rok 2020 už vstupuje do své druhé čtvrtiny a já bych vás rád seznámil
se záměry a plány Města Libáň. Uplynulé měsíce jsou vždy obdobím,
kdy se vyhlašují nové výzvy k dotačním programům na úrovních ministerských, krajských, oblastních i místních. Je třeba zdůraznit, že státní
rozpočet měst a obcí je velmi přísně omezen na chod obce, provoz a financování organizací, které obec nebo město zřizuje a spravuje. Ale neposkytuje příliš prostředků na opravy, rekonstrukce a úpravy, které jsou
velkou bolestí nás všech. Už vůbec ne na zlepšení prostředí, ve kterém
žijeme. Nezbývá, než hledat cesty právě v dotačních programech.
Město Libáň je zřizovatelem ZŠ a MŠ Libáň, školy se týká několik takových žádostí. Dlouhodobě vnímáme stav sociálních zařízení ve staré
budově ZŠ jako nevyhovující, připravili jsme ve spolupráci se společností Centrum evropského projektování z Hradce Králové vše potřebné pro
podání žádosti o dotaci s názvem Rekonstrukce sociálních zařízení ve
staré budově ZŠ Libáň. Žádost byla podána do programu Podpory a obnovy venkova Královéhradeckého kraje.
Další avizovaný dotační titul, který nás oslovil, je Podpora obnovy
sportovní infrastruktury, kterou vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Zde se nabízí možnost
žádat dotaci na obnovu školních tělocvičen pro obce do
třech tisíc obyvatel. Rozhodli
jsme se využít této možnosti,
vše potřebné připravili a žádost na rekonstrukci tělocvičny
ZŠ byla podána v řádném termínu. Toto vnímám jako
úspěch, jelikož na vše bylo
poměrně málo času, ale zvládli jsme to a nyní nezbývá než počkat na výsledek. Ten bude mít zásadní dopad na další vývoj této investice, jelikož
v průběhu příprav se objevila havárie vytápění tělocvičny, kdy bylo potřeba topný okruh pro tělocvičnu zcela uzavřít. Naštěstí bylo možné ještě
tuto opravu topného okruhu, která se slučovala s podmínkami dotace,
zapracovat do připravované dokumentace projektu Podpora obnovy
sportovní infrastruktury.
Vzhledem k tomu, že Ministerstvo financí ČR vyhlásilo v polovině
března výzvu k dotačnímu titulu Podpora rozvoje a obnovy materiálně
technické základny regionálního školství, kde je dokonce možnost získat
90% dotaci, podali jsme souběžně žádost s názvem Rekonstrukce tělocvičny ZŠ také do této výzvy. Věřím, že se nám podaří alespoň v jedné
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z uvedených výzev uspět, protože oprava topení tělocvičny a s tím spojené výdaje se nám v letošním roce nevyhnou.
Dočasné řešení vytápění tělocvičny bylo zajištěno provizorním horkovzdušným topidlem. Touto cestou bych rád poděkoval panu Radku
Urbanovi za jeho rychlý a vstřícný přístup při pomoci s řešením a instalací náhradního zdroje vytápění.
Dalšími žádostmi, které jsme podali, byla
žádost z Královéhradeckého kraje s názvem
Zvýšení akceschopnosti JPO (jednotka požární
ochrany) a Oprava pomníku Karla Havlíčka
Borovského v Libáni z Ministerstva zemědělství ČR z programu Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.
Opravu pomníku bychom rádi stihli uskutečnit do letošního připravovaného Sjezdu rodáků a přátel Libáně, Kozodírek, Křešic, Psinic
a Zlivi, který se koná ve dnech 5. a 6. září.
Jak a kdy budou realizovány projekty, na
které jsme již dotace získali? Začátkem března
zahajujeme práce na vybudování sportovního hřiště v zahradě ZŠ. Během výstavby bude třeba dbát na zvýšený dozor a pozornost zejména
při pohybu dětí na školní zahradě. Je možné, že z bezpečnostních důvodů bude nutné dočasně omezit přístup na dětské hřiště v zahradě školy.
V nejbližších dnech bychom měli znát také výsledek výběrového řízení na zhotovitele a dodavatele vybavení pro odbornou učebnu fyziky
a chemie, na kterou budeme čerpat dotaci z Místní akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska. Dokončení této investiční akce je plánováno do
konce června 2020.
Z uvedené Místní akční skupiny bude také financováno zateplení libáňské hasičské zbrojnice. Zde bohužel stále čekáme na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vzhledem k tomu, že z uvedené dotace bude
financováno pouze zlepšení tepelně technických vlastností budovy, což
řeší vlastně pouze „obal“ budovy, rozhodli jsme se zrekonstruovat
i vnitřní části zbrojnice z rozpočtu města. Jedná se především o zlepšení
stavu zázemí a sociálního zařízení a jeho modernizaci. Plánovaný termín
dokončení je květen letošního roku. Místní sbor dobrovolných hasičů
odvádí velmi záslužnou a zodpovědnou činnost, je spolehlivou jednotkou integrovaného záchranného systému. Nikdo z nás nepochybuje
o tom, že náklady na tuto rekonstrukci budou vlastně poděkováním za
jejich dobrovolnou činnost. Rekonstrukcí nebude žádným způsobem
omezena akceschopnost výjezdové jednotky SDH Libáň.
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Velkým zklamáním pro nás bylo neotevření dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj ČR na obnovu místních komunikací. Ministerstvo se rozhodlo, že v letošním roce nebude výzva otevřena a finanční
prostředky budou použity na pokrytí zbylých úspěšných žadatelů z roku 2019. Nezbývá tedy, než trpělivě počkat na otevření další uvedené
výzvy, kterou plánujeme využít na opravu místních komunikací na sídlišti, ty totiž v některých místech vykazují téměř havarijní stav.
V poslední řadě zmíním kladně vyřízené rozhodnutí o poskytnutí dotace na vybudování sociálního bydlení v Libáni, jmenovitě na rekonstrukci domu č. p. 15, kde vznikne celkem šest bytů. Rozhodnutí jsme
obdrželi s více než půlročním zpožděním, než bylo předpokládáno.
V této souvislosti je třeba dořešit s poskytovatelem dotace posuny termínů pro následující kroky, jako je výběrové řízení na zhotovitele a poté
samotná realizace.
Pozitivní vývoj má také pokračování opravy komunikace II. třídy,
která je v kompetenci správce komunikace Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s. Byli jsme informováni, že v letošním roce proběhne
II. etapa opravy, a to z Osenic do Libáně. Je tedy velmi pravděpodobné,
že se po tolika letech dočkáme nové silnice na velmi frekventovaném
úseku.
Závěrem úvodníku bych rád vyjádřil velké poděkování paní Aleně
Linhartové, zaměstnankyni Odboru technických služeb města Libáně.
Stala se svědkem situace, do které se může dostat kdokoliv z nás, a to
buď v roli postiženého, nebo v roli zachránce. V době, kdy se věnovala
své pracovní činnosti, se stala svědkem kolapsu muže. Nezaváhala
a bezprostředně poskytla první pomoc včetně resuscitace. Muž byl
v bezvědomí, došlo i k zástavě srdce. Paní Linhartová nezaváhala
a okamžitě začala se srdeční masáží. V pravý okamžik se objevilo auto
s přijíždějící praktickou lékařkou MUDr. Strejčkovou, která hned pochopila situaci, zastavila, muže stabilizovala a dohlížela až do příjezdu záchranné služby. Velmi si vážím takového přístupu a domnívám se, že
o hrdinství paní Linhartové bychom měli vědět.
Tečkou na závěr je informace, že Město Libáň zakoupilo automatizovaný externí defibrilátor (AED), kterým bude vybavena libáňská výjezdová jednotka hasičů. Pro případ akutního použití jsme se zástupcem
zdravotnické záchranné služby, panem Davidem Pošepným, naplánovali
odborné proškolení obsluhy AED, a to nejen pro členy výjezdové jednotky. Jsem přesvědčen, že se jedná o správnou investici, i když si zároveň
přeji, aby tento přístroj nebyl příliš potřeba.
Přeji vám hezké prožití jarního období.
Jaromír Přibyl, starosta města

Libáňské noviny č. 94

-3-

- schválení rozpočtového opatření č. 16 roku 2019 a rozpočtových opatření č. 1 a 2 roku 2020 na straně příjmů a výdajů
- schválení rozpočtu města na rok 2020 v paragrafovém členění jako
schodkového – příjmy ve výši Kč 55.251.494,50 a výdaje ve výši
Kč 59.732.213. Schodek rozpočtu bude kryt financováním ve výši
Kč 4.480.718,50.
- schválení střednědobého výhledu na roky 2021 a 2022
- schválení Strategického rozvojového dokumentu města Libáň na roky
2020 až 2025
- schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města
- schválení prodeje pozemků:
 p. č. 250/10 o výměře 59 m2
 p. č. 250/9 o výměře 8 m2
 p. č. 250/8 o výměře 189 m2
 p. č. 1611/11 o výměře 55 m2
 p. č. 1649 o výměře 7 m2, všechny v k. ú. Libáň
- schválení prodeje ½ podílu pozemku parc. č. 1/4 o výměře 101 m2
v k. ú. Libáň
- schválení záměru prodeje 1/6 podílu pozemků:
 parc. č. 351/7
 parc. č. 321/5
 parc. č. 351/4
 parc. č. 348/5
 parc. č. 348/1
 parc. č. 348/6
 parc. č. 348/11, všechny v k. ú. Libáň
- schválení záměru prodeje pozemků:
 parc. č. 1575/4
 parc. č. 1575/5
 parc. č. 1575/6, všechny v k. ú. Libáň
- schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 183/1 v k. ú. Zliv u Libáně
- schválení odkupu pozemku parcelního čísla 1611/31 o výměře 122 m2
v k. ú. Libáň
- schválení uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru od České
spořitelny, a. s., až do výše 2.000.000 Kč, se splatností do 31. 12. 2020
- schválení podání žádostí o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ ve městě Libáň“
- schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce sociálních zařízení a dveří ve staré budově ZŠ v Libáni“
- schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na obnovu kulturních
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památek v Libáni
- schválení uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky „Vybudování sociálního bydlení ve městě Libáň“ s firmou Deregio Tender,
s. r. o., IČO: 02122855
- schválení Řádu veřejného pohřebiště města Libáň, s účinností od
1. 1. 2020
- schválení vzoru Smlouvy o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti, s účinností od 1. 1. 2020
- neschválení poskytnutí úhrady části provozních výdajů souvisejících
se žáky trvale žijícími ve městě Libáň a vzdělávajícími se v Základní
škole Bodláka a Pampelišky, o. p. s., v roce 2019
- schválení uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční
dotace jednotlivým organizacím působícím na území města Libáň
- schválení zajištění svatebních obřadů, s účinností od 1. 3. 2020, následovně:
a) Svatební obřady se budou konat od 1. do 50. týdne
v kalendářním roce.
b) Úřední obřadní místnost je Obřadní síň města Libáň, náměstí
Svobody 36, Libáň.
c) Obřadním dnem pro konání svatebních obřadů je pátek a sobota mimo ty, které jsou svátkem nebo následují po svátku.
d) Obřadní hodiny pro konání svatebních obřadů jsou v pátek od
10 do 12 hodin a v sobotu od 10 do 14 hodin.
e) Svatební obřady bez poplatku se budou konat v úřední obřadní
místnosti v pátek v posledním sudém týdnu v měsíci.
f) Svatební obřady na zámku v Dětenicích se budou konat každý
pátek a sobotu v posledním sudém týdnu v měsíci.
g) Platba za nadstandardní služby při svatebních obřadech je
1.000 Kč + DPH.
h) Tímto usnesením se ruší usnesení z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň z 24. 8. 2016.
- schválení bezúplatného převodu pozemku p. č. 1528/24 o výměře
141 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, z vlastnictví Královéhradeckého kraje do vlastnictví Města Libáň
- schválení odpisu pohledávek do konce roku 2014
- 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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Schválené dotace z rozpočtu města Libáň organizacím
působícím na území města Libáň v roce 2020
spolek/sdružení

částka

Foerstrovy dny, hudební festival, o. p. s.

130 000 Kč

Ochotnický divadelní spolek Bozděch

84 500 Kč

Loutkové divadlo MARTÍNEK Libáň, z. s.

104 000 Kč

Sdružení rodičů a přátel libáňské školy, z. s.

98 000 Kč

Tělovýchovná jednota Sokol Libáň, z. s.

178 000 Kč

Český rybářský svaz, z. s.,
místní organizace Libáň

30 000 Kč

Český svaz včelařů, z. s.,
základní organizace Libáň

15 000 Kč

Myslivecký spolek Pod borovičkou

25 000 Kč

SDH Psinice

45 000 Kč

SDH Libáň

30 000 Kč

KLUB KŘEŠICE, z. s.

9 000 Kč

Byla sobota 4. ledna, brzy ráno. Libáň se probouzela do nového dne. Na
mnoha místech se však již odehrávaly
velké přípravy na tříkrálovou sbírku
a ozývaly se dětské hlasy. Půjdeme stejné trasy? Proč nás není více? Máte
všichni pokladničky a královské koruny?
Každoroční Tříkrálová sbírka právě začala. Škoda, že nás nebylo více,
protože jsme se opět nemohli zastavit ve všech koutech města. Ale tam,
kde jsme zazvonili a zpívali známou koledu, to bylo moc prima. Lidé byli vstřícní. Na mnoha dveřích byl stále nápis křídou ještě z minulého roku.
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Děkujeme moc za dary a milá setkání. Oblastní charita Jičín organizovala letošní sbírku již ve 20 obcích a přímo v Libáni vaše dary dosáhly
částky Kč 5.547,–. Děkujeme koledníkům a jejich doprovodu za čas, který sbírce věnovali. A děkujeme i za dotazy, proč jsme nepřišli i do vaší
ulice. Je nás zatím málo, a tak některá místa navštívit nestíháme. Ale pokud byste chtěli zažít příští rok také zajímavý den s třemi králi a připojit
se, sledujte náš facebook nebo nový web www.charitajicin.cz.
David Jung

Mezi zázraky, které předznamenávají Ježíšovo Vzkříšení, a Vzkříšením samotným je jeden zásadní rozdíl: Kristovo Vzkříšení je definitivní.
Ježíš Kristus žije navěky, Ježíš Kristus už nikdy nezemře! Jeho hrob je
prázdný, definitivně prázdný. Jak jsme slyšeli v evangeliu, prázdný
hrob, tedy zmizení Kristova těla, je nikoliv přímým důkazem, ale znamením. Nalezení prázdného hrobu je prvním krokem k poznání, že Ježíš
byl skutečně vzkříšen… Když ženy viděly, že tělo jejich Mistra je pryč,
nevěděly, co si mají myslet. Pán jim však posílá své posly. Nesou jim slovo, které rozhodne: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen.“ Bratři a sestry, pravda o Vzkříšení Ježíše Krista byla pro život a víru
první křesťanské obce pravdou ústřední. A jako takovou
ji Tradice předává i nám. Vzkříšení Ježíše Krista dokazují
texty Nového zákona a církev je káže – ať je to komu
vhod či nevhod – jako součást samotné podstaty velikonočního tajemství, tedy tajemství našeho Vykoupení.
Kristovo Vzkříšení je, jak jsme již řekli, potvrzením všeho, co Ježíš konal a učil. Stvrzuje též, že on opravdu je Syn Boží. Vzkříšení Ukřižovaného ukazuje jeho božství – Syn Boží nás svou smrtí vysvobodil ze hříchu a svým Vzkříšením nám otevřel brány věčného života. Takový je
pilíř křesťanské víry a naděje. Tato velikonoční vigilie připravuje i nás na
nové setkání se Vzkříšeným, s naším Spasitelem.
Svaté ženy si cestou k hrobu mezi sebou říkaly: „Kdo nám odvalí kámen?“ Znepokojovaly se zbytečně, protože když přišly, kámen už byl
odvalen… I naše srdce je často zavaleno kamenem, který nám brání,
abychom plně žili svou víru a vkládali všecku svou naději v to, že vzkříLibáňské noviny č. 94
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šený Ježíš je reálně přítomen mezi námi. Zapomeňme v této svaté noci na
své starosti, na všechno, čím se znepokojujeme, na svou únavu a nechejme Ducha svatého, aby se v nás modlil a obnovil v nás křestní milost.
Vždyť když jsme spojeni s Ježíšem Kristem, jsme mrtví hříchu a živí Bohu.
Přeji všem Libaňákům požehnané Velikonoce. Pokoj od vzkříšeného
Krista a radostné aleluja.
P. Augustín Števica
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Velikonoční neděle
Bystřice
Osenice

od 18 hodin
od 18 hodin
od 18 hodin vigilie
od 10 hodin
od 8.25 hodin
od 11 hodin

22. 12. 2019 – přijato oznámení, že dne 22. 12. 2019 došlo při venčení
k napadení psa, kterému jiný pes způsobil zranění v oblasti krku, které si
vyžádalo vyšetření u veterináře. Pes byl odchycen a byl uložen do obecního kotce města Libáň pro volně pobíhající psy. Následně byl přestupek
oznámen správnímu orgánu k projednání.
28. 1. 2020 – přijato oznámení, že došlo k vzájemnému napadení mezi
dvěma místními občany. Jednalo se o napadení pod vlivem alkoholu,
kdy došlo ke zranění obou osob, kdy jedna osoba měla vykloubené rameno a druhá osoba utrpěla zlomeninu nohy. Věc následně evidována
jako výtržnictví a ublížení na zdraví.
5. 2. 2020 – oznámeno na OOP Kopidlno, že neznámý pachatel překonal
oplocení u domu na adrese Libáň, nám. Svobody č. p. 16, a na dvoře
domu poškodil čerpadlo u studny, kdy přeřízl přívodní kabel od čerpadla a tento kabel odhodil na dvorek domu. Poškozením čerpadla vznikla
škoda ve výši 750 Kč. Pachatel tohoto skutku byl místní občan, kterému
bylo sděleno podezření z přečinu porušování domovní svobody.
6. 2. 2020 – byla hlídka OOP Kopidlno vyslána IOS PČR do
obce Libáň z důvodu asistence při přistání vrtulníku letecké
záchranné služby, jelikož došlo ke kolapsu místního občana.
Vrtulník následně za asistence hlídky přistál na nám. Svobody v Libáni.
6. 2. 2020 – přijato oznámení, že neznámý pachatel posprejoval přístřešek
na popelnice u bytového domu č. p. 552 v ulici Na Sídlišti v Libáni. Na
místě bylo zjištěno, že neznámý pachatel v uvedené době nastříkal na
levý bok plechového přístřešku z vnitřní strany sprejem červené barvy
kosočtverec se svislou čárou uprostřed, po jehož obvodu nastříkal spreLibáňské noviny č. 94
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jem modré barvy kratší čáry, kdy obrazec je široký 45 cm a vysoký
50 cm, dále sprejem červené barvy nastříkal dvě překřížené čáry o délce
35 cm na víko popelnice stojící v levém rohu přístřešku a dále nezjištěným předmětem vyryl do nátěru pravého boku přístřešku zvenčí kosočtverec se svislou rýhou uprostřed, kdy obrazec je široký 30 cm a vysoký
60 cm, čímž poškozené organizaci Společenství vlastníků v Libáni, způsobil škodu ve výši 978 Kč.
8. 2. 2020 – přijato písemné oznámení, ve kterém oznamovatel uvádí, že
byl dne 8. 2. 2020 v 16:30 hod., v Libáni, ul. B. Němcové, před č. p. 102,
slovně napaden místní osobou, která mu vyhrožovala újmou na zdraví
a následně při odchodu mu poškodila vjezdová vrata, na kterých způsobila škodu ve výši 2.000 Kč.
18. 2. 2020 – oznámeno osobně na Policii ČR Kopidlno, že někdo v době
od 9. 2. 2020 00:05 hodin do 00:10 hodin, na diskotéce v Libáni odcizil
volně položený mobilní telefon. Z podání vysvětlení bylo zjištěno, že dosud neznámý pachatel v uvedené době odcizil ze stolu na diskotéce
v Libáni, která se konala na sálu v restauraci Radnice, mobilní telefon zn.
Honor, černé barvy, čímž poškozenému způsobil škodu ve výši 3.000 Kč.
21. 2. 2020 – oznámeno na Policii ČR, že někdo na parkovišti u podniku
Antolin v Libáni propíchal u osobního vozidla všechny pneumatiky
a poškrábal lak. Po příjezdu na místo, ohledáním místa činu a z podání
vysvětlení oznamovatele bylo zjištěno, že dosud neznámý pachatel
u osobního vozidla Renault Clio nezjištěným předmětem propíchal
všechna čtyři kola a poškrábal lak na levém předním blatníku, obou levých dveřích, levém zadním blatníku a pravých předních dveřích, čímž
poškozenému způsobil škodu 31.800 Kč. Pachatel tohoto skutku byl zjištěn.
24. 2. 2020 – oznámila hlídce OOP Kopidlno provozní restaurace Radnice
v Libáni, že neznámý pachatel v restauraci Radnice v Libáni
z nezajištěného skladu masa odcizil 2,5 kg kuřecího masa a 2 kg hovězího masa. Odcizením masa vznikla škoda ve výši 700 Kč, a to Městu Libáň. Pachatel byl zjištěn, kdy nahradil způsobenou škodu a věc byla
vyřízena blokovou pokutou.
Dále bylo evidováno několik přestupků na úseku proti občanskému
soužití, kdy se jedná většinou o fyzické napadení mezi místními občany.
Často se jedná o skutky pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.
Tyto skutky jsou prověřeny a následně oznámeny správnímu orgánu
k projednání.
Dále bych chtěl 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 jaLibáňské noviny č. 94
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kýkoliv poznatek k trestné činnosti, aby jej předali službu konajícím policistům na OOP Kopidlno nebo zavolali na linku 158.

pprap. Jaroslav Zikmund, Policie ČR OO Kopidlno

VÝROČÍ
25. února uplynulo 70 let od tragické smrti katolického kněze Josefa
Toufara, jež byla následkem události, o které dnes mluvíme jako o číhošťském zázraku...
Josef Toufar se chtěl stát knězem už od dětství. Narodil se v roce 1902
v Arnolci blízko Polné na Vysočině do rodiny
sedláka a zároveň hospodského a musel doma
velmi pracovat. Ke studiu se dostal až po smrti
otce v roce 1927, kdy statek a živnost převzal
bratr. Josefovi bylo už 26 let, když začal studovat na gymnáziu v Německém Brodě. O mnoho
starší než jeho spolužáci absolvoval v roce 1935.
Teprve poté mohl vstoupit do kněžského semináře v Hradci Králové, kde se situace opakovala. Vysvěcen na kněze byl v roce 1940.
Nejprve působil jako kněz v malé obci Zahrádka, kde se stal velmi oblíbenou osobností a kam přinesl mnoho dobrého. Byl velmi aktivní a vstřícný a zanedlouho byl kostel, dříve poloprázdný, zaplněn věřícími. Přispěl ke zřízení měšťanské školy
v Zahrádce, měl podíl na založení Posázavského gymnázia v Ledči nad
Sázavou. Důležitým počinem bylo také založení místní skupiny Sdružení katolické mládeže, která čítala přes sto členů a vykazovala bohatou
činnost. Aktivní život pátera Toufara vzbudil ale i pozornost komunistů,
kteří církvi a hlavně vzrůstající Toufarově oblibě nepřáli. Po převratu
v roce 1948 intervenovali na hradecké diecézi komunisté z obce a Toufar
byl proto přes odpor obce věřících a všech obyvatel a jejich petic přeložen do malé obce Číhošť.
Toufarovo přeložení ze Zahrádky byl jeden z mnoha případů šikanování a perzekucí kněží, řeholníků a řeholnic v období krátce po únoru
1948 (v době, kdy komunisté ještě církvi nevyhlásili otevřený boj, ale pokoušeli se s církví dohodnout, aby se tato „po dobrém“ podvolila stranickému diktátu).
Ale i v Číhošti P. Toufar bez hořkosti začal velmi lidsky a vstřícně působit a zanedlouho si získal většinu obyvatel. Musel to být velmi charismatický člověk. Podobně jako v Zahrádce mezi hlavní Toufarovy
Libáňské noviny č. 94
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činnosti patřilo vyučování náboženství, vyřizování agendy farního úřadu a sloužení bohoslužeb. Při setkávání s farníky byl Toufar neformálním a ryzím knězem a v pohnuté poúnorové době působil jako kněz,
který lidské společenství spojuje, nikoli rozděluje.
Ke zmíněné události došlo na přelomu let 1949 a 1950. Při mši svaté
v adventu 11. prosince 1949 se několikrát během kázání Josefa Toufara
pohnul tam a zpět asi půl metru vysoký kříž nad svatostánkem na hlavním oltáři místního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Svědků pohybu
kříže bylo devatenáct. Sám farář si ničeho nevšiml a o „zázraku“ se
dozvěděl od farníků až několik dní poté.
Vše se rozkřiklo a do místa údajného zázraku začali proudit davy věřících. Zajímala se i katolická církev. Číhošť navštívil i například želivský
opat Vít Tajovský, významná církevní osobnost.
Státní bezpečnost zpočátku hlášením o události nevěnovala pozornost, to se však s rostoucím zájmem věřících změnilo. Začátkem 50. let
začíná totiž ve východním bloku zostřování tzv. třídního boje nejen uvnitř komunistických stran, ale v neposlední řadě i proti církvi. Komunistické rozvědky potřebovaly proti duchovním kompromitující materiály,
aby mohly zahájit politické procesy. Podobné protináboženské represe,
jaké poznala Číhošť, se zhruba ve stejném období odehrávaly v Polsku
(Čenstochová), Maďarsku (Debrecín) i v NDR (Güstrow). Událost měla
být zneužita jako záminka k proticírkevním represím a propagandě.
Páter Toufar byl obviněn, že „zázrak“ zinscenoval, večer 28. ledna byl
zatčen a dopraven do valdické věznice u Jičína. V dalších dnech a týdnech zatýkání pokračovalo, zatčeni byli Vít Tajovský, číhošťský kostelník
František Pártl a další svědkové.
Při výslechu Toufar opakovaně odmítal obvinění, že by křížem pohyboval pomocí technického zařízení. V následujících týdnech byl podroben opakovanému mučení. Výslechy včetně týrání vedl sadistický
vyšetřovatel StB Ladislav Mácha. Kněz manipulaci s křížem vytrvale
popíral a až koncem února pod nátlakem mučení podepsal předem vykonstruované přiznání k zinscenování „zázraku“ a návdavkem i k sexuálnímu zneužívání ministrantů. (V 90. letech bylo přiznání P. Toufara
zpochybněno, znalecký posudek uvádí, že po stylistické stránce text neodpovídá předchozím výpovědím.)
V noci z 23. na 24. února byl kněz ve značně zbědovaném stavu, způsobeném Máchovými vyšetřovacími metodami, dopraven do Číhoště,
aby se účastnil „rekonstrukce“. Akce byla filmována a získaný materiál
měl posloužit k propagandistickému filmu Běda tomu, skrze něhož přichází
pohoršení. Mělo být ukázáno, že farář při kázání kříž rozpohyboval pomocí drátkového zařízení maskovaného květinami (jde však o zásadní
Libáňské noviny č. 94

- 11 -

chybu scénáře (číhošťský zázrak se stal v adventu, kdy květinová výzdoba v kostele podle liturgických předpisů není povolena). Cestou na
kazatelnu musel být zmučený Toufar podpírán, podle některých svědků
měl na nohou rozstřižené bačkory, protože jeho chodidla se po mučení
nevešla do bot. Ve filmu mohly být použity jen některé záběry na kazatelně, na ostatních záběrech už byla jeho postava hraná. Natáčení probíhalo v noci, protože farníci se o něm neměli dozvědět.
P. Toufar byl navzdory svému zbědovanému stavu odvezen téže noci
zpět do Valdic. Dne 25. února byl ale převezen do státního sanatoria
v Legerově ulici v Praze a večer operován kvůli zánětu pobřišnice vzniklém v důsledku prasklého žaludečního vředu. Několik hodin po operaci
však prakticky na následky krutého mučení zemřel. Bylo mu 47 let.
Josef Toufar byl pohřben v hromadném hrobě kdesi u zdi ďáblického
hřbitova v Praze. Teprve po listopadu 1989 došlo k objasnění případu
a v roce 2013 dala církev souhlas ke svatořečení. V současné době probíhá tzv. diecézní fáze procesu.
V červenci 2015 byly ostatky pátera Toufara po 65 letech převezeny
do číhošťské farnosti, kterou Toufar naposledy spravoval, a 12. července
byly po slavnostní bohoslužbě za účasti církevních hodnostářů a tisíců
věřících uloženy v tamním chrámu Nanebevzetí Panny Marie.
Josef Toufar nebyl jediným postiženým v souvislosti s číhošťskými
událostmi – například fotograf Josef Peške, který začátkem ledna pořídil
fotografie kříže a oltáře, byl odsouzen ke 13 letům vězení.
Motivy číhošťských
událostí našly ohlas
i v umění,
zejména
v literatuře – např.
v básních Jana Zahradníčka Znamení moci a Uctívání kříže. Josef
Škvorecký na nich založil svůj román Mirákl. V roce 2004 natočila
Česká televize na motivy číhošťských udáKostel Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti
lostí televizní film In
nomine patris s Viktorem Preissem v roli Josefa Toufara. Toufarův život
včetně okolností číhošťského zázraku podrobně zdokumentoval Miloš
Doležal, v roce 2012 vyšla jeho monografie Jako bychom dnes zemřít měli:
Drama života, kněžství a mučednické smrti číhošťského faráře P. Josefa Toufara.
Zdroj: Internet, denní tisk
Mgr. Jitka Šedivá
Libáňské noviny č. 94
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K otevřenému boji komunistů proti duchovním došlo jen o něco později. V noci ze 13. na 14. dubna 1950 obklíčili příslušníci SNB, StB a Lidových milicí kláštery sedmi nejpočetnějších mužských řeholí. Akce K – tak
likvidaci mužských řádů během jediné noci nazvala Státní bezpečnost.
Při Akci K bylo internováno 2900 mnichů, ti pak museli narukovat
k vojenským jednotkám PTP (Pomocných technických praporů), nastoupit do dělnických profesí, účastnit se převýchovných politických školení
v marxismu-leninismu, vrátit se do civilního života a duchovní službě se
věnovat tajně.
Předem utajovanou akci osobně řídil tehdejší generální tajemník KSČ
Rudolf Slánský (sám později skončil na popravišti). V pokynech pro zásahové jednotky stálo: „Po příjezdu do kláštera zajistí zmocněnec a orgán
bezpečnosti telefon, uzavře vchod a nedovolí řeholníkům opouštět klášter ani osobám mimo klášter vcházet.“
Bezpečnostní složky zajistily také zvony, kdyby některého z mnichů
napadlo zvonit na pomoc. Všichni mniši museli nasednout do přistavených autobusů, které je bez jakéhokoli vysvětlení odvezly do internačních táborů zřízených Státní bezpečností ve vybraných klášterech,
například v Broumově, Králíkách, Oseku u Duchcova, Želivi či
v Hejnicích. To vše pod namířenými hlavněmi samopalů.
Akci K neunikl ani nejstarší mužský klášter v Praze Břevnově. Opata
břevnovského kláštera Jana Anastáze Opaska zatkla Státní bezpečnost
ještě před „bartolomějskou nocí klášterů“, jak ji popsal benediktin Jan
Josef Kohl: „19. září 1949 pan opat ještě oddával jeden pár na Bílé hoře.
Když se vrátil, přišli na vrátnici dva muži, že by s ním chtěli mluvit, že
jsou z magistrátu. Jakmile jim vrátný otevřel, vhrnulo se dovnitř dalších
dvanáct estébáků. Čili čtrnáct lidí přišlo zatýkat jednoho člověka.“
Ve vykonstruovaném procesu s církevními hodnostáři byl opat Opasek v roce 1950 odsouzen na doživotí. Ve vězení nakonec strávil „jen“
deset let, do břevnovského kláštera se mohl vrátit až v roce 1990.
Likvidace klášterů znamenala i devastaci státem zabavených budov.
V břevnovském klášteře sídlil v době komunismu Státní ústřední archiv
spadající pod tehdejší ministerstvo vnitra. V hospodářském dvoře se
usídlila StB pod krycím názvem „Montážní ústav“, jak pojmenovala odbor na sledování cizinců. V sýpce měl sídlo další státní podnik – Zemědělský nákup a zásobování. Zahradní pavilon Vojtěška, historické místo
založení kláštera, kde se nachází pramen Brusnice, skončil v ruinách,
stejně jako zahrada, kterou nikdo neudržoval. Podobně to bylo i v jiných
klášterech.
Stejným způsobem následná „Akce Ř“ o pár týdnů později zlikvidoLibáňské noviny č. 94
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vala i ženské řeholní řády.
Zdroj: Internet, denní tisk

Mgr. Jitka Šedivá

Člověk se několikrát za život stěhuje. Do většího je to vždycky jednodušší.
Vezmete si všechno. Do menšího je to už horší. V takové situaci jsem se ve svých
skoro osmdesáti letech ocitl i já. Obracím v ruce každou maličkost a rozvažuji,
jestli ji budu ještě potřebovat nebo zda ji mám vyhodit. Co to je tamhle vzadu?
Jéééje, tuhle krabičku od sirek hledám už několik let. Jestli pak tam ještě je. Ale
jó, rachtá tam. A pomalu ji otvírám. Uvnitř leží zašlý hnědý knoflík od vojenské
uniformy s vylisovanou pěticípou hvězdou a uprostřed srp a kladivo. Klučičí
trofej. Opravdu voněli benzínem a travou a taky potem a špínou, komusi zrekvírovali krávu a jediné, co dovedli říct, bylo: „davaj časy“…
„Pojedete do Libáně“, rezolutně oznámil táta mé mamce. Bydlení tady
v Praze přestává být bezpečné. Po bombardování Drážďan, které jsme
slyšeli až v krytu našeho domu na Žižkově, a hlavně poté, co se Američané spletli a vybombardovali část Prahy (14. 2. 1945), se zdála být situace v Praze skutečně na hranici života a smrti. V kostele sv. Ignáce na
Karlově náměstí procházím mezi desítkami přikrytých mrtvých těl, obětí
bombardování, no zkrátka zvědavý kluk. Nedaleké Emauzy to srovnalo
se zemí. Takové dobrodružství mám opustit? Ale co naplat, hlava rodiny
má rozhodující slovo. Jedeme tedy k babičce Barboře Vackové do Libáně.
Já, mamka a moje mladší sestra Líba. Nejedeme do žádné ciziny, vždyť
tu trávíme každé prázdniny a máme tu spoustu známých a kamarádů.
A kromě klukovských hrátek tu mám i své povinnosti – každý den ministruji při mších v kostele sv. Ducha, při všech svatbách i pohřbech.
Probíhají v latině a znám je už celé nazpaměť. Babička je živnostnice, má
tu malé krupařství, i když teď, když je válka, to v obchodě taky není jednoduché. Na kole jezdím do okolních vesnic pro mouku, po pěti kilech
na každém řidítku a hlavně až večer. A chodím tu taky do školy. Největšího kamaráda mám hned ze sousedství – Honzíka Škobise, syna uznávaného lékaře.
Je krátce po prvním jarním dni (23. 3. 1945), jdeme ze školy, tedy
vlastně ze sokolovny, protože naše pátá třída se do školy už nevešla.
Krátíme si cestu „prolízkou“ nad koupalištěm. Jako blesk z čistého nebe
se ozve rána jako hrom, všechno se třese a tlaková vlna nás povalí na
zem. To byla tedy pecka! Jedna bomba dopadla na Ženichov a druhá ke
kabinám na koupališti, tam, kde jsou dnes tenisové kurty. Po bombách
zůstal vyhlouben velký kráter. Zdá se, že dobrodružství zažiju i na poLibáňské noviny č. 94
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klidném maloměstě. Dny míjely, zprávy z rádia nás ještě stále krmily
pohádkami o vítězství Říše, v hospodě se povídalo o masakru v Ledcích.
Začátkem května začali lidé přemalovávat německé nápisy a v dnešní
Masarykově ulici se budovala z dlažebních kostek barikáda. Že je konec
války, jsem se dozvěděl náhodou na poště (byla tam, co je dnes zdravotní středisko) a hned jsem tu novinu běžel říct domů a taky paní Škobisové. Ani mi to v první chvíli nechtěla věřit. Až když se 11. května objevili
na libáňském náměstí rudoarmějci, bylo jasné, že je po válce.
Přijeli s vozy taženými unavenými koňmi. Jeřabiny, které lemovaly
náměstí, se hned staly terčem jejich pozornosti a během chvíle byly
okousané, jak jen to šlo. Dovedete si představit rozechvění ani ne jedenáctiletého kluka, který je vtažen do osudových momentů města! Okukoval jsem zbraně a vojáky a zadíval se na asi šestnáctiletého
umouněného klučinu, sotva udržel samopal. Poprosil jsem ho, aby mi
dal něco na památku. A on bez váhání jedním tahem ruky utrhnul ze své
uniformy knoflík a podal mi ho...
Knoflík je už sedmdesát let v krabičce od sirek. Co asi
za těch sedmdesát let prožil ten kluk? Vrátil se vůbec
domů, neskončil někde v gulagu nebo se z něho stal metálový hrdina? Kdo ví? Vracím knoflík zpátky do krabičky a s ním vzpomínku na poslední dny války
v Libáni. A jak to bude s krabičkou? Stěhuje se se mnou,
ten kus dětství přeci nemůžu ztratit.
Podle vzpomínek Zdeňka Vokurky napsala a památný knoflík uchovává Pavla Kaprasová

Chceme-li více poznat minulost Libáňska, musíme dobře znát i život
a dílo významných osobností, které dějiny tohoto kraje spoluvytvářely.
Jsou jich desítky, ba stovky. O každé z nich existuje odborná nebo populární literatura, která je dostupná v knihovnách nebo na internetu. Našim
úkolem není dopodrobna seznámit čtenáře s jejich životopisy a dílem.
Jde spíš o stručné medailonky slovníkového typu, které by upozornily
na základní životopisná data a na nejdůležitější fakta o díle se zvláštním
zřetelem k Libáňsku, která nenajdeme v jiných používaných zdrojích.
Bibliografii uvedeme vcelku na závěr seriálu.
A ještě tři poznámky úvodem:
1. Řazení hesel jednotlivých osobností bude přibližně chronologické.
2. Libáňskem myslíme oblast kolem Libáně, Dětenic a Střevače, tedy
přibližně obvod, odkud děti chodily na vyšší stupeň základních škol
Libáň a Dětenice a nemocní k obvodním lékařům v těchto místech.
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Jde tedy o severní část bývalého soudního a samosprávného okresu
Libáň.
3. Rádi uvítáme opravy, doplňky a upřesnění od našich čtenářů.
* mezi léty 1297-1305,
† 30. 6. 1364 Roudnice nad Labem, pohřben Kladsko (Polsko)
O místě jeho narození a o jeho mládí nemáme přesné zprávy. Nejčastěji se uvádí rodová tvrz Hostinka či Hostyně na Jaroměřsku,
stejnojmenná tvrz u Českého Brodu, polské
Kladsko, kde jeho otec Arnošt ze Staré sloužil
jako královský hejtman; my se přikláníme
k tvrzi Stará, kde otec psal roku 1340 svou závěť a kde matka Adlička ze Staré měla své
vdovské sídlo. V Libáni také založil špitál
s kaplí. Arnoštův bratr Bohuše byl knězem,
další bratři Smil a Vilém drželi statek a asi oni
nechali zbudovat gotickou tvrz Stará, třebaže
centrum rodové državy se přesunulo na Pardubicko.
Církevní kariéru Arnoštovu můžeme sledovat podrobně (díky jeho
autobiografii) od studentských let v Broumově, Kladsku, Praze a Itálii až
k působení v úřadě pražského biskupa a poté prvního arcibiskupa. Celou diecézi upevnil a proslul i podporou gotického umění (stavitelství,
malířství, rukopisy) a vědy (jako kancléř nově založené pražské univerzity). Vynikající je také jeho role předního rádce a přítele císaře Karla IV.
O jeho vztahu k Libáňsku psali mj. Josef Vítězslav Šimák, Václav Chaloupecký a Zdenka Hledíková.
*asi 1349, † 13. 8. 1403 u Kutné Hory či u Lichnice
Ani o místě narození Smila Flašky neexistují
přesné zprávy. Jeho otec Vilém, bratr Arnošta
z Pardubic, však držel statek Stará až do roku 1493,
takže rodově na Libáňsko patří. Po studiích působil
v úřadu nejvyššího písaře zemského. Byl členem
panské jednoty, která se protivila králi Václavu IV.
a v bojích s královými přívrženci zahynul.
Smil Flaška byl významným literátem, z jeho děl
vyniká rozsáhlá veršovaná alegorická Nová rada,
v níž zvířata radí králi lvu, jak nejlépe panovat.
Pasáže o něm najdeme ve všech dějinách české literatury.
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Karol Bílek

KULTURA

3. 4.
4. 4.
7. 4.
18. 4.
21. 4.
2. 5.
5. 5.
9. 5.

16. 5.

23. 5.

5. 6.
13. 6.
15. 6.
23. 6.

27. 6.

DUBEN
Travesti show skupiny Techtle mechtle v KD Libáň od 20 hod.
Koncert smíšeného pěveckého sboru Smetana Jičín v kostele
sv. Ducha od 17 hodin
Přednáška Ing. Mileny Roudné, CSc., Památné stromy a studánky na Libáňsku v zasedací místnosti MěÚ Libáň od 17 hodin
Autobusový výlet na zámek Častolovice, odjezd v 8 hodin
z náměstí Svobody v Libáni – nutno se přihlásit
Přednáška Mgr. Josefa Matouška Libáňský cukrovar v zasedací místnosti MěÚ Libáň od 17 hodin
KVĚTEN
10. ročník Bramborákiády na hřišti v Psinicích od 15 hodin
Přednáška historika Viktora Blažka Nemovité památky na Libáňsku v zasedací místnosti MěÚ Libáň od 17 hodin
Zahajovací koncert 20. ročníku hudebního festivalu Libáňský
hudební máj – Foerstrovy dny 2020 – Šanson – moje láska i prokletí – hraje orchestr Virtuosi di Praga v KD Libáň od 19 hodin
Literárně-hudební pořad v rámci festivalu Libáňský hudební máj
– Foerstrovy dny 2020 – Navždy Vaše B. N. – Veronika Vildmanová s přáteli – KD Libáň od 19 hodin
Závěrečný pořad jarní části hudebního festivalu Libáňský hudební máj–Foerstrovy dny 2020 – varhanní koncert duchovní hudby
Marie Zahrádkové se sólem na trubku Pavla Hromádky –
v kostele sv. Ducha v Libáni od 19 hodin
ČERVEN
Noc kostelů v kostele sv. Ducha v Libáni s komentovanou prohlídkou Viktora Blažka, na varhany bude hrát Ota Rohlíček
Dětský den v Libáni – vystoupí Poupěnka a Štístko, Václav
Upír Krejčí od 10 hodin ve sportovním areálu v Libáni
Pasování prvňáčků na rytíře-čtenáře knihovny za účasti spisovatelky Danky Šárkové v obřadní síni MěÚ Libáň od 11 hodin
Přednáška Ing. Pavla Hančara a Pavla Herčíka – Co nevíme
o knihařství a výrobě medailí – v zasedací místnosti MěÚ Libáň od 17 hodin
10. ročník Babetiády – vyjížďka na Babetách – na hřišti
v Psinicích od 13 hodin
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Kulturně společenská akce Sjezd rodáků a přátel
let první písemné
zmínky o Libáni Libáně, Kozodírek, Křešic, Psinic a Zlivi s mottem
„udělejme něco pro nás” se blíží. Označte si datum pátek 5. a sobota
6. září 2020 výrazně do svého kalendáře, diáře, počítače či mobilu, určitě
si nedáte ujít příležitost VIDĚT, SLYŠET, ZÚČASTNIT SE.
Tým nadšenců – dobrovolníků se snaží, přípravy jsou v plném proudu, spolupráce a podpora představitelů města je velmi dobrá. Přesto,
dovolte výzvu pro vás: Hledáme dobrovolníky, mladé, středního věku
i věkově pokročilé, každá podaná ruka je vítána i drobná pomoc se počítá. Kontakt: Městská knihovna Libáň, paní Lucie Hlaváčková.
Nadšení a radost sdílíme z doprovodného programu, kdy se každý
měsíc koná zajímavá a poučná přednáška. Přibližuje historii, kulturní
památky anebo osobní, velmi silné a emotivní vazby na Libáň a její okolí.
V lednu to byly dokonce přednášky dvě. Sedmého
ledna se o své vzpomínky podělil Ing. Bohumír Procházka, vystoupení pojmenoval Libáň za slávy cukrovaru.
Velmi výstižné, protože osobité vyprávění, příhody a postavy byly spojeny především s jeho dětstvím v Libáni.
V té době byl cukrovar na vrcholu svého významu.
Na konci ledna jsme přivítali promovaného historika Bohumír Procházka
pana Karola Bílka. Jeho přednáška s názvem Osobnosti Libáňska je spojena s několika nej. Zaznamenali jsme největší účast posluchačů, přednáška obsáhla nejdelší časový historický úsek a na plátně z projektoru
před námi defilovalo nejvíce fotografií. Fotografií osobností, které vyvolaly mimořádný zájem i nostalgické zamyšlení.
Únorová přednáška Co víme o Libáni ve středověku bylo téma, kterého se ujal Mgr.
Jan Hrdina, PhD. Jeho vystoupení bylo o historickém
období, kde často odborníci
postrádají vzácné dokumenty,
kde musí pátrat v širokých
souvislostech a současně pomocí detailů nálezů zařazovat
do lokality, časové osy nebo
postavení tehdejšího člověka.
Přesto k nám pan Hrdina hoJan Hrdina a Karol Bílek
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vořil jazykem srozumitelným pro laiky, odezvou byla řada dotazů. Potěšila i účast hostů z muzea v Jičíně.
Na co se můžeme těšit dále?
7. dubna Ing. Milena Roudná, CSc., bude hovořit na téma Památné stromy a studánky na Libáňsku.
21. dubna se vrátíme k cukrovaru, Mgr. Josef Matoušek ze Státního
okresního archivu Jičín v přednášce Libáňský cukrovar představí toto
téma z pohledu odborného.
Mgr. Zdena Cimická

Budete mít příležitost v době chystaného Sjezdu rodáků a přátel. Má
to ale háček. Z bezpečnostních důvodů musí být provedeny drobné
opravy. Náklady na nákup materiálu (práci odvedou dobrovolníci) by
měla uhradit veřejná sbírka, kterou vyhlásilo Město Libáň v prosinci
2019. Sbírka byla zahájena vánočním koncertem v kostele sv. Ducha. Zážitek z vystoupení Zámeckého saxofonového kvarteta Josefa Žemličky
byl velmi silný, umocnil sváteční atmosféru a pohladil na duši.
Podpořte, prosím, jakoukoliv finanční částkou tento záměr (do pokladničky umístěné v pokladně MěÚ Libáň nebo přímo na účet
č. 5797712349/0800, sbírka bude ukončena 15. dubna 2020).
Mgr. Zdena Cimická

Stejně jako město či libáňská dechovka i já, hudební festival Libáňský
hudební máj – Foerstrovy dny, letos slavím kulaté narozeniny. Ovšem
oproti výše jmenovaným jsem výrazně, ale výrazně mladší. Bude mi teprve 20 let. Dalo by se říci, že sotva stojím na startu života. A vidíte, přeci jen si už mohu dovolit malé ohlédnutí a rekapitulovat, jakou plejádu
umělců a hudebních žánrů jsem do Libáně přivedl.
Za uplynulých 19 let jsem měl na programu stovku koncertů a jiných
hudebně–dramatických pořadů i více jak padesát hostů v křesle. V nich
dohromady vystoupilo více než 1.200 účinkujících. Dal jsem příležitost
jak začínajícím mladým umělcům, ať už sólistům (Vzpomínáte na malého Káju Vrtišku? Úžasného klavíristu – dnes dokonce pedagoga na pražské konzervatoři.) nebo členům souborů a sborů (Boni Pueri, pěvecký
sbor při pardubické univerzitě), tak i věhlasným bardům toho největšího
uměleckého kalibru. Jako úplně první host prvního ročníku 2001 stanul
na pódiu libáňského kulturního domu maestro Václav Hudeček. A když
už jsme u těch housliček, v Libáni jsme opravdu slyšeli celou řadu elitních houslistů: kromě již zmíněného „Venouška“ také Pavla Šporcla,
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Ivana Ženatého i Josefa Špačka. Abych byl genderově vyrovnaný, musím
připomenout také „něžnou“ část účinkujících: nejúžasnější Rusalka
všech dob Gábi Beňačková, Eva Urbanová, světová jednička ve hře na
královský nástroj – křehká harfistka Jana Boušková, první dámy českého
dramatického umění Hana Maciuchová, Gábi Vránová. Vzpomínáte si,
jak při její recitaci básně Jaroslava Seiferta „Housle“ spadl v sále s ohromným rámusem obraz? Nic ji nerozhodilo, naprostá profesionálka.
A skupinová tělesa – na koho nezapomenout: Panochovo kvarteto, Hudba Hradní stráže, Spirituál kvintet, Musica Bohemica, Smetanovo trio,
pěvecké sbory ze všech koutů republiky. Nelze všechny vyjmenovat, na
to by nám nestačila ani tři čísla Libáňských novin. Dá-li pánbůh, podrobněji si historii našeho festivalu připomeneme ve zvláštní publikaci
vydanou k jubileu festivalu i města.
Zvídavý divák mi však správně klade otázku: „A co letos, pane festivale, co zajímavého jste pro nás připravil v rámci 20. ročníku?“ Tak tedy
pište si, ať vám nic neuteče.
Zahajujeme v sobotu 9. května 2020, a to koncertem orchestru Virtuosi
di Praga pod vedením Oldřicha Vlčka, který s orchestrem a sólistkou Michel Katrak pro libáňské publikum připravil pořad s názvem „Šanson –
má láska i prokletí“. Z názvu lze snadno dovodit, že ústředním tématem
budou skladby, jejichž autoři i interpreti dobyli nejdříve Paříž a pak
i všechna světová pódia. Jak tomu bude v Libáni?
Následující týden v sobotu 16. května 2020 chceme přispět ke připomínce dvoustého výročí narození naší první skutečné a také největší spisovatelky Boženy Němcové (1820). Pořad, jehož pracovní název zatím
zní „Navždy Vaše B. N.“, je koláží úryvků z dopisů B. N., básní F. Halase
a J. Seiferta, doplněných zpěvem, lidovou hudbou a hudbou 19. století.
V pořadu se v roli B. N. představí naprosto autentická a okouzlující Veronika Vildmanová, mužným protějškem, který se zároveň postará
o klavírní doprovod, je Radek Hanuš, pedagog z hořické základní umělecké školy.
V závěru májové části libáňského festivalu se
v sobotu 23. května 2020 přesuneme do kostela sv. Ducha, kde si dáme dostaveníčko s barokní varhanní
hudbou. Kombinace varhany a trubka
není libáňskému publiku neznámá, jistě
vzpomínáte s námi na koncert A. Bárty a M. Kejmara. Tentokrát za starodávný hudební nástroj usedne velmi talentovaná mladá umělkyně, lomnická rodačka Marie Zahrádková. Společně s ní na kůru bude stát a hrát na trubku Radek Hromádka, jehož oborem kromě trubky je též hoboj.
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Pro úplnost raději avizuji, že v září se uskuteční dva koncerty: jeden
přinese hudbu komorní a závěr festivalu bude patřit americké swingové
hudbě ve špičkovém provedení Jana Smigmatora.
Snad jsem alespoň ve zkratce naznačil, že dvacátý ročník bude žánrově velmi pestrý, a proto pochybí ten, kdo si již předem nezajistí vstupenky. Jako vždy jsou kromě vstupenek k dispozici též festivalová abonmá,
vše k dispozici v městské knihovně u paní Hlaváčkové, kde si můžete
vstupenky též zarezervovat na tel. č. 724 772 104.
S úctou Váš festival Libáňský hudební máj – Foerstrovy dny 2020
Krásné jaro s nevšedními hudebními zážitky vám přeje za o. p. s. Foerstrovy dny, hudební festival,
Pavla Kaprasová

Od ledna letošního roku jsme pravidelně hráli loutková představení
s různou tematikou. Divadelní sezona byla časově velmi náročná, ale
úspěšná, co se týče návštěvnosti jednotlivých představení, ale i pozitivních ohlasů na uvedené pohádky.
Jak jsem již uvedla, návštěvnost byla velmi dobrá, ale nás ještě zajímalo, odkud jsou naši diváci. Ze statistiky vyplynulo, že do našeho divadla
jezdí diváci z patnácti různých měst a obcí blízkého, ale i vzdáleného
okolí. To nás velmi těší.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem našim divadelním příznivcům
za návštěvu a současně je i pozvat na divadelní premiéru dvou pohádek
dětského souboru Paravánek, kterou připravují na oslavu Dětského dne
v Libáni. Pohádky se jmenují Vrány z Hruškovic a Strašidlo Bum Bác.
Na Setkání rodáků a přátel Libáně, Kozodírek, Psinic, Křešic a Zlivi,
připravuje loutkový soubor Martínek další dvě nové pohádky, které
uvede 5. září 2020 v rámci připravovaného programu.
Sledujte naše webové stránky a facebook, kde se dozvíte veškeré aktuální informace o činnosti loutkového divadla Martínek.
Hana Grossmanová, LD Martínek, z. s.

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Ve středu 29. ledna 2020 se stejně jako každý školní rok uskutečnilo
školní kolo v recitační soutěži Veselá básnička. Recitátoři z jednotlivých
tříd v aule školy přednesli vybrané básně a prózy. Soutěžící byli rozděleni do čtyř kategorií. První dvě místa z každé kategorie postoupila do
okresní soutěže Dětská scéna Jičín. V Jičíně nás budou reprezentovat: Jakub Šolc a Michaela Vlková v první kategorii, Amálie Rukavičková se
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Štěpánem Čepickým ve druhé kategorii. Ve třetí kategorii budou soutěžit Lucie Přibylová a Natálie Heršálková. Ve čtvrté a poslední kategorii budou o postup usilovat Lucie
Klímová a Denisa Šikutová.
Naše školní kolo mělo jednu kategorii speciální, a to pro recitátory
z první třídy. Všichni od poroty získali čestné uznání a velikou poklonu za jejich odvahu a krásná vystoupení.
Všem účinkujícím děkujeme za účast, výhercům gratulujeme a budeme se těšit zase příští rok .

Bc. Nikola Ryklová

Letos poprvé se žáci z naší školy podívali
do zahraničí, konkrétně navštívili anglický
Londýn a jeho přilehlé okolí.
Celý výlet odstartoval na libáňském náměstí 10. února 2020, kde jsme nastoupili do
autobusu. V něm na nás již čekali naši společníci z kopidlenské základní školy. Vyjeli
jsme směrem na hraniční přechod Rozvadov. Odtud jsme jeli přes Německo, Belgii
do francouzského přístavu Calais, kam jsme
dorazili asi okolo
čtvrté hodiny ráno.
V Calais jsme se nalodili
na
trajekt
a vypluli přes kanál
La Manche vstříc
britským ostrovům.
Cesta trajektem byla
pro většinu něco
nového a také velký
zážitek.
Hlavně
z toho důvodu, že
vlny, které na moři
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byly, si s obřím trajektem hrály jako s papírovou lodičkou. Pro někoho
to byla zábava, pro jiné noční můra.
Nad ránem jsme připluli do britského přístavu Dover. Odtud už nás
čekala asi tříhodinová jízda autobusem do centra Londýna. První den
jsme navštívili Leicester Square, Trafalgar Square, Soho a další. Vrcholem všeho byla jízda na London Eye a lodí po Temži. Loď by se dala přirovnat k našemu linkovému autobusu. Po příjezdu na tzv. meeting point
děti odjely na přespání do tamějších rodin, kde strávily dvě noci.
Druhý den jsme navštívili univerzitní městečko Oxford. Tam jsme se
prošli centrem města, kde jsme viděli několik univerzitních kolejí. Poté
jsme přejeli k Warner Bros. Studio, kde se natáčel a kde se nachází interiéry a exteriéry z filmového trháku Harry Potter. Tam jsme strávili celé
odpoledne a viděli nespočet filmových místností, kostýmů, rekvizit, triků apod. Vrcholem návštěvy studia byl model hradu Bradavice. Po tom-

to úžasném zážitku, který musel nadchnout každého fanouška Harry
Pottera, jsme opět odjeli na noc do rodin.
Třetí a zároveň poslední den jsme navštívili druhou stranu Londýna.
Zavítali jsme k Tower Bridge, vstoupili jsme do pevnosti Tower a prohlédli si britské korunovační klenoty, došli jsme až k St. Paul Cathedral.
Odtud jsme se metrem přemístili k autobusu. Po drobném občerstvení,
které pro nás připravili páni řidiči, jsme odjeli směr přístav Dover, odkud jsme přepluli na pevninskou Evropu. Zpět jsme jeli opět přes FranLibáňské noviny č. 94
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cii, Belgii, Německo až do Libáně. Vrátili jsme se 14. února 2020 okolo
16. hodiny.
Výlet měl i díky skvělé organizaci ze strany cestovní kanceláře výborné ohlasy. Už se těšíme, až zase někdy vyrazíme do zahraničí vstříc novým zážitkům.

Bc. Nikola Ryklová

Nejedná se o nic složitého ani
o žádné kódy, ale o pro lyžaře nejoblíbenější část roku – o lyžařskou
sezónu, a to přímo o lyžařské výcviky, které naše škola svým žákům poskytuje už šestým rokem.
První z „lyžáků“ se opakoval už
pošesté a pokaždé na pomezí Velké
Úpy a Pece pod Sněžkou u pana
Müllera. Ten letošní byl maličko
netypický, přestože termín byl ryze
zimní 12.–18. ledna, sněhu bylo poskrovnu. Oblíbenou sjezdovku Modřín a Portášky jsme tentokrát museli opustit a přesunuli jsme se do Pece
na vleky Smrk, Zahrádky, Clondike a sedačkovou lanovku Zahrádky
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expres. Další letošní novinkou byl i odpolední výlet pod Černou horu na
Stezku v korunách stromů. A určitě nejlépe byl žáky hodnocen výlet na
běžkách přes lanovku na Hnědý vrch, kolem Zahrádek až k Pražské
boudě a zpět, kdy si někteří sáhli na dno svých sil.
Druhý lyžák (16.–21. února) jsme opakovali popáté na stejném místě
u pana Čiháka na chatě Jitka v Dolním Dvoře. Toto malinko zastrčené
středisko je příjemné svou polohou, na severních svazích se drží sníh,
i když okolní teploty překročí do plusové poloviny. Oddávali jsme se
tudíž všem radovánkám, které pravá zima nabízí. Bobování a koulování
bylo určitě bezkonkurenční. Všechny děti z celkového počtu 24 se vrátily
jako hotoví lyžaři a my se už nyní těšíme na příští zimu, kdy dopilujeme
drobné chybičky.
Kateřina Janoušková a Iveta Malá

Dne 7. března 2020 přišel náš velký den. Všichni jsme byli velice nervózní, ale spolu jsme to zvládli. Náš nástup začal polonézou na vybranou píseň. Ta se nesla
celým sálem a po ní
byl každý z nás ošerpován naší třídní učitelkou Martinou Jampílkovou. Při chůzi
pro šerpu nám hrály

námi vybrané písničky.
Ošerpovali jsme i paní učitelku Jampílkovou a také paní ředitelku. Dále nás čekal nealkoholický přípitek.
Nakonec jsme s paní třídní a paní ředitelkou
v čele
odjeli
„mašinkou“
a s úsměvem na tváři.
Celý večer jsme si užili na maximum
a těšíme se, až se příští rok půjdeme podívat na další ročník školního plesu.
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Adriana Antošová, Denisa Čakrdová, Barbora Pažoutová (všechny 9. A)

Protože Vás příležitostně informujeme o činnosti školní družiny, rády
bychom Vám představily reportáž, která se „natáčela“ u nás ve škole.
Reportér: Dobrý den, vítám Vás u našeho interview, rád bych se zeptal,
jak probíhá váš celoroční projekt „ROK PRO ZDRAVÍ“?
Naše odpověď: Dobrý den, projekt splňuje naše představy a děti se na
pravidelná setkání s panem Císařem (lektor ČČK) těší. Přes první pomoc
se dostáváme k otázkám vlastní bezpečnosti.
Reportér: Můžete prozradit, jaká témata vás ještě čekají?
Naše odpověď: Čeká nás problematika závislostí, bezpečnost při pohybových aktivitách, záležitosti kyberšikany a dopady nezákonného chování. Ale o tom Vás popřípadě budeme informovat až na závěr školního
roku .
Reportér: Jaké další probíhající aktivity ve školní družině můžete zmínit?
Naše odpověď: Nabízíme základní program klidových a relaxačních
činností, výtvarné a pracovní dílny a sportovní vyžití v rámci možností.
Zpestřením naší činnosti jsou samozřejmě každoroční oblíbené akce
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např. svatomartinské odpoledne,
setkání s myslivci, Vánoce ve družině, valentýnská party i klasické
vědomostní hry a soutěže.
Reportér: Máte letos pro děti nějakou novinku/nabídku?

Naše odpověď: Za zveřejnění stojí
informace, že si děti (registrovaní
čtenáři knihovny) mohou vyměňovat knížky v rámci pravidelných
návštěv s družinou v knihovně. Dále nás čeká „Polštářový den“, přehlídka talentů a další.
Reportér: Takže se ve družině rozhodně nenudíte. Nebo snad ano?
Naše odpověď: Ale to občas také.
Respektujeme věkovou různorodost a aktuální nálady dětí .
Reportér: Takže, co byste nám sdě-

lily závěrem?
Naše odpověď: Fotomomentky
a aktuality z družiny můžete sledovat na webových stránkách školy
v záložce ŠKOLNÍ DRUŽINA.
Reportér: Děkuji za Váš rozhovor.
Naše odpověď: I my děkujeme a těšíme se na další spolupráci .
vychovatelky Alena Kocourková, Jitka Drbohlavová

Poděkování za ručně háčkované hračky s láskou
Dne 26. února 2020 přišla do naší mateřské školy návštěva, paní Lilia
Cristea, aby předala dětem dárek – háčkované hračky. Z nových hraček
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byly děti nadšené. Zaujala je jejich barevnost, jsou též příjemné na omak.
Okamžitě poznaly žirafku, zajíčky, jednorožce, sovu, kravičku, i medvídka. Třináct krásných hraček, které se ihned staly jejich mazlíčky.
Některé hračky mají oblečky, čepičky, šálky, takže si při hře s nimi rozvíjejí jemná motorika při rozepínání a zapínání knoflíků, vázání kliček...
Děti se o své „nové“ kamarády vzorně
starají, vozí je v kočárcích, „vaří“ pro ně
dobroty v kuchyňce. Háčkovanou hračku
děti poznají mezi mnoha, protože je jedinečná, originální, rozvíjí a podporuje fantazii. Obecně se dá říci, že hračky dělají
dětem radost a umí vykouzlit úsměv na
tváři.
Jako naše poděkování děti pro paní Lili
nakreslí pěkné obrázky.
A co vedlo paní Cristeu k obdarování
našich dětí ve školce? Dozvěděly jsme se,
že pracovala jako paní učitelka mateřské
školy v Moldávii. Děti má velice ráda, což bylo poznat i při setkání
s nimi. Když paní Lili odcházela z naší školky, ve které se jí velice líbilo,
volaly všechny děti hlasité DĚKUJEME!!!
Vrablová Hana, vedoucí učitelka MŠ Libáň

Velkou akcí a uzavření plesové sezóny byl již 7. společenský večer
školy, který proběhl
7.
března
2020. Začátek večera
byl již tradičně věnován dětem, které
předvedly
své dovednosti
ve
zpěvu, aerobiku,
tanci a hře
na saxofon.
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Tuto předplesovou hodinku zakončili žáci
9. třídy, kteří byli ošerpováni. Přejeme tedy
„deváťákům“ úspěšné dokončení posledního
ročníku základní školy a dětem děkujeme za
jejich vystoupení.
Večerem provázela hudební skupina Allegro
a všichni se jistě těšili na hlavního hosta večera,
Bohuše Matuše. Ten předvedl zhruba hodinové
vystoupení s mixem písniček, například z repertoáru Karla Gotta, Waldemara Matušky nebo z vlastní tvorby. Celým
večerem provázel již osvědčený Michal Vlk, a tak nebyla nouze o vtipné
vsuvky a perfektní komentáře.
Pevně doufáme, že kdo ples navštívil, nelitoval, odnesl si příjemné
hudební zážitky a také fotky z fotodroidu. Děkujeme všem, kdo se na
přípravě plesu podílel. Při tak hojné účasti je naší motivací pro vás znovu připravit další úspěšný ples, tentokrát již osmý v pořadí.
za tým SRPLŠ Lucie Kejzralová

Letní semestr virtuální univerzity třetího věku zahájilo dvanáct posluchačů v pátek 7. února 2020. Přednášky se konají pravidelně po čtrnácti dnech, poslední bude 17. dubna. Tématem je Kouzelná geometrie.
Po polovině kurzu můžu napsat, že tu těžší část máme za sebou.
Z geometrie jsme si leccos osvěžili. Probrali jsme kružnici a kouli,
Libáňské noviny č. 94

- 31 -

mnohoúhelníky a mnohostěny. Třetí
přednáška věnovaná geometrii a architektuře v dobách minulých, konkrétně starému Římu, byla hodně
zajímavá a poutavá.
Těšíme se už na závěrečný seminář, který probíhá vždy v jiném
městě. Kterépak pěkné místo si pro
nás organizátoři připravili tentokrát?

Lucie Hlaváčková

MÍSTNÍ SPOLKY
Ani v zimě hasiči nezahálejí. 25. prosince 2019 pořádali tradiční disco
Štěpánskou zábavu, která byla opět hojně navštívena.
4. ledna 2020 se konala výroční valná hromada na sále kulturního
domu. Hasiči hodnotili činnost sboru v roce 2019. Na této valné hromadě
přivítali také milé hosty a to ředitele HZS Jičín pana Libora Zikeše, starostu našeho města pana Jaromíra Přibyla, místostarostku paní Kamilu
Sokolovou a zástupkyni krajského výboru a starostku Kopidlna paní
Hanu Masákovou. Hasiči také zvolili nový výbor a odsouhlasili plán
práce a akcí na letošní rok.
V únoru se náš sbor důstojně rozloučil se zemřelými dlouholetými
členy, starostou sboru panem Mazáčkem a s panem Sekyrou. Hasiči drželi čestnou stráž a zahoukali jim na poslední cestu.
22. února jsme pořádali tradiční hasičský ples s bohatou tombolou.
Poděkování patří všem sponzorům, kteří na náš ples, který se vydařil ke
spokojenosti všech, přispěli.
Zásahová jednotka od začátku roku vyjížděla osmkrát, a to
k dopravním nehodám, požárům, odstranění spadlých stromů po silném
větru a také byl jeden planý poplach. Během února a začátkem března
hasiči připravovali zbrojnici na rekonstrukci vnitřních prostor, která
proběhne v nejbližší době.
A nakonec naši nejmladší hasiči: Od ledna začala příprava na nadcházející sezonu ve školní tělocvičně. Děti zvyšují tělesnou kondici a zkoušejí soutěžní disciplíny.
Na závěr patří poděkování všem, kteří se aktivně podílejí na přípravě
akcí. Přeji hodně úspěchů v letošním roce.
za SDH Libáň, Naďa Hakenová, jednatelka
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Z HISTORIE
1600 – před 420 lety
V tomto roce měla Libáň 45 obytných domů a mlýn. Ten byl v roce 1650
uváděn jako pustý. Byl na levém břehu Bystřice asi 50 kroků nad jičínskou silnicí a nad mostem.
1630 – před 390 lety
„V tomto roce trpěli Libáňští nájezdy Sasíků, kteří porazili císařské vojsko
u Nymburka. Kronikář Balbín píše, že nebylo v té době ani městečka, které by
nelehlo popelem, pokud se nevyplatilo. V té době asi také zanikla osada Křešice.“
1740 – před 280 lety
16. května byla nákladem Ludmily Mařanové postavena Na Horách socha sv. Jana Nepomuckého a téhož roku byla při procesí libáňským farářem Ing J. Stelou vysvěcena.
1770 – před 250 lety
Hrabě Fr. Jindřich Šlik dal vysázet lipové stromořadí
z Libáně do Psinic a Starých Hradů. To bylo pro sešlost
vykáceno v roce 1852.
1800 – před 220 lety
4. května Libáň postihl velký požár, při kterém shořelo celkem 43 domů
včetně dřevěné radnice na náměstí. „Ta měla dvě patra, věž s hodinami
a pavlán, soudní síň, dvoje vězení, na východní straně podloubí a prostředkem
od východu k západu hostinský průjezd. Před radnicí na východní straně byly
masné krámy. Stávala tam, kde je nyní socha Mistra Jana Husa.“
Většina libáňských občanů byla na pouti a mši ve Zlivi. Když se vrátili
domů, našli většinou pouze spáleniště.
1850 – před 170 lety
17. ledna byla v Libáni povolena provozovna pošty, která byla zřízena
v domě pana Antonína Macka v č. p. 16. Byla otevřena 15. října, a to
pouze pro posílání psaní a menších balíčků. Posel odcházel z Libáně
v 5 hodin odpoledne a do Jičína přišel v 7 hodin, z Jičína vycházel
v 6 hodin ráno a do Libáně přicházel po 8. hodině.
1870 – před 150 lety
V Libáni byl postaven cukrovar.
1880 – před 140 lety
„Zástupci obce se zúčastnili schůze v Novém Bydžově, na které se jednalo
o stavbě železnice Nymburk–Rožďalovice–Kopidlno–Jičín. Na schůzi žádali, aby
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stanice dráhy byla pokud možno blízko u Libáně, ale zároveň upozornili, že město nemůže přinést žádných obětí.“
1890 – před 130 lety
Učitelstvo založilo vlastní učitelský spolek Lindner. Ten zanikl za protektorátu.
1900 – před 120 lety
V Kostelní (dnešní T. G. Masaryka) a Podkostelní (Jiráskově) ulici byly
vybudovány žulové mozaikové chodníky.
1910 – před 110 lety
Byla provedena elektrizace cukrovaru a jednalo se o zavedení elektrického osvětlení ve městě.
1930 – před 90 lety
Městský vodovod byl posílen „Vlčkovým“ pramenem.
1950 – před 70 lety
Při Místním národním výboru byl zřízen matriční úřad, který vedl Josef
Bernkopf.
1960 – před 60 lety
2. února došlo ke sloučení JZD Bačalky, Lično, Záhuby a Zelenecká Lhota pod názvem JZD 1. Máj.
1990 – před 30 lety
MNV (Místní národní výbor) byl přejmenován na „Obecní úřad“.
2000 – před 20 lety
V obci pracuje dvanáct spolků či dobrovolných organizací – Bozděch,
pěvecký sbor, loutkové divadlo, hudební skupina Mavis, zahrádkáři,
včelaři, Červený kříž, Libáňské ženy, rybáři, myslivci, hasiči a tělovýchovná jednota.
2010 – před 10 lety
Konal se 10. ročník Libáňské hvězdné noci s hvězdami Petrem Spáleným, skupinami Argema, Turbo a Karamel a 10. ročník festivalu Foerstrovy dny - Libáňský hudební máj s vystoupením Václava Hudečka
a Otakara Brouska, Michiyo Keiko, Evy Urbanové, Hudby Hradní stráže
a Policie ČR, Melody Makers Ondřeje Havelky a Štefana Margity.
z archivu Josefa Stránského a z kronik Libáně sestavila Mgr. Jitka Šedivá

Vítám všechny čtenáře Libáňských novin. Od posledního vydání, kdy
jsem vás informoval o výsledcích v podzimní sezóně, se prakticky nic
nového neudálo.Ve fotbalových soutěžích stále probíhá zimní přestávka.
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Během této pauzy sehrála naše mládežnická mužstva halové turnaje
v Jičíně, kde se jak starší, tak mladší žáci shodně umístili na 3. místě
z deseti účastníků. Tým dospělých zahájil zimní přípravu 25. ledna. Během zimní přípravy jsme absolvovali i krátké soustředění v Dolní Malé
Úpě, kam jsme se po roce opět vrátili. Krkonošské kopce určitě prověřily
a vylepšily fyzickou připravenost týmu. Několikakilometrové výběhy ve
sněhu budou určitě k dobru. První soutěžní zápas nás čeká 21. března
v Chomuticích,
jedná se o pohár
Okresního fotbalového
svazu
Jičín. Mistrovské
zápasy začínají
až v dubnu, o
prvním dubnovém
víkendu
nastoupí na domácím
hřišti
pouze starší žáci, tým mužů
sehraje své utkání v Robousích. Na první zápas v domácím prostředí si
tak naši fanoušci musí počkat do 11. dubna, kdy přivítáme tým Lužan.
Během jarních měsíců se musíme pomalu, ale jistě začít připravovat
na oslavy 100 let založení fotbalu v Libáni, s čímž souvisí brigády v areálu fotbalového hřiště, kde nás čeká dost práce.
Závěrem bych chtěl pozvat všechny fanoušky našeho oddílu, aby přišli podpořit v co nejvyšším počtu všechny naše týmy, a my se na oplátku
pokusíme vás co nejvíce potěšit našimi výkony.
Díky všem za spolupráci a brzy na viděnou na libáňském hřišti.
za TJ Sokol Libáň Jan Smetana

Zdravíme přátele sportu a stolního tenisu zvláště. Jsme před koncem
sezóny 2019/2020 a přinášíme pohled na umístění našich mužstev
v regionální soutěži okresu Jičín. Chybí odehrát cca tři kola. Tabulky
mluví jasnou řečí.
Družstvo žáků v sestavě Klár Tobiáš, Klár Šimon, Kouřil Jan a Horák
Denis se probojovali do PLAY-OFF o umístění na pátem až osmém místě
v okrese a to ze sedmé příčky. Herně se stále zlepšují, a tak se drží
v horní části tabulky, což je příslibem do dalších ročníků v okrese.

Libáňské noviny č. 94

- 35 -

Mužstvo „B“ po postupu do RP 2 hledá cestu k lepším výsledkům, ale
stále chybí kousek a ještě „zkušenost“ k vítězným zápasům. Jedno vítězství a remíza je málo k udržení v této skupině. Tak jedině velké štěstí
v posledních zápasech může odvrátit tuto skutečnost.
Mužstvo „A“ plní úkol okupovat přední pozice v tabulce prví třídy
a se zápasem k dobru je na 4. příčce této kvalitní skupiny regionálního
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přeboru. Nutno dodat, že tahounem je Dominik Kuzma, který je třetí
v pořadí úspěšnosti okresu. I přes problémy se sestavou, kde zastoupili
hráči z „B“ mužstva, zápasy zvládáme a tímto jim patří poděkování.
Na závěr chci opět poděkovat vedení školy a Městu Libáň za podporu
našeho sportování, dále všem lidičkám co nám a našemu sportu fandí
i přeje. Za oddíl stolního tenisu Vám všem přejeme krásné jarní dny plné
slunce….
Vlastimil Horák

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

DRUŽSTVO RP 1
TJ Sokol Stará Paka B
TJ Nová Paka C
TJ Jiskra Hočice B
TJ Sokol Libáň A
TJ Sokol Radim A
TJ Lázně Bělohrad B
Jiskra Nový Bydžov B
TJ Jičín C
SK Miletín A
TJ Sokol Chomutice B
TJ Sokol Lány A
DRUŽSTVO RP 2
TJ Jičín D
TJ Butoves A
TJ Sokol Nemyčeves B
TJ Nová Paka D
TJ Sokol Lány B
TJ Sokol Železnice B
TJ Lázně Bělohrad C
TJ Sokol Rovensko A
TJ Sokol Kopidlno A
TTC Veliš
TJ Sokol Libáň B
DRUŽSTVO ŽÁCI
TJ Sokol Popovice
TJ Lázně Bělohrad
TJ Jičín
TJ Jiskra N. Bydžov A
TJ Nová Paka
TJ Sokol Chomutice
TJ Sokol Libáň
TJ Sokol Železnice
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POČET
UTKÁNÍ
17
16
17
16
16
17
17
16
16
16
16
POČET
UTKÁNÍ
16
16
18
16
16
17
17
17
16
16
17
POČET
UTKÁNÍ
15
15
15
15
15
15
15
15
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V

R

P

K SKÓRE

BODY

16
12
9
10
7
6
6
6
3
2
0

1
3
4
3
2
2
1
2
3
2
3

0
1
4
3
7
9
10
8
10
12
13

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

50
43
39
39
32
31
30
30
25
22
19

V

R

P

K SKÓRE

BODY

14
12
9
9
9
7
6
5
6
3
1

1
1
2
1
1
3
3
4
1
2
1

1
3
7
6
6
7
8
8
9
11
15

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

45
41
38
35
35
34
32
31
29
24
20

V

R

P

K SKÓRE

BODY

14
14
13
12
12
10
9
8

0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
2
3
3
5
6
7

0
0
0
0
0
0
0
0

43
43
41
39
39
35
33
31

218:88
180:108
174:132
175:113
134:154
147:159
141:165
140:148
113:175
106:182
92:196

205:83
168:120
171:153
172:116
146:142
157:149
147:159
144:162
127:161
110:178
91:215

93:12
86:19
91:14
70:35
75:30
70:35
63:42
59:46

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

TJ Sokol Roškopov
TJ Jiskra N. Bydžov B
TJ Sokol Stará Paka
TJ Sokol Kopidlno
TJ Sokol Úbislavice
TJ Butoves
TJ Jiskra Hořice
TJ Sokol Rovensko

15
15
15
15
15
15
15
15

7
5
3
3
3
3
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0

8
10
12
12
12
12
13
13

0
0
0
0
0
0
0
0

56:49
46:59
19:86
29:76
23:82
25:80
19:86
16:89

29
25
21
21
21
21
19
19

Po odehrání základních skupin jsme skončili na čtvrtém místě. Náš
nejlepší hráč Ondřej Kohout vyhrál kanadské bodování. V prvním utkání
jsme podlehli nepříjemnému Holínu. Jenže jsme postrádali několik klíčových hráčů, jako Václava Dušičku, Tomáše Kaulfuse či Pavla Franceho. Odveta Holín–Libáň měla zcela jiný náboj. Nastoupili jsme
v jedenácti hráčích, tedy v podobném počtu jako soupeř, ale s úplně jiným nasazením. V sestavě tentokrát nechyběl Václav Dušička. V polovině druhé části jsme se trefili hned pětkrát a zvýšili ze stavu 2:1 na 7:1.
Vybojovali jsme výhru 10-2. Očekávaný třetí duel se ale neuskutečnil.
Čeká nás semifinále s Vaposem, který zvítězil v základní části.
V úvodním duelu Libáň postrádala některé útočné opory a hodně to bylo znát na hře. Už v páté minutě otevřel skóre Ondřej Kohout. Vedení 2:1
zařídil Václav Dušička. Krátce poté se prosadil Radek Píša. Hráči Vaposu
už nedokázali Petra Žemličku překonat, a tak se poměrně překvapivě
Libáň ujala vedení v sérii.
Na druhý duel jsme se vyzbrojili velice dobře. Z největších opor nechyběl nikdo, z užšího kádru jen Petr Kryštofek a Luboš Křiváček. Ale
my jsme se nenechali zaskočit. Druhá třetina pak znamenala zlom.
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Vapos nedokázal využít ani přesilové hry a nechal nás zcela převzít otěže. Nejprve se podruhé v utkání prosadil Zeman, poté při hře čtyři na
čtyři i Dušička, Kohout a znovu Václav Dušička. Po dvou třetinách byl
stav 7:3 a Vapos měl velký problém. Historicky poprvé se náš tým probojoval do finále. Ke třetí účasti v řadě stačily Libáni dvě utkání s Vaposem, když vyhrála 3:2 a 8:5. Vapos tak podruhé v řadě nedokázal
proměnit vítězství v dlouhodobé části v následný úspěch. První finálové
utkání 9. 3. 2020 s týmem HC Revial Jičín jsme vyhráli 9:6.
Děkujeme za sezonu Městu Libáň a sponzorům.
Antonín Hurcik

Inzerce

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)

21. 5. 2020 ve 13 hodin na náměstí v Libáni
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé (nesou bílá vejce), sussex (hnědá vejce, vysoká užitkovost), vlaška a kuřice modrá, kohoutci, kačeny
pekingské (bílé brojlerové), moularden (kříženec pižmové a pekingské
kachny), husy bílé, krůty (kanadské širokoprsé brojlerové), holokrčky,
kalimera (selské brojlerové kuře), brojlerová kuřata, perličky.
Info a objednávky:
Gallus Extra, s. r. o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel. 567 212 754, 567 214 502,
mob. 731 701 331, 734 833 158 (NE SMS!)
volejte po-pá 7-15 hodin!,
email: info@prodej-drubeze.cz, www.prodej-drubeze.cz

Libáňské noviny č. 94

- 39 -

UPOZORNĚNÍ! UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ TOHOTO ČÍSLA BYLA
5. BŘEZNA 2020. S OHLEDEM NA PŘIJÍMANÁ OPATŘENÍ
KVŮLI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU JE MOŽNÉ, ŽE V DEN VYDÁNÍ
BUDOU JIŽ NĚKTERÉ PLÁNOVANÉ AKCE ZRUŠENY,
POPŘÍPADĚ
PŘESUNUTY,
A NĚKTERÉ
INFORMACE
NEPLATNÉ. SLEDUJTE WEB MĚSTA, KNIHOVNY A FACEBOOK.
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