včelaři chovající do deseti včelstev, několik největších včelařů
chová do sta včelstev. Co do velikosti počtem členů a včelstev v rámci okresu patří
libáňský spolek k těm průměrným.
Libáňští včelaři se letos opět měli možnost účastnit akcí pořádaných
okresní organizací
– v lednu okresní
přednášky v Mlázovicích
přítele
Moravce s názvem
Nové trendy ve
včelařství a v červnu okresního včelařského
dne
v Mladějově s přednáškou Moniky
Jindrové o využití
včelích produktů
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lední celookresní akcí byl v červnu kurz
chovu matek na
včelnici přítele Dlaba
v Horní Nové Vsi.
Vzdělávací akce
pořádal i náš spolek.
V únoru na výroční
členské schůzi vystoupil Marian Solčanský
s ošetřováním včelstev během
roku. V květnu jsme
uspořádali výlet na včelí farmu přítele Strnada do Štíhlic u Prahy. Prohlédli jsme si celý provoz farmy zaměřené na chov včelích matek a zájemci si nějaké včelí královny přivezli do svých včelstev. Na listopadové
přednášce nás přítel Navrátil z Ovčár seznámil s včelí pastvou a rostlinami, které včely navštěvují nejraději.
Z praktických věcí zajišťovaných spolkem se uskutečnil na jaře nákup
sklenic a víček na med a na podzim výměna vosku za mezistěny. Letos
jsme zakoupili spolkový vařák na vosk za přispění Města Libáně, který
mohou a již využili mnozí členové k získávání vosku z včelího díla.
Zdravotní stav včelstev ve spolku se daří držet na dobré úrovni a nejsou zaznamenávány nějaké větší úhyny způsobené roztočem varroa.
V zimním období včelky odpočívají. Ne tak včelaři, kteří se věnují opravám svých zařízení, vzdělávání se a přípravě na další sezonu.
Jiří Straka

Z HISTORIE
1349 – před 670 lety
V Libáni byl Arnoštem z Pardubic založen špitál pro chudé a chorobné.
1634 – před 385 lety
Po zavraždění Albrechta z Valdštejna koupil hrad Stará od císaře v roce
1637 Jindřich Šlik.
1789 – před 230 lety
Město pronajalo výčep v radnici se třemi pokoji a bylo ustanoveno, aby
všechny svatby a cechovní obřady byly odkázány na koupi piva
z obecního domu. V tomto roce měla Libáň 149 domů.
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1809 – před 210 lety
V tomto roce bylo nařízeno odvézti do mincovny všechno zlato a stříbro.
Libáňský kostel odvedl monstranci a ciborium.
1829 – před 190 lety
Zásluhou purkmistra Václava Říhy vyhrála Libáň spor proti vrchnosti
Kopidlenské dvorním rozsudkem o „zemanské sudství nad městskými
emfitenskými (na pozemcích městských) usedlíky“ a zapisování
v knihách při prodeji, za což brala plat.
1854 – před 165 lety
Dosavadní purkmistr Jan Macek byl na svoji žádost zproštěn úřadu. Ten
se postaral o zužitkování ladem ležících pastvin a vysazování ovocných
stromů. Tím dal základ pro vznik městských ovocných sadů.
1859 – před 160 lety
Bylo založeno „Družstvo divadelních ochotníků“, které zaniklo v roce
1876.
1869 – před 150 lety
V tomto roce bylo v Libáni 9 barvířů, 20 tkalců, 2 hrnčíři, 3 punčocháři,
2 koželuzi, 1 nožíř, 3 jircháři, 1 sekerník a 3 mydláři.
1874 – před 145 lety
V Libáni byl založen kasovní spolek „Štěstěna“ pro radost i zlost sousedů.
Pro špatné finanční poměry v rolnickém cukrovaru se zhoršila i finanční
základna Občasné záložny a tak bylo za účasti Dr. Josefa Emlera a Dr.
Františka Riegra zahájeno likvidační jednání.
1879 – před 140 lety
Byl založen „Lesovní spolek“. Tento byl v roce 1889 (před 130 lety) změněn na spolek „Hospodářsko-lesnický“.
1884 – před 135 lety
Byly vydány „Stanovy Ochotnického divadelního spolku Bozděch“. Spolek neoficielně pracoval od roku 1882 a je činný dosud.
1899 – před 120 lety
V tomto roce byl v Libáni založen „Politický spolek“, zpěvácký spolek
„Smetana“, „Pokračovací škola“ a pobočka „Ústřední Matice školské“.
1909 – před 110 lety
Na novém hřbitově bylo vykázáno místo pro zřízení katolické kaple, kolem hřbitova byla vystavěna zeď a domek pro hrobníka. Kaple byla vystavěna později, v roce 1914 – před 105 lety.
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1919 – před 100 lety
Spolkový život v Libáni byl rozšířen o „Národní besedu“, „Místní osvětovou komisi“, „Okresní osvětový odbor“, „Skaut“, „Svaz dělnictva
učebního“. Vznikla Čs. strana Lidová.
1929 – před 90 lety
V důsledku hospodářské krize začal podnik Spilba vyrábět pro odběratele nové výrobky – vysouvací barevné tužky (crayonky) a plnící pera.
1934 – před 85 lety
V Libáni byl zřízen zvukový biograf.
1939 – před 80 lety
V tomto roce byla zlikvidována „Stráž svobody“.
1944 – před 75 lety
Ve školní budově byl zřízen německý lágr pro tzv. „národní hosty“.
1949 – před 70 lety
V Libáni bylo v tomto roce 165 soukromých živnostníků.
V budově soudu byla zřízena oddací síň.
1954 – před 65 lety
Byla opravena věž kostela sv. Ducha. V tomto roce měla Libáň 1.838
obyvatel.
1964 – před 55 lety
Ve volbách 14. 6. bylo zvoleno do MNV celkem 33 poslanců.
1994 – před 25 lety
Byla provedena generální oprava veřejného osvětlení, dokončena výstavba penzionu a vodovodu do Psinic.
1999 – před 20 lety
26. 11. byla Libáň předsedou Parlamentu ČR Václavem Klausem znovu
určena městem.
Z důvodu bezpečnosti byly sejmuty čtyři sochy z kostela sv. Ducha. Měly být zrestaurovány, dosud se tak nestalo.
2004 – před 15 lety
V rámci aktivit mikroregionu „Rozhraní“ a za podpory Královéhradeckého kraje byla vybudována cyklotrasa č. 14 z Jičína přes Veliš, Kostelec,
Libáň, Dětenice a Brodek do Rožďalovic.
2014 – před 5 lety
Počet obyvatel města Libáně činil celkem 1.693 osob, z toho Libáň 1.460,
Kozodírky 28, Křešice 43, Psinice 125, Zliv 87.
Vybudovalo se nové dětské hřiště na zahradě mateřské školy.
z archivu Josefa Stránského a z kronik Libáně sestavila Mgr. Jitka Šedivá
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SPORT
Na den přesně půl roku po bláznivém pochodu Libáň – Sněžka jsme
si naplánovali další turistickou výzvu, a to pochod Libáň – Ještěd. Bohužel v týdnu před startem si Jirka Klár přivodil při tenise zranění kolene,
a tak jsme se na cestu vypravili pouze ve dvou, Míra Valenta a Roman
Myška.
Start byl již tradičně v restauraci Na Knížecí v půlnoci 19. října 2019.
Předpokládaná délka trasy cca 56 km a časový odhad kolem 12 hodin, to
byly naše hrubé představy toho, co nás čeká.
V půlnoci vyrážíme směr Záhuby, Vlčí pole a Dolní Bousov (1:48,
10,9 km). Pokračujeme stále po silnici na Horní Bousov, Dobšín, Kamenici, Žehrov. Do Žďáru přicházíme v 4:15 a máme za sebou 25,6 km. Cesta
ubíhá rychle, provoz na silnici
je minimální. Počasí je příjemné, relativně teplo a bezvětří. Celou noc nám svítí na
cestu měsíc, takže vlastní
osvětlení používáme pouze
v lesních úsecích. Pivovar
a zámek ve Svijanech míjíme
kolem páté hodiny, to již máme za sebou 30,4 km.
V tuto chvíli poprvé spatřujeme v dáli blikající vysílač
Ještědu. Pokračujeme přes
Svijanský Újezd, Soběslavice
do Vorklebic, kde se napojujeme na turistické značení
a konečně opouštíme asfaltový povrch. Bohužel ne
nadlouho. Oproti původně
plánované trase opět volíme
silnici namísto ranní rosou
zmáčené polní cesty.
V 8:05 děláme první a jedinou přestávku na čerpací stanici v Českém
Dubu. 46,5 km je již za námi, a tak teplá polévka a káva přišly vhod. Po
dvacetiminutovém odpočinku pokračujeme dále. Na náměstí se napojuLibáňské noviny č. 93
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jeme na červenou turistickou značku, které se budeme držet až do cíle. Dle
turistického ukazatele nám
zbývá 12 km. Procházíme
Starým Dubem a míjíme
Jiříčkov (9:35, 53 km). Začínáme stoupat krajem lesa
podél sjezdovky. Stoupání
je to výživné, ale stíháme
přitom koukat po houbách.
Nezdržujeme se a stoupáme dál. Svačíme za pochodu, náš cíl je již na dohled,
a přesto daleko. Přidáváme
na tempu. Poslední úsek od
parkoviště na vrchol je opět po asfaltu. Chvílemi se snažíme popoběhnout. Vrcholu dosahujeme v 10:57 po 58,9 km. Uděláme pár fotek a jdeme do restaurace na oběd. Slunečné počasí nám umožnilo pěkné
výhledy, opravdová odměna za absolvovanou trasu.
A kam se vydáme příště? V příštím roce bychom chtěli dojít na Říp
(cca 80 km) a Lechův kámen u Kouřimi (cca 55 km) a navíc chystáme pochod v době sjezdu rodáků v září 2020, ale o tom zas někdy příště.
Roman Myška

Vážení čtenáři, je na čase pomalu bilancovat letošní rok. Začněme nejprve u výsledků našich mužstev. V předešlém vydání Libáňských novin
jsem vás seznámil s úvodem sezóny, nyní dokončím hodnocení celé
podzimní části.
Tým dospělých nezačal zrovna moc dobře, první body se podařilo
ulovit až v pátém utkání ve Žlunicích. Tři čtvrtiny soutěže se pohyboval
na dně tabulky okresního přeboru. Na hřišti se ve většině zápasů dokázal vyrovnat hře soupeře, vytvořit si i více šancí, ale jejich proměňování
bylo již tradičně velkým problémem. Zásadní zlom ve výsledcích přišel
až v domácím zápasu s rezervou Lázní Bělohrad, kdy jsme do poločasu
vstřelili tři branky a po zásluze jsme zvítězili. Tímto výsledkem jsme se
dokázali povzbudit a nakonec z posledních čtyř kol získali devět bodů
a odešli poraženi pouze po penaltách v zápase s Milíčevsí. V posledním
utkání před zimní pauzou se nám konečně podařilo porazit v derby
Libáňské noviny č. 93
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i sousední Dětenice. Nakonec jsme se ziskem dvanácti bodů poskočili
v tabulce až na osmé místo, což alespoň částečně vylepšilo naši reputaci.
V žákovských kategoriích máme dva týmy. Starší žáci se po loňském
triumfu v okresním přeboru opět řádně zakousli do svých soupeřů
a v šestnácti utkáních ztratili pouze tři body. Za celý podzim neodešli ze
hřiště v řádné hrací době poraženi. Zda se jim podaří navázat na loňský
úspěch, se však ukáže až v jarní části soutěže. Novou kategorií v této sezóně je soutěž mladších žáků. Zde si kluci vedou také velmi dobře,
v půlce sezóny se drží na výborném druhém místě za vedoucími Robousy. Nesmím zapomenout ani na starší přípravku, ta hraje tradičně bez
započítávání výsledků do tabulky. Výsledkově převažují výhry, což je
jenom dobře.
Kdo se trochu zajímá o místní fotbal, jistě ví, že v příštím roce oslavíme sto let od založení fotbalu v Libáni. Již nyní se pomalu chystáme na
tuto oslavu, která proběhne v rámci „Sjezdu rodáků a přátel Libáně“.
Samozřejmě budeme rádi za případné náměty, dobové fotografie
a obohacení programu, jehož hlavním bodem bude přátelské utkání staré
gardy Libáně s výběrem reprezentace nad čtyřicet pět let.
Vzhledem k tomuto výročí nás tak čeká v novém roce řada věcí, které
musíme v areálu hřiště dotáhnout a řádně se na vše připravit.
Na závěr děkuji za přízeň Městu Libáň, sponzorům, fanouškům
a hlavně všem trenérům, kteří si v dnešní době dokáží najít čas a věnovat
se hlavně mládeži. Vám všem přeji veselé Vánoce a úspěšný rok 2020.
za TJ Sokol Libáň Jan Smetana
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Jičínská hokejová liga je rozdělena na tři části, základní jsme odehráli
4. října 2019 až 16. listopadu 2019. Pět vítězství, jedna prohra, skóre
79:34. Na sedmdesáti devíti brankách se podílelo čtrnáct hráčů. Nejlépe
dával branky Ondra Kohout, nejlepší hráč HC Libáň minulých ročníků
JHL (19 branek). V další části nástavby 17. listopadu 2019 – 29. ledna
2020 odehrajeme osm vyrovnaných zápasů, už se těšíme. Mužstvo jsme
doplnili o brankáře, vrátil se jeden hráč do pole a dva po zranění, kteří
nám chyběli v play off 2019. Třetí část play off proběhne 3. února 2020 –
23. března 2020 s dalšími sedmi zápasy. Celkem se za ročník 2019–2020
odehraje jednadvacet zápasů. Na sezónu se těší jak hráči, tak fanoušci
HC Libáň. Děkujeme sponzorům.
Antonín Hurcik

Zdravíme přátele sportu a stolního tenisu zvláště. Za stolní tenis Vám
chci popřát hezké, klidné dny vánoční s aktivním odpočinkem i úspěšné
dny v roce 2020, a to s úsměvem na každém kroku.
V polovině podzimu sezóny 2019/2020 přinášíme pohled na umístění
našich mužstev v regionální soutěži okresu Jičín. Tabulky mluví jasnou
řečí.
Družstvo žáků v sestavě Klár Tobiáš, Klár Šimon, Kouřil Jan a Horák
Denis potvrzuje vzestupnou tendenci a před závěrečným turnajem podzimu obsadilo pěkné šesté místo, za což jim patří poděkování s přáním
dalších úspěchů v soutěži.
Mužstvo „B“ po postupu do RP2 a nečekaného odchodu Pepíka Mádla, kterému děkujeme za dlouholetou činnost v našem oddílu, se zatím
nepodařilo porazit žádné družstvo, a tak s jednou remízou okupuje po-
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slední jedenácté místo tabulky. Těsné prohry jsou snad znamením
k lepším výsledkům o záchranu v této třídě.
Mužstvo „A“, s jednou prohrou a zápasem k dobru na čtvrtém místě,
plní zatím úkol umístění na předních příčkách této již obtížné třídy.
I přes počáteční problémy se sestavou, kde zastoupili hráči z „B“ mužstva, zápasy zvládáme.
Na závěr chci poděkovat vedení školy a Městu Libáň za podporu našeho sportu a dále všem lidičkám, kteří nám a našemu sportu fandí i přejí.
Za oddíl stolního tenisu Vám všem přejeme jen samé krásné dny
i chvilky vánoční.
Vlastimil Horák

Inzerce

Kácení a řez
rizikových stromů
stromolezeckou technikou.
Řez živých plotů.
Telefon 606 527 091.
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