nacházíme se v další fázi uvolňování mimořádných epidemiologických opatření. Nouzový stav, který vyhlásila vláda ČR v březnu 2020
v důsledku pandemie COVID-19, již byl zrušen. Uvolňují se i přijatá doprovodná opatření a všichni věříme, že se v co nejkratší době vrátí vše
k běžnému životu. Nebylo to jednoduché pro nikoho z nás. Zažili jsme
zcela novou situaci, na kterou nebyl nikdo připraven.
Rád bych touto cestou poděkoval všem dobrovolníkům, kteří okamžitě a bez váhání začali s šitím roušek, kterých byl v úvodu pandemie zásadní nedostatek.
Děkuji tímto paní Mirce Řezníčkové, Blance Komárkové, Monice Hálové, Janě Lorencové, Pavle Čapkové, slečně Jitce Vokráčkové a všem
ostatním, kdo roušky ušili a darovali k dispozici městu Libáň.
Poděkování také patří panu Hoang Thi Lai (místní podnikatel), který
zakoupil a předal městu dvě stě kusů látkových roušek, panu Ing. Václavu Matouškovi, který jménem společnosti První zemědělská Záhornice, a. s., daroval městu 50 l dezinfekčního přípravku „AntiCovid“. Cílem
bylo nezištně pomoci městu a místním občanům v této složité situaci.
Dále velmi děkuji všem pracovníkům MěÚ Libáň, pracovníkům odboru technických služeb, členům jednotky SDH Libáň, kteří po celou dobu plnili svědomitě svou pracovní povinnost, a to i s vědomím, že pozicí
v „první linii“ se sami vystavují nebezpečí. Poděkování patří lékařům,
zdravotním sestrám, sestrám pečujícím o seniory a všem dalším dobrovolníkům, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na součinnosti při této
nelehké situaci.
Dovolím si říci, že první vlnu pandemie se podařilo zvládnout.
Všichni si klademe otázku, zda a jaký bude vývoj epidemie v dalších
měsících a jaké budou další dopady na společnost. Můžeme očekávat, že
se ekonomický propad projeví také v příjmech rozpočtů obcí. V jakém to bude rozsahu, to se ukáže v následujících měsících,
možná i letech. Každopádně věřím, že nebude natolik zásadní, aby se obce a města
nemohly i nadále rozvíjet.
Nyní bych vás rád informoval o aktuálním vývoji investičních akcí v letošním roce.
Dle plánu proběhla rekonstrukce vnitřní
části hasičské zbrojnice v Libáni, modernizace zázemí a zejména sociálního zařízení
pro členy a jednotku SDH Libáň.
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Aktuálně
probíhá
výstavba sportovního hřiště
v zahradě ZŠ.
Na
základě
výběrového
řízení
byli
schváleni zhotovitelé a poté
zahájeny práce
na vybudování
a dodáno
vybavení
a technika pro
odbornou
učebnu fyziky a chemie ve staré budově základní školy. Pozitivní zprávou bylo rozhodnutí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, které
schválilo námi podanou žádost o dotaci na rekonstrukci sociálních zařízení ve staré budově ZŠ Libáň. Sice nebyla schválena v plné výši, takže
rekonstrukce neproběhne v celém plánovaném rozsahu, ale i tak jsme
spokojeni. Rozsah a rozpočet rekonstrukce byl po částečných korekcích
odsouhlasen poskytovatelem dotace a nyní probíhá výběrové řízení na
zhotovitele. Tuto rekonstrukci společně se sportovištěm a odbornou
učebnou bychom rádi dokončili v co nejkratším termínu, aby vše bylo
připraveno na nový školní rok. V souvislosti s investicemi do základní
školy ještě s napětím očekáváme výsledek podané žádosti o dotaci na
rekonstrukci tělocvičny ZŠ, kde je nezbytné řešit havarijní stav topného
okruhu.
V současné době také jsou zahájena dvě výběrová řízení pro výběr
zhotovitele na rekonstrukci hasičské zbrojnice (zlepšení tepelnětechnických vlastností budovy, tj. zateplení, výměna oken a dveří) a rekonstrukce domu č. p. 15 pro vybudování šesti bytových jednotek sociálního bydlení. O výsledku a průběhu vás budu informovat
v následujícím vydání Libáňských novin.
Co se týče kulturních, sportovních a dalších akcí, které musely být
v rámci nepředvídatelného vývoje pandemie a nařízených bezpečnostních opatření zrušeny, nezbývá, než tuto skutečnost přijmout tak, jak je.
Jsem přesvědčen a věřím, že se situace bude postupně zlepšovat a některé veřejné akce bude možné, byť s posunem, ještě letos zrealizovat.
Přeji vám klidné letní dny a především pevné zdraví.
Jaromír Přibyl, starosta města
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OKÉNKO MÍSTOSTAROSTKY
máme za sebou nelehké jarní období roku 2020. Podobnou situaci asi
nikdo z nás nezažil a nikdo na ni nebyl připraven. Pandemie COVID-19
změnila život mnoha lidem. Vládou vyhlášený nouzový stav a nebezpečí
z nákazy nemoci ovlivnil život v celé naší zemi. Velmi pozorně jsme
všichni sledovali dění, hlavně v našem městě. Snažili jsme se podniknout
kroky, které by nás ochránily před šířením pandemie. Město přistoupilo
k mnoha novým hygienickým opatřením ve všech budovách města Libáň.
Z toho důvodu byly také zrušeny všechny kulturní akce, které jsme
pečlivě připravovali a těšili se na ně.
Jednou z mnoha zrušených akcí byl také koncert Smíšeného pěveckého sboru Smetana Jičín, který se měl konat v sobotu 4. dubna 2020
v kostele sv. Ducha v Libáni. Tento koncert byl plánován k ukončení veřejné sbírky na drobné opravy a úpravy kostela sv. Ducha v Libáni, které
je potřeba provést především z důvodu bezpečnosti návštěvníků plánovaného Sjezdu rodáků a přátel Libáně. Veřejná sbírka probíhala od
15. prosince 2019 do 15. dubna 2020. Po celou dobu bylo možné přispívat
do pokladničky umístěné v pokladně Městského úřadu v Libáni nebo na
transparentní účet města Libáň zřízený u České spořitelny.
Sbírku jsme zahájili vánočním koncertem Zámeckého saxofonového kvarteta
Josefa Žemličky konaným
v sobotu 28. prosince 2019
v kostele sv. Ducha v Libáni.
Bylo vybráno 9.722 Kč. Honorář za toto vystoupení byl
uhrazen z rozpočtu města
Libáň. V pokladničce umístěné na pokladně Městského
úřadu v Libáni bylo za celou dobu konání veřejné sbírky vybráno 5.089
Kč. Na transparentní účet přišlo 32.500 Kč. Celkem bylo tedy veřejnou
sbírkou vybráno 47.311 Kč. Velmi děkujeme všem, kteří jakkoliv přispěli
do této sbírky. Z důvodu pandemie COVID-19 budou práce na opravách
kostela probíhat na podzim 2020. Věřím, že se plánovaný a již dlouhou
dobu intenzivně připravovaný Sjezd rodáků a přátel Libáně uskuteční,
i když v jiném termínu, než jsme původně předpokládali.
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Další z mnoha kulturních a společenských akcí, která se neuskutečnila, byl již v pořadí 5. dětský den v Libáni. Objednaný a již uhrazený program byl přesunut na příští rok.
Doufám, že nejhorší máme již za sebou. Závěrem mi dovolte popřát
vám všem příjemné prožití letního období, hodně sluníčka a dětem krásné prázdniny.
Bc. Kamila Sokolová, místostarostka

— schválení rozpočtových opatření č. 3–4 roku 2020 na straně příjmů
a výdajů
— schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Libáň, okres Jičín, za rok 2019
— schválení účetního odpisového plánu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín, na rok 2020
— schválení účetní závěrky Města Libáň za rok 2019
— schválení závěrečného účtu Města Libáň za rok 2019 bez výhrad
a vyslovení souhlasu s celoročním hospodařením města za rok 2019
— schválení firmy Židovická, s. r. o., jako zhotovitele akce: „Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie – ZŠ Libáň – stavební úpravy“ za nabídkovou cenu 665.124,36 Kč bez DPH
— schválení firmy ŠKOLAB, s. r. o., jako zhotovitele akce: „Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie – ZŠ Libáň – dodávky“, Část I. –
Dodávka vybavení a techniky, za nabídkovou cenu 1.364.721 Kč bez
DPH
— schválení firmy AVZ Servis, s. r. o., jako zhotovitele akce: „Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie – ZŠ Libáň – dodávky“, Část
II. – Schodolez, za nabídkovou cenu 74.000 Kč bez DPH
— schválení prodeje pozemku parc. č. 183/1 o výměře 2.935 m2 v k. ú.
Zliv u Libáně za cenu 40 Kč/m²
— schválení uzavření smlouvy pro zpracování dokumentů pro získání
dotace k projektu „Obnova ovocných sadů a krajinných struktur
v Libáňských Horách“ s firmou RPA Dotace, s. r. o., IČO: 01399357
— schválení rekonstrukce mostku v Dukelské ulici
— byly projednávány různé podněty občanů
Zápisy z veřejných zasedání města jsou zveřejňovány na internetových stránkách města http://www.mestoliban.cz/zastupitelstvo.
Libáňské noviny č. 95

-4-

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

Vzhledem ke zjištění, že mnoho budov v Libáni a přidružených obcích
není označeno číslem popisným a evidenčním, upozorňuje Městský úřad
v Libáni na povinnost vyplývající ze zákonných předpisů:
Zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):
§ 31 (1) Budova musí být označena popisným číslem, pokud není dále
stanoveno jinak.
(3) Samostatnými popisnými čísly a evidenčními čísly se neoznačují příslušenství budovy, která jsou součástí jednoho celku.
(5) Obecní úřad rozhoduje o tom, jakým popisným, orientačním
nebo evidenčním číslem bude budova označena.
§ 32 (1) Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je
v řádném stavu.
§ 66d (3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako
vlastník nemovitosti dopustí přestupku tím, že neoznačí budovu čísly stanovenými obecním úřadem nebo je neudržuje
v řádném stavu.
§ 66d (4) Za přestupek podle § 66d odst. 3 lze uložit pokutu do 200.000
Kč.
§ 152 (3) Očíslování budov provedené podle předpisů platných do počátku účinnosti tohoto zákona zůstává i nadále v platnosti.
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb.:
§ 4 (1) Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným
nebo evidenčním. Spojí-li se dvě nebo více budov stavebně
v jednu, má tato budova všechna čísla původních budov do
nového rozhodnutí obce o přečíslování budov.
§ 5 (1) Popisná, evidenční a orientační čísla se barevně liší. K číslování se užívá arabských číslic v rozmezí 1 až 9999, u čísel popisných a evidenčních bez jakýchkoliv dodatků.
§ 6 (1) Čísla se umísťují tak, aby byla viditelná.
Ivana Havelková
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v uplynulých týdnech jsme byli všichni vystaveni bezprecedentní zkoušce, jaká nemá v historii České republiky obdoby.
Nikdo z nás neví, jak se v brzké budoucnosti situace vyvine, ale
přece jen je nyní trochu prostoru k vydechnutí a bilancování. Rád bych
tento čas využil také k tomu, abych poděkoval všem, kteří se podíleli na
zvládnutí epidemie, ať již jako příslušníci složek integrovaného záchranného systému, zdravotníci, pracovníci v sociálních službách, dobrovolníci nebo jako osoby ve vedení měst, obcí a institucí. Děkuji také všem
prodavačkám, řidičům a dalším, díky kterým jsme mohli v minulých
měsících fungovat alespoň trochu jako před vypuknutím epidemie. Děkuji vám všem za vstřícnost a součinnost s krajskou samosprávou, a především za obrovské nasazení a obětavost, jež jsou nezbytné k úspěšnému
zvládnutí epidemie.
S úctou Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje

V Oblastní charitě Jičín funguje samostatně od roku 2014 dobrovolnické centrum, které realizuje šest akreditovaných programů pro zájemce o dobrovolnictví. V roce 2019 věnovalo 41 dobrovolníků svůj volný
čas rodinám s dětmi, dětem a mládeži, seniorům, nemocným a zdravotně postiženým lidem. Dále se dobrovolníci zapojili i do jednorázových
akcí, známé Tříkrálové sbírky a sbírky potravin. Dobrovolníci navštěvovali mnoho organizací, např. domovy pro seniory, Oblastní nemocnici
Jičín, nízkoprahové kluby, ale i konkrétní rodiny a osoby spolupracující
s OCHJ. Dobrovolníci nebyli omezeni ve své fantazii, odborných znalostech, dovednostech, kreativitě a vlastních nápadech a naopak mohli přispět svými zkušenostmi a poznatky v míře nejširší. Například jeden
z dobrovolníků radil s informačními technologiemi a staral se o naši databázi dobrovolníků.
Podmínkou stát se dobrovolníkem je dovršení 15 let. Pouze u dvou
programů je minimální věková hranice omezena na 18 až 50 let. Možnosti jsou otevřené každému, kdo přichází se zájmem, chutí a energií. Dobrovolnické centrum tak dává příležitost jak starším, tak mladším
setkávat se s lidmi, s kterými by se jinak nepotkali. Je to příležitost, jak se
vzájemně obohatit, jak podpořit mezigenerační vztahy a najít smysluplné
trávení volného času.
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Pro získání více informací kontaktujte dobrovolnické centrum (tel.
733 741 692, dobrovolnici@charitajicin.cz) nebo sledujte internetové
stránky Oblastní charity Jičín www.charitajicin.cz.
Bc. Šárka Barešová

Slovo pandemie nás provází dennodenně už několik měsíců a dokáže
i dnes poděsit nejen nás, ale i celý svět. Ta současná, jejímž viníkem je
koronavirus SARS-CoV-2, díky vyspělosti současné medicíny a preventivním opatřením však nemusí mít takové následky, jako měly v minulosti pandemie moru nebo španělské chřipky.
Pojmy epidemie a pandemie pocházejí z řečtiny, z dob Hippokratových, kdy se rozlišovalo mezi pandemion (choroba zasahující celé lidstvo), epidemion (choroba zasahující více národů) a endemion (choroba
typická pouze pro jednu oblast). Nedá se ale určit, která je horší, protože
záleží na mnoha okolnostech, jako např. jaká je smrtnost dané choroby,
tzn. kolik lidí z nakažených zemře.
Epidemie drtily lidstvo už od dob antiky. Měly daleko ničivější dopad
než ozbrojený konflikt. Mor, neštovice, španělská chřipka, tyfus a další
infekční nemoci, způsobené bakteriemi či viry ovlivňovaly chod dějin.
Trojici nejobávanějších chorob v našich dějinách tvoří mor, pravé neštovice a španělská chřipka.
Alegorie nakažlivé nemoci ve středověku

Bakterie Yersinia pestis u lidí způsobuje mor. Ať už šlo o mor plicní,
kdy postižený kašle krev, dýmějový s hnisavými boláky nebo septický,
při němž maso černá a odpadá z kostí, výsledkem bývala skoro stoprocentní úmrtnost během několika dnů.
Dokonce i moderní léčba širokospektrálními antibiotiky dává šanci na
uzdravení moru pouze jedna ku jedné, kvůli rychlému průběhu nemoci
totiž musí být zahájena do třiceti hodin od nakažení. Není proto divu, že
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právě podle této strašné nemoci se říkalo morová rána všem středověkým epidemiím. Lidé tak označovali nemoci, které je hromadně kosily,
aniž by rozlišovali, o jakou konkrétně jde.
Jedna z prvních pandemií moru propukla v roce 541 v Etiopii. Podle
vládnoucího císaře dostala název justiniánský mor. Prohnala se jako
smršť celým Středomořím a pronikla až do Galie a Irska. A několikrát se
vrátila, takže v rozmezí let 541 až 750 skosila až padesát milionů lidí.
S ještě ničivější silou se mor vrátil o šest set let později. Tehdy jej vyděšení lidé nazvali černá smrt, protože u postižených docházelo k podkožním výronům krve, kvůli kterým kůže doslova zčernala. Zrodil se
v píscích mongolské pouště Gobi a stačila mu jediná generace, aby zlikvidoval dvě třetiny obyvatel Číny. Poté ho mongolští nájezdníci dovezli
na Krym, odkud ho janovští námořníci zavlekli do Evropy. V říjnu 1347
přistála nakažená obchodní flotila v sicilské Messině.
Místní bezostyšně rabovali opuštěné lodi, jejichž posádky vymřely,
takže nemoc brzy roznesli po ostrově a na pobřeží Itálie. Do konce roku
zpustošil mor Janov, Benátky a Pisu, dva roky poté už pohltil Francii,
Španělsko, Německo, Anglii (kam se dostal s nákladem červeného vína
z Bordeaux) a do tří let pronikl až do Ruska.
Pandemie zahubila asi třetinu obyvatel Evropy a Asie. Jen v samotné
první vlně v letech 1348 až 1350 padlo za oběť okolo pětadvaceti milionů
lidí. Epidemie se vracela až do 20. století. Celkově si mor vyžádal ke
dvěma stům milionů životů. Na mor zemřela r. 1622 také první žena
J. A. Komenského Magdalena i jeho dvě děti. Na začátku 18. století v Čechách např. morová rána zahubila na 200.000 lidí. V Praze zemřela na
mor čtvrtina obyvatel (asi 14.000 z celkových 60.000).
Mor však není jedinou metlou, která
stíhala lidstvo. Ještě zákeřnější byl virus
z čeledi Poxviridae, původce pravých neštovic. První příznaky nemoci jsou podobné chřipce, pak se objeví typická
vyrážka. Horečka vystřelí nahoru, puchýřky zhnisají a prasknou a za dva týdny
je překryje pevná krusta. Většina postižených zemře na oběhové selhání, u hemoragické formy na vykrvácení do podkoží.
Ti, kteří přežijí, zůstanou do smrti poznamenaní hlubokými jizvami.
Neštovicím podlehla anglická královna
Marie II. Stuartovna, francouzský král
Ludvík XV. nebo ruský car Petr II., ale taLibáňské noviny č. 95
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Lékař v dobách morové
epidemie v Římě roku 1656

ké starověký egyptský faraon Ramses V. Tato nebezpečná choroba, latinsky zvaná variola vera, zahubila jen během 20. století podle odhadů až
pět set miliónů lidí.
Neštovice zavlekli do starověkého Říma v 2. století n. l., za vlády
Marka Aurelia, legionáři. Podle vládnoucího rodu Antoninovců dostala
epidemie přízvisko antoniniánský mor. Podlehlo jí asi pět milionů lidí.
Neštovice se vracely po celé
generace, takže vůči nim získali
Evropané částečnou imunitu.
Pro původní obyvatele Ameriky, kam je španělští dobyvatelé
zavlekli na přelomu 15. a 16.
století, byly však decimující. Pád
říší Inků a Aztéků nezpůsobily
jen „hromové hole“ a vychytralá
taktika conquistadorů – i když
se hrdlořezové jako Francisco Pizarro a Her- Aztékové zasažení neštovicemi
Florentinský kodex, 16. století
nán Cortés hodně snažili.
Cestu ke genocidě celého kontinentu, která dodnes nemá v dějinách
obdoby, umetl kolonizátorům virus neštovic. Kvůli němu se diktatury
předkolumbovské Ameriky zhroutily jako domečky z karet. Kdo nepodlehl variole, toho vyhladily dvě vlny epidemie zvané cocoliztli, zřejmě
paratyfu C. Za pouhých sto let od objevení Ameriky v roce 1492 bylo
vyhlazeno až devadesát procent původních obyvatel.
Ani neštovice však na žebříčku pandemií nezabírají první místo. Nejhroznějším zabijákem – alespoň z hlediska počtu mrtvých za nejkratší
časový úsek – byla na počátku 20. století španělská chřipka. Virus typu
A/H1N1, který ji vyvolal, zmutoval zřejmě v Asii přenosem z ptáků na
člověka. Útočil hlavně na imunitní systém a tělo se mu bránilo tak sveřepě, že obrana napáchala víc škody než nemoc samotná. Proto také na
španělskou chřipku umírali ti s nejsilnější imunitou, zejména mladí lidé
ve věku 20 až 40 let.
Vražedná byla zejména rychlost nákazy: nemoci podlehlo 50, podle
některých pramenů až 100 milionů lidí. Jen pro srovnání: 1. světová válka stála patnáct milionů lidských životů.
Pandemie začala 4. března 1918 v kansaském vojenském táboře Funston. Na marodku se dostavil kuchař s běžnými příznaky chřipky, do
dvou dnů ale onemocnělo dalších 522 lidí. Američtí vojáci pak ve víru
bitev první světové války zavlekli nákazu na evropský kontinent. Za
čtvrt roku zpustošila Itálii, Anglii, Španělsko, dále Čínu a Japonsko, došla i na Sibiř a do jižní Afriky. Veškerá léčba selhala.
Libáňské noviny č. 95

-9-

Nemocnice ve vojenském táboře Funston

Nakažení přeplnili nemocnice, mrtví márnice. Pohřbívalo se do hromadných hrobů. Úřady, školy a obchody zavřely. Města se hroutila. Aby zabránili panice, uvalili vojáci na informace o zabijácké nemoci přísné
embargo. Výjimkou bylo neutrální Španělsko, tamní tisk o nemoci jako
jediný informoval, což chřipce dalo – neprávem – přízvisko „španělská“.
Protože se epidemie v minulosti v Evropě opakovaly, vznikaly potřeby hledat nějaké celospolečenské řešení, a tak se začaly objevovat první
karantény, tzn. izolace nemocných pro zabránění šíření nákazy. Slovo
karanténa pochází z italského slova qaranta = čtyřicet (dní?). Zřejmě tak
dlouho trvaly první karantény.
Neštovice, mor, chřipka, ale také tyfus, tuberkulóza, dětská obrna či
cholera trápily Evropu i ve 20. století. Díky novým objevům, vakcinaci,
antibiotikům a dodržování základních hygienických pravidel se podařilo
většinu nakažlivých nemocí vymýtit. V dnešní proočkované, civilizované Evropě plné antibiotik na ně rádi zapomínáme, nejde však jen o minulost.
Neměli bychom zapomínat! Staré nemoci se vracejí (spalničky, TBC,
pravé neštovice) a nové vznikají. U nejmladší generace se snižuje preventivní vakcinace vymýcených nemocí, antibiotika přestávají zabírat, objevují se nové nemoci a viry mutují...
Stačily nám dvě generace.
Epidemie přicházejí i ve 21. století. V roce 2010 byl objeven nový
druh tuberkulózní bakterie. Kuba
přiznala epidemii cholery v Havaně v roce 2013. Poslední epidemie
moru na Madagaskaru proběhla
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v roce 2017. Objevují se nové nakažlivé nemoci jako AIDS (vir HIV od
80. let 20. století), ebola (v západní Africe 2013-14), BSE (nemoc šílených
krav). Viry mutují ze zvířat na člověka (ptačí chřipka, prasečí chřipka,
SARS, MERS) a je jen otázkou času, jestli se objeví takový, který bude
stejnou měrou smrtící jako nakažlivý. I když dnes nejsou už epidemie
nemocí díky vyspělému zdravotnictví tak nebezpečné, nelze je brát na
lehkou váhu.
Věřme, že se se současnou epidemií vyrovnáme lépe než naši předkové a že nás už žádná podobná nečeká.
Prameny: Internet, Denní tisk
Mgr. Jitka Šedivá

3. 3. 2020 – přijato oznámení, že téhož dne došlo ke slovnímu napadení
mezi členy jedné rodiny. Přestupek proti občanskému soužití byl oznámen správnímu orgánu k projednání.
5. 3. 2020 – přijato oznámení o odcizení mobilního telefonu a finanční hotovosti v obci. Provedeným šetřením byl jako podezřelý zjištěn jeden
z kamarádů oznamovatele. Jeho jednání bylo oznámeno správnímu orgánu k projednání.
5. 3. 2020 – oznámeno na OOP Kopidlno napadení ženy a poškození brýlí poblíž náměstí v Libáni. Šetřením policistů OO PČR Kopidlno byla
zjištěna podezřelá osoba. Přestupek byl předán k projednání správnímu
orgánu společně se záznamem městského kamerového systému, který
poslouží jako nezvratný důkaz.
10. 3. 2020 – policisté OO PČR Kopidlno prověřovali oznámení, kdy jeden muž vyhrožoval v Libáni újmou druhému. I toto jednání bylo předáno k projednání příslušnému správnímu orgánu.
23. 3. 2020 – přijato oznámení, že dne 20. 3. 2020 došlo v Libáni
k odcizení kovové schránky na igelitové sáčky na psí exkrementy z odpadkového koše. Provedeným šetřením byl zjištěn podezřelý. Jelikož
tento byl v minulosti již za majetkovou trestnou činnost postižen, bylo
jeho jednání kvalifikováno jako trestný čin krádeže a další řízení bylo
předáno službě kriminální policie a vyšetřování ÚO Jičín.
29. 4. 2020 – přijato oznámení o narušení občanského soužití, kdy došlo
k vzájemné hádce pronajímatele a nájemníků jednoho domu v obci.
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Všichni zúčastnění si budou moci o celé situaci popovídat před správním
orgánem, kam bylo oznámení předáno k projednání.
5. 5. 2020 – oznámení o neoprávněném odběru elektrické energie. Nájemníci bytu provedli zásah do připojení elektrické energie do bytu, čímž
následně odebírali el. energii neoprávněně. Způsobenou škodu budou
muset uhradit a za své počínání budou dále postiženi správním orgánem.
20. 5. 2020 – oznámení o neoprávněném užívání cizí věci. Mladík v obci
Libáň použil osobní motorové vozidlo bez svolení majitele. Jeho jednání,
kvalifikované dle § 207/1 tr. zákoníku jako neoprávněné užívání cizí věci, bylo policisty OO PČR Kopidlno zadokumentováno a předáno
k dalšímu řízení na Okresní státní zastupitelství v Jičíně.
22. 5. 2020 – vlastní činností policistů OO PČR Kopidlno bylo zjištěno, že
uvedeného dne řídil místní občan osobní motorové vozidlo, aniž by
k jeho řízení vlastnil příslušné řidičské oprávnění. Zjištěný přestupek byl
policisty oznámen příslušnému orgánu k projednání.
Dále bych chtěl připomenout 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.
pprap. Jaroslav Zikmund, Policie ČR OO Kopidlno

VÝROČÍ
Před padesáti lety 16. února 1970 zemřel v Terstu při svém návratu
z Kalifornie RNDr. a MUDr. Jindřich TAUBER. Narodil se v Dlouhé
Lhotě, ale dětství prožil ve Starých Hradech a Libáni. Jako praktický lékař působil krátkou dobu v Libáni a v letech 1926-1928 pracoval jako
asistent u prof. Buriana, který byl světovou kapacitou v oboru plastické
chirurgie. Často a rád cestoval a při své třetí cestě do tropů, kde se věnoval hlavně výzkumu a praxi v plastické chirurgii, se dozvěděl o okupaci
vlasti. Tím unikl i krutému osudu, který by jej zde čekal. V roce 1941
vstoupil jako lékař do americké armády. Dr. Tauber je pochován
v Libáni.
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Před dvaceti lety zemřela v nedožitých osmdesáti letech 11. dubna 2000 dlouholetá učitelka
libáňské a později bystřické školy paní Gisela
ALTMANOVÁ. Byla nejen dobrou pedagožkou, ale také vynikající herečkou, členkou divadelního spolku Bozděch. Zde ztvárnila celou
řadu nezapomenutelných dramatických postav.

25.
června
1840 se v Libáni
narodil MUDr.
František
ŠNEJDÁREK. Po lékařských studiích si
otevřel ordinaci v Praze. Přispíval svými
studiemi a pojednáními do „Časopisu
českých lékařů“ (Dva vzácné případy
spály, Porod po patnáctém záchvatu,
O mikrocefalii atd. a mnoho zpráv
z dětské nemocnice). Kromě lékařství se
zabýval i kynologií.
z archivu Josefa Stránského

Jiřík Pruskovský z Pruskova
† 1584
Každé dějinné období si spojujeme s jeho výraznými osobnostmi. Některé jsou dodnes známé
v celostátním měřítku, jiné měly jen lokální význam
a pomalu se na ně zapomínalo. Tak je tomu i na Libáňsku. V pohusitské a předbělohorské době se do
trvalé paměti Libáňska zapsal především slezský
šlechtic a držitel starohradského panství (k němuž
Libáň patřila jako „hlavní“ a jediné městečko) Jiřík Pruskovský
z Pruskova, císařský komorník – a přece jeho rod nenajdeme v Ottově
slovníku naučném.
Jiřík se zasloužil o Libáňsko hlavně dvěma činy: na jeho prosbu vydal
císař Maxmilián II. dne 8. června 1574 privilegium, jímž povýšil městečko Libáň nad Bystřicí na město, které dostalo možnost konat dva výroční
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jarmarky a každý týden v úterý trh. Libáňští dostali městskou pečeť
a svá úřední akta mohli představitelé města pečetit červeným voskem.
V dalším privilegiu z téhož roku povolil císař vybírání cla na opravu
cest.
Druhým činem, kterým se Jiřík zapsal do dějin Libáňska, byla přestavba jeho gotické tvrze Stará na krásný renesanční dvoupatrový zámek
s předzámčím,
vyzdobený
sgrafity a plastikami. Stal se
reprezentačním
sídlem
Pruskovských
a centrem jejich
statků v našem
kraji,
k nimž
přibyl na čas
i statek střevačský a v něm
největší obec –
Střevač – se stala již 30. listopadu 1514 městečkem. Jiříkův syn Oldřich Desiderius Pruskovský
z Pruskova navázal na otcovu činnost, byl jako on ctitelem umění a věd,
a byl dokonce vysílán i na diplomatické cesty. Zemřel 16. února 1618 a je
pohřben v Praze na Strahově.
Z ostatních osobností Libáňska, které dnes už ovšem znají jen milovníci regionální historie nebo v případě Jiříka Kopidlanského čtenáři dobrodružných napínavých příběhů z minulosti, přece jen alespoň několika
slovy připomínám jména známého válečníka a příznivce Jiřího
z Poděbrad Petra Straníka ze Střevače († 1494) nebo statečného renesančního rytíře Petra Rašína z Riesenburku, starohradského pána, který
roku 1537 padl ve válce s Turky. Náhrobky s postavami mnoha renesančních šlechticů najdeme v Nadslavi, v Bystřici a ve Starých Hradech.
Podrobnosti o těchto pánech i o Libáňsku v této době najdete např.
v obdivuhodném díle Augusta Sedláčka Hrady, zámky a tvrze Království
českého X, (1895), v knížkách učitele Františka Vojtíška nebo v mých Malých dějinách Libáňska (1995). Speciálně o Jiříkovi Pruskovském a jeho synovi psal Jan Šťovíček v článku Pruskovští z Pruskova na Starých
Hradech v Listech starohradské kroniky 7, 1984, str. 72-81.
Karol Bílek
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KULTURA

ČERVENEC
11. 7. V rámci oslav 150. výročí založení Kyzivátovy kapely, vystoupí
Kyzivátova kapela a Dechová hudba Český ráj na hřišti v Bystřici od 13.30 hodin
18. 7. Tchýně na zabití – divadelní představení DS Tyl Slaná
v sokolovně od 20 hodin

SRPEN
8. 8.

Neckyjáda – soutěž plavidel na koupališti v Libáni – registrace
plavidel od 11 hodin, začátek ve 13 hodin
8. 8. Ono to stojí – divadelní představení ochotnického DS Větry Mladá
Boleslav v sokolovně od 20 hodin
22. 8. Memoriál Radka Kyziváta – žákovský turnaj ve fotbale ve sportovním areále v Libáni od 9 hodin
22. 8. 17. ročník Loučení s prázdninami na hřišti v Psinicích od 13 hodin
22. 8. Jezinky a bezinky – divadelní představení ochotnického DS Dobrovít Dobrovice v sokolovně od 20 hodin

ZÁŘÍ
12. 9. Dětská hasičská soutěž v hasičských disciplínách na louce
v Kozodírkách
12. 9. České filharmonické kvarteto – pořad v rámci hudebního festivalu Foerstrovy dny 2020 – v Domě kultury Libáň od 19 hodin
19. 9. „To nejlepší z amerického zpěvníku“ Jana Smigmatora – pořad
v rámci hudebního festivalu Foerstrovy dny 2020 – v Domě kultury Libáň od 19 hodin
19. 9. Koncert v kostele sv. Jiří v Psinicích
22. 9. Památné stromy a studánky na Libáňsku – přednáška s Ing. Milenou Roudnou, CSc., v zasedací místnosti v přízemí MěÚ Libáň od
17 hodin
25. 9. Pasování druháků na rytíře-čtenáře knihovny za účasti spisovatelky Danky Šárkové v obřadní síni MěÚ Libáň od 11 hodin
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Ale zaplať pánbůh za to, že vůbec začneme. Vždyť už to bylo s tou
naší kulturou na pováženou. Virus zamával s životem každého z nás,
převratné změny zažívá i libáňský festival. Ani jsem nenašla odvahu
uvádět první část jeho názvu – Libáňský hudební máj. Ten už je dávno
pryč a my jsme pro vás ještě ani jednou neotevřeli dveře kulturního domu. Ale nebojte se, hned po prázdninách vše napravíme. A začneme tak
trochu od konce. Koncerty, které měly být ozdobou závěrečné tzv. svatováclavské části našeho festivalu, budou vlastně jeho zahájením. Podařilo se nám s účinkujícími umělci domluvit náhradní termíny, a tak nikdo
nepřijde zkrátka.
Rok 2020 je pro naši o. p. s. i festival samotný rokem jubilejním, který
bilancuje uplynulých dvacet let svého trvání a mnoha pořady je také připomínkou toho nejlepšího, co jsme mohli v libáňském kulturním domě či
v kostele sv. Ducha vidět a slyšet. Ať tím, že se libáňskému publiku
představí známé tváře, nebo tím, že zazní hudba autorů, s nimiž jsme se
v minulosti měli příležitost potkat právě jako s interprety nebo velmi milými hosty našich poetických podvečerů.
Tomu odpovídá i motto 20. ročníku: „S kytičkou pomněnek a tónů
líbezných...“.
Zahajovací koncert festivalu (sobota 12. září) bude patřit též jubilantům – Českému filharmonickému kvartetu, které si letos, stejně jako
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my, připomíná 20 let své existence. Je to hudební těleso sestavené
z hráčů našeho nejprestižnějšího orchestru – České filharmonie.
V programu si dodatečně
připomeneme 80. narozeniny skladatele Jaroslava
Krčka
jeho
4. smyčcovým kvartetem
s podtitulem „Pocta Leoši Janáčkovi“, z jehož díla
„Po zarostlém chodníčku“ uslyšíme též několik
„voniček“. V druhé části
zazní Dvořákův Kvartet
F dur „Slovanský“ č. 10.
O týden později (v sobotu 19. září) se kulturním domem rozezní americký jazz v podání jednoho z našich nejlepších současných jazzových
interpretů. Jan Smigmator se svou kapelou se představí v programu
s lákavým názvem „To nejlepší z amerického zpěvníku“. Když před
15 lety jako hudební elév moderoval na podiu libáňského KD vánoční
koncert orchestru Václava Hybše, neuvěřitelně hlasově disponovaný
a řečnicky obratný, bylo jasné, že má Jan Smigmator před sebou velkou budoucnost. Tato
v současnosti největší osobnost českého swingového světa zavede libáňské obecenstvo do amerických barů i na tu nejchudší periferii, všude, kde
se rodila a rostla sláva jazzové muziky. Představí
své životní vzory: F. Sinatru, N. K. Cola a T. Bennetta. Precizní nastudování, profesionální výkon,
dokonalá symbióza hudby, projevu i zevnějšku.
Po čtrnáctidenní pauzičce se 3. října
v programu „Šanson–moje láska i prokletí“ jako trvalá „pomněnka“
několika ročníků festivalu opět připomene prestižní orchestr Virtuosi di
Praga pod taktovkou Oldřicha Vlčka se sólistkou Michell Katrak. Zavede nás do kolébky šansonu, Francie, a přinese oblíbené skladby
z repertoáru E. Piaf, J. Brella, Ch. Aznavoura i naší Hany Hegerové.
Kromě šansonu zazní i hudba filmová a muzikálová v úpravě pro symfonický orchestr. Tomuto koncertu, který měl být původně koncertem
zahajovacím, bude předcházet v podvečerních hodinách slavnostní odhalení pamětní desky zakladateli a dlouholetému uměleckému řediteli
festivalu panu Zdeňkovi Vokurkovi na domě v němž žil, působil i před
třemi lety dokonal…
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O týden později, 10. října v odpoledních hodinách, se přesuneme do
kostela sv. Ducha, kde nás čeká varhanní koncert duchovní hudby se
sólem pro trubku. Libáňskému publiku se představí nadějná mladá varhanice, rodačka z Lomnice nad Popelkou a absolventka varhanní akademie ve Stuttgartu Marie Zahrádková, sólo na trubku zahraje Pavel
Hromádka. Zazní česká a světová barokní
díla (Caccini, Bach, Albinoni, Widor, Händel, A. Michna z Otradovic, Zelenka). Pořadem chceme prolomit mýtus, že Bílá
hora, od které v listopadu uplyne již 400
let, předznamenala pouze dobu národního
temna. Právě období pobělohorské přineslo nejen hudební kultuře nebývalý rozkvět, ze kterého čerpáme a který je dodnes naší chloubou.
A závěr festivalu nás přenese na začátek letošního roku, kdy jsme
vzpomínali dvoustého výročí narození naší první básnířky a zakladatelky české ženské literární tradice – Boženy Němcové. Navždy Vaše B. N.
– literárně-hudební pořad věnovaný 200. výročí narození Boženy Němcové. V roli Boženy Němcové se představí a zcela jistě svým zjevem diváky oslní půvabná Veronika Vildma nová (soprán, umělecký přednes) s hudebním doprovodem ženského smyčcového tria. Pořad přiblíží
nelehký osud naší největší spisovatelky prostřednictvím listů psaných přátelům a rodině
v dějinném a hudebním kontextu 1. poloviny
19. století. Zazní skladby, při nichž mladá krásná
Betty tančila na jiřinkovém bále, i pochmurná
hudba, která naznačuje tragický konec velkého
literárního talentu. Pořad je připraven speciálně
pro Foerstrovy dny 2020, bude u nás uveden v premiéře.
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To je základní osnova jubilejního ročníku festivalu. Věříme, že diváci
rádi přivoní ke kytičce hudebních pomněnek, vzpomenou s námi na zakladatele festivalu Josefa Stránského a Zdeňka Vokurku a díky pestrému
programu napříč hudebními žánry, styly a historickými obdobími budou
do svých domovů odcházet potěšeni na duši. To bylo a je naším cílem již
dvacet let.
za o. p. s. Foerstrovy dny, hudební festival Pavla Kaprasová, ředitelka festivalu

Konec divadelní sezony 2019/2020 byl 12. března, kdy byl vyhlášen
nouzový stav v důsledku pandemie covid-19. Připravené pohádky, které
jsme nehráli, uvede soubor příští divadelní sezonu, pokud se všechno
vrátí do „normálních kolejí“. Dosavadní platné restrikce neumožňují zatím souboru jakoukoliv činnost. Všechno, co bylo naplánované do září
letošního roku, se přesouvá na příští rok. Budeme doufat, že celosvětová
pandemie poleví a na podzim se uskuteční tradiční loutkářská přehlídka
„Řezníčkova Libáň 2020“. Členové souboru se na ni během letních
prázdnin budou připravovat.
Všem našim divákům přejeme hodně zdraví a děkujeme za přízeň.
Těšíme se na shledanou v příští sezoně.
Hana Grossmanová, LD Martínek, z. s.

1. března 2020 byly v ČR potvrzeny první tři pozitivní případy nákazy
novým koronavirem COVID-19 (neboli SARS-CoV-2, případně 2019nCoV). Tento virus pochází z čínského města Wu-Chan z provincie Chupej, kde se objevil v prosinci 2019 a za jeho ohnisko je s největší pravděpodobností považován místní velkoobchodní trh s mořskými plody
(avšak doposud nebyl vyloučen ani laboratorní původ).
Vzhledem k rostoucímu počtu nakažených po celém světě vyhlásila
dne 11. března 2020 Světová zdravotnická organizace (WHO) pandemii.
Do Česka se nákaza dostala pravděpodobně z Itálie, která byla považována za největší epicentrum nákazy v Evropě. V průběhu března 2020
bylo ve všech zemích EU přijato nespočet opatření a Česká republika
patří k zemím, kde byla použita opatření (zákazy, karantény,
omezení…) velice striktní a přísná s příslibem útlumu nárůstu počtu nakažených a zpomalení šíření této epidemie.
(zdroj www.kalendar365.cz).
To jsou fakta, která zastavila život v České
republice a pochopitelně i v Libáni. Stalo se tak vyhlášením nouzového stavu 12. března a následně 16. března
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omezením volného pohybu osob. S okamžitou platností se zastavily akce
kulturní, sportovní i společenské, zavřely se školy. Provoz přerušily velké i menší podniky, uzavřely se hranice, omezila doprava. Ta letecká se
téměř zastavila, vidět na obloze bílé kondenzační pruhy leteckých tras se
stalo vzácností. Naše obličeje ztratily mimiku, ochranou i ozdobou se staly roušky, jenom oči vyjadřovaly naše pocity, radost i smutek. Spojení
mezi lidmi zajišťoval internet, telefon a sociální sítě. Zastihla nás podivná doba, kdy se obava střídala s potřebou pomáhat, být užitečný, bojovat. Lidé šili roušky, pomáhali potřebným s nákupy, rodiče a prarodiče
oprášili vzpomínky na školní léta a s dětmi pracovali na školních úkolech. Koronavirus nás donutil se zastavit, nespěchat, věnovat se nejbližším a možná se i zamyslet nad smyslem života a více si vážit svého
zdraví. Naštěstí počasí k nám bylo velmi vlídné, jarní dny slunečné, měli
jsme čas obdivovat probouzející se přírodu, rozkvetlé stromy a květinové
záhony, lásce se věnující čápy, mohli jsme vyhlížet návraty jiřiček, vlaštovek a rorýsů. Přesto jsme vyhlíželi především první uvolnění tvrdých
opatření a přijímali s pokorou a nadějí, že snad už nikdy více...
Covid-19 naprosto rozboural naše plány se Sjezdem rodáků a přátel
Libáně, Kozodírek, Křešic, Psinic a Zlivi. Krátce po vyhlášení nouzového
stavu byly na webových stránkách a facebooku města Libáně všechny
plánované akce přeškrtnuty slovem „zrušeno...“. A to platí dosud. I když
už dochází k většímu uvolňování nařízených opatření a postupně by se
měl život vracet do normálu, ani sebevětší laik–optimista a odborník–
epidemiolog neumí jednoznačně říci, že „už to končí”.
Vzhledem k tomu, že jsme naši práci k přípravám sjezdu rodáků přerušili v okamžiku, kdy je hotové schéma programu vlastních oslav, jsou
dohodnuté přednášky doprovodného programu, příspěvky do Libáňských novin SPECIÁL jsou také z velké části připravené. Myslím, že nebude problém pokračovat tam, kde jsme skončili. Prvním úkolem bude
stanovit nové datum oslav.
Nabízí se jaro 2021. Vybrali jsme termín 23.–24. dubna 2021. Sledujte,
prosím, informační portály, tj. web města, facebook, plakáty a městský
rozhlas, o nových termínech všech akcí budou včas zveřejněny informace.
Co můžeme slíbit už nyní? V měsíci září se obnoví setkávání v rámci
doprovodného programu, můžete se těšit na odložené přednášky Ing.
Mileny Roudné, CSc., Mgr. Josefa Matouška a následovat budou další.
Srdečně vás zveme nejen na přednášky, ale i ke spolupráci na přípravách odloženého sjezdu rodáků. Přijďte mezi nás. Dobrovolníků, kteří
jsou ochotni pomoci, není nikdy dost.
Zdena Cimická
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Kyzivátova kapela v roce 2020 oslaví úctyhodné 150. výročí od svého
založení. Založena byla na podzim roku 1870 kapelníkem Josefem Kůželem a složena byla z hudebníků z okolí Libáně. Svoji činnost nepřerušila
ani v nejtěžších historických dobách českého národa. Patří tak mezi nejstarší nepřetržitě hrající
české dechové hudby. Původní název byl Libáňská kapela. Od roku 2000 nese jméno dlouholetého kapelníka a hudebního pedagoga Václava
Kyziváta. Od roku 1993 do začátku roku 2020 stál
v čele trumpetista František Hrdý, který 6. února
2020 odešel do nebeské kapely. Byl vynikajícím
kolegou a platným hráčem v řadě skvělých kapel
jak dechové, tak taneční hudby. Se svojí trumpetou a křídlovkou byl znám nejen v našem kraji, ale
i krajích sousedních. V posledních letech byl též
členem Podnikového dechového orchestru Škoda
Auto Mladá Boleslav.
Kyzivátova kapela po odchodu svého kapelníka tak počátkem roku 2020 stála před rozhodnutím, jakou cestou se dále bude ubírat. Po vzájemné
shodě kapela zvolila cestu pokračování v činnosti
a navázání na dlouholetou tradici a odkaz svých předchůdců. Kapelníkem se stal dosavadní umělecký vedoucí Petr Drahoňovský.
V posledních letech kapela prošla personální obměnou u téměř všech
notových pultů. Proto i v letošní sezoně bude Kyzivátova kapela připravena na různá vystoupení na koncertech, přehlídkách dechových hudeb,
jarmarcích a oslavách v regionu, ale i v širším okolí. Vyvrcholením koncertní sezony kapely pak bude tradiční vánoční koncert v Libáni, kam
pro letošní rok přijala naše pozvání paní Uršula Kluková.
Protože přece jen lze již některé kulturní akce pořádat, oslovil nás
kamarád Jarda Raulin, kapelník Dechové hudby Český ráj a pozval nás
na jejich původně zrušený festival do Žehrova u Turnova. Ten letošní
ročník také zrušili, ale rozhodli se, že si přece jen 4. července 2020 zahrají
a potěší posluchače, a nás k tomu přizvali. A protože se toho nebojíme
ani my, pozvali jsme na oplátku Dechovou hudbu Český ráj do Bystřice
u Libáně dne 11. července 2020 od 13:30 hodin, kde společně budeme
chtít s nadějí potěšit a rozveselit vás, naše věrné posluchače. Nebude se
jednat o klasické setkání dechových hudeb, ale o koncert „Dechovka
z nouze“ . Velmi srdečně vás touto cestou zveme na toto příjemné odLibáňské noviny č. 95
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poledne, jehož cílem bude naplnit Vaše srdce dobrou náladou. Občerstvení i posezení bude zajištěno.
Vážení přátelé, těšíme se na naše brzká setkání nejen při koncertech
Kyzivátovy kapely. A protože se hrdě hlásíme k odkazu našich hudebních kolegů, předchůdců, naše nové propagační fotografie vznikly na
stejném místě jako před 90. lety, když kapela slavila šedesát let od svého
vzniku. Jistě poznáte místo, kde jsme fotografie pořídili. Další informace
naleznete na nových stránkách kapely www.kyzivatovakapela.cz, dotazy můžete zasílat na info@kyzivatovakapela.cz.

Mgr. Petr Drahoňovský, dipl. um.
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Tento školní rok začal a probíhal do začátku března úplně běžným
způsobem. Přivítali jsme prvňáčky, naplánovali jsme výuku a aktivity
pro žáky na celý rok, uspořádali sportovní a vědomostní soutěže, realizovali jsme projektové dny, žáci absolvovali cyklistický výlet, sportovní
den a lyžařské kurzy. Tak tak jsme stihli uspořádat 7. společenský večer.
A pak začalo být vše úplně jinak. 11. března byly uzavřeny všechny školy v České republice. Celá naše země se dostala do situace, kterou nikdo
ze současníků nezažil. Byli jsme všichni postaveni do reality, kterou jsme
museli přijmout nebo alespoň respektovat. Školství bylo jednou z oblastí,
která byla citelně zasažena. Po dohodě se zřizovatelem jsme 17. března
uzavřeli i mateřskou školu. Pro pedagogy, žáky a také pro rodiče začalo
domácí vzdělávání. Pro všechny zúčastněné něco nového, nezažitého
a náročného. Bylo nutné najít způsoby komunikace, která bude vyhovovat všem stranám. Zjistit technické možnosti žáků, spojit se s každým
dítětem nebo rodičem. Naplánovat časově i obsahově domácí výuku, poskytovat zpětnou vazbu, hledat různé nástroje k předávání nových informací pro žáky. Učitelé zadávali domácí práci, konzultovali, volali,

nahrávali výukové bloky a videa. A plynuly týdny, měsíce… Nikdo netušil, kdy se budeme moci vrátit do školních lavic. Velké poděkování
patří všem, kteří pochopili, že výuka „na dálku“ není automatická náhrada za klasickou školní výuku. Pochvalu zaslouží rodiče, kteří zvládali
domácí přípravu se svými dětmi. Někteří zůstali doma, ale mnozí museli
zvládnout i své pracovní povinnosti a plynulý chod domácnosti. Děkujeme jim za spolupráci.
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Postupně se začala situace v naší republice zlepšovat, byly hlášeny
příznivé epidemiologické výsledky a lidem začalo svítat na lepší časy.
Ministerstvo školství nás postupně informovalo o možnostech znovuotevření škol za dodržení striktních hygienických podmínek. Vše jsme
pečlivě naplánovali a připravili. Od 12. května jsme ve škole přivítali žáky devátého ročníku, kteří se začali svědomitě připravovat na přijímací
řízení na střední školy. Mateřskou školu jsme otevřeli 18. května
s počtem 20 dětí. Postupně začaly docházet další dětičky. Naplánovat

a zorganizovat nástup žáků 1. stupně bylo velmi náročné. Promyslet na
minuty, kdy která skupina vstoupí do školy, kdy bude mít přestávku,
kdy půjde na oběd a jak zajistíme odpolední zájmovou činnost – to nebylo opravdu jednoduché. Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravách podíleli. Pedagogům základní a mateřské školy, asistentkám
pedagoga, vychovatelkám a všem provozním zaměstnancům.
Školní jídelna vařila po celou dobu karantény, a proto jsme mohli
plynule přejít i ke stravování žáků základní i mateřské školy. Dne
25. května nastoupilo do školy 70 žáků z 1. až 5. třídy. Stále pokračovalo
domácí vzdělávání pro žáky, kteří zůstali doma. Dodržovali jsme hygienické a organizační pokyny, prostory školy „voněly“ dezinfekcí a žáci
věděli, kdy mohou být bez roušky a kdy ji potřebují.
Tento článek píši v době, kdy plánujeme, že od 8. června uspořádáme
pro žáky 2. stupně konzultační dny. Zájemci budou moci přijít do školy,
setkat se se svými kamarády a učiteli. Obsahem setkání bude učivo různých předmětů, se kterým žáci potřebují poradit. Opět je vše na bázi
dobrovolnosti a rozhodnutí rodičů. V tomto období vše probíhá jinak,
ale zvládnout to musíme.
Jak bude vypadat závěr školního roku, kdy, kde a za jakých podmínek budeme rozdávat vysvědčení? Čekáme ještě na podrobnější pokyny,
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vše naplánujeme a budeme rodiče informovat. Všechny podrobnosti
zveřejníme na našich webových stránkách. Máme nové, podívejte se.
Věřím, že se situace v naší republice bude stabilizovat, opatření se
budou rychle rozvolňovat a všichni si oddychneme. Každý z nás dospělých potřebujeme letní relaxaci a pocit, že máme volno na běžné radosti
i starosti. Děti potřebují prázdniny se vším všudy. To znamená
s koupáním, sportováním, pobytem na táboře, ale i s návštěvou u babiček a dědečků. Hezké léto a pevné zdraví.
Mgr. Ladislava Hazdrová, ředitelka školy

V této době také na půdě školy probíhají současně dvě stavby. Ve venkovním prostoru se pro
děti staví víceúčelové sportoviště, na které se již těší malí i velcí
sportovci.
Také se renovuje zcela nová

specializovaná
učebna pro výuku
chemie a fyziky. Druhostupňoví žáci se
již na začátku nového školního roku
můžou těšit na moderní vyučování
v oblasti přírodních věd.

ZŠ Libáň

Společnost Svět knihy, s. r. o., pod záštitou Svazu českých knihkupců
a nakladatelů vyhlásila v rámci kampaně Rosteme s knihou soutěž pro
žáky 6. tříd ZŠ a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií ve znalosti
obsahu knih s názvem SOUBOJ ČTENÁŘŮ 2020.
Soutěž měla proběhnout v celorepublikovém kole 15. dubna v 10 hodin online. Z naší 6. A se do pětičlenného týmu přihlásilo těchto pět knihomilů: Natálie Heršálková, Lucie Přibylová, Denisa Šonová, Tobiáš Klár
a Jakub Zahradníček. Každý z nich obdržel vypůjčených všech pět soutěžních titulů:
1) Prašina – Černý merkurit (2. díl), Vojtěch Matocha, Nakladatel: Paseka 2019
2) Dům v Rugolu, Marka Míková, Nakladatel: Book Dock 2019
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3) Kluci netančej!, Olga Stehlíková, Nakladatel: Portál 2019
4) Past na korunu, Daniela Krolupperová, Nakladatel: Albatros 2018
5) Pozor, v knihovně je kocour!, Klára Smolíková, Nakladatel: Mladá
fronta 2019,
které si měl do doby online kola přečíst, mohl si vytvářet čtenářské poznámky a postřehy…
Jelikož koronavirus nám změnil letos spoustu plánů, nedopadlo ani
toto literární soutěžení v plánovaném rozsahu. Operativně jsme ho nahradili kolem, kde soutěžilo našich pět čtenářů mezi sebou. A jak dopadli? Z možných 45 bodů za zodpovězení všech otázek – byl na třetím
místě Tobiáš Klár s 10 body, druhým nejlepším čtenářem byl Jakub Zahradníček s 32 body a excelentní první místo si vyčetla Denisa Šonová –
37 bodů. Každá práce má být odměněna, a proto si ti nejlepší odnesou
poukaz, na co jiného než knihy do jičínského knihkupectví U Pašků. Gratulujeme!

Kateřina Janoušková

V pondělí 1. června byl Mezinárodní den dětí. Ani letos jsme neporušili tradici hravého dopoledne, které každoročně pro děti připravujeme.
Ačkoliv jsme nápadů na realizaci měli mnoho a mnoho, situace posledních měsíců nám plány změnila. Paní učitelky Malá a Jampílková a paní
asistentky Ječná a Zahradníčková připravily krásné dopoledne plné her.
Děti soutěžily v hodu papírovou koulí, v řazení číselné řady, absolvovaly zvířecí slalom nebo štafetový běh. Do soutěží se zapojily třídy poLibáňské noviny č. 95
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stupně a při
této akci jsme
všichni dodržovali hygienická
opatření. Děti
si celé dopoledne užily
a odcházely
s úsměvem.

kolektiv učitelek 1. stupně

V březnu se ve škole obvykle velké akce nedějí, občas
se zapojíme do aktivit, jako
jsou různé soutěže, olympiády atd. Letošní březen byl ale
úplně jiný. Stalo se tak
11. března, kdy došlo bezpodmínečně
k uzavření škol z důvodu nákazy koronavirem. Naši učitelé začali okamžitě
jednat a začali jsme se všichni seznamovat s distanční výukou. I přes nelehké období jsme si všichni zvykli
a přizpůsobili se. Později jsme nastoupili do školy na přípravu na přijímací

zkoušky, které nás čekaly
8. června. Ani v této nevšední
situaci jsme nezapomněli na
zábavu a sport. Moc děkujeme
paní učitelce třídní a paní učitelce Ryklové za jejich účast na
našich ať už cyklistických nebo
jiných výletech. Velký dík také
patří všem učitelům za jejich
ochotu a pevné nervy dvacet čtyři hodin denně. 

Denisa Čakrdová a Barbora Pažoutová, 9. A
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Rok pro zdraví aneb není člověka,
jehož by se nedotkla bolest a nemoc.
„První pomoc je počáteční ošetření, či pomoc poskytnutá někomu, kdo je poraněn, nebo kdo náhle onemocní.“ Toto je jednoduchá definice, která nás
částečně provázela ve školním roce 2019–2020. Spolu s modelovými situacemi, ale i s praktickými činnostmi z oblasti zdravovědy jsme se seznamovali ve spolupráci s odborným instruktorem ČČK Mgr. Michalem
Císařem.
Jeho pravidelné návštěvy umožnily dětem si prakticky vyzkoušet základy první pomoci, postupy při různých onemocněních, uvědomit si
hygienické návyky. Upozornily i na důsledky omamných látek a drog.
Plánovali jsme dotknout se i dalších oblastí, které umocňují pocit bezpečí a jistoty i debatovat o tom, že neznalost zákona neomlouvá a jak je
důležité dodržovat daná pravidla a zásady. Celosvětová pandemie a nařízení vlády o uzavření škol však posouvá tuto problematiku na začátek
příštího školního roku.
Program družiny byl však složen
i z dalších aktivit, soutěží, akcí i rukodělných činností.
V září jsme zahájili projekt „Rok pro
zdraví“. Hlavním tématem byla bezpečnost doma, na cestách i ve škole – napodobeniny zranění a ukázky jejich ošetření,
přivolání pomoci i základní terminologie.
Říjen byl ve znamení hygienických
návyků, nejčastějších onemocnění a drobných úrazů, civilizačních chorob, způsobů
stravování a duševního zdraví. Zdůraznili
jsme si nutnost mytí rukou (a to jsme netušili,
jak
brzy bude toto dominantní)
a pravidelné hygieny, zásady
správného stolování apod. Vyzkoušeli jsme si různé metody relaxace, vybarvovali antistresové
omalovánky a poslouchali meditační hudbu.
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V listopadu dominovala první pomoc
– než přijede záchranná služba. Základní
metody oživování (resuscitace), zajištění
životních funkcí a využití odborných
pomůcek. I zhlédnutí televizního cyklu
„Dětská záchranka“ nás nenechala na
pochybách, jak jsou základní dovednosti
pro každého důležité.
Prosincové téma bylo „Bezpečnost doma“. Co dětem do rukou nepatří? Co by měl každý mít v lékárničce? Jak
nebezpečná je svíčka, adventní věnec nebo vánoční stromeček? První
pomoc při zásahu elektrickým proudem,
popáleniny, opaření...
Pro měsíc leden byly zvolené nebezpečné zimní radovánky, které nám mohou způsobit ošklivé pády, následné
zlomeniny, otřesy mozku a různé druhy
krvácení. Už víme, že si musíme dát pozor i na podchlazení a omrzliny. Ukázky
ošetření
a postupy při fixaci zlomeniny, postup při
převozu do nemocnice, ale i vysvětlení
pojmů a nemocničních zkratek. To bylo
úkolem pro Michala.
Únor – „Řekni drogám NE!!!“ Důsledky
požívání návykových a psychotropních látek. Vysvětlení nebezpečí užívání. Krizová
centra, poradny, linky bezpečí, anonymní
pomoc, léčení… hodina, která děti
nad očekávání velmi zaujala.
Březnové setkání se zaměřilo
na bezpečnost při pohybových
aktivitách, pravidla při cyklistice
a vlastní bezpečnost při silničním
provozu. Pomoc při dopravních
nehodách a zmínka o zvládání
stresových situací. I program ve
družině byl k danému tématu zaměřen, spolu s pracovními činnostmi.
Ještě jsme stihli zhlédnout divadelní představení „Vrány z Hruškovic“
a pak... COVID–19.
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Ač jsme měli určená pevná témata na každý měsíc, nezapomínali jsme
na tradiční vyrábění dle aktuálního ročního období, tematické soutěže
a různé projekty jako jsou svatomartinské odpoledne, Vánoce ve družině, myslivecká setkání, valentýnská družina a návštěvy v knihovně
s možností výměny knížek a mnohé další aktivity.
Zároveň si myslíme, že byl „probuzen“ zájem dětí o jejich zdraví,
uvědomění si bolesti druhých, soucitnost a přemýšlení o vlastní budoucnosti, což byl náš cíl. Doufáme, že si děti odnesly mnoho nových zážitků
a my se budeme těšit na příští školní rok. 
Alena Kocourková a Bc. Jitka Drbohlavová, Dis., vychovatelky ŠD

KNIHOVNA
Ani knihovnám se nevyhnuly komplikace spojené s pandemií covid19. Knihovny byly uzavřeny ze dne na den jako jedny z prvních
11. března společně se školami. Čtenáři tak byli zaskočeni, protože se
nemohli předem vybavit dostatečnou zásobou „dobré duševní potravy“.
Kdo však mohl tušit, že knihovny budou uzavřeny skoro sedm týdnů!
Ještě den před uzavřením jsme měli velmi zajímavou, odbornou
přednášku s Mgr. Petrem Gláserem na téma restaurování památek. Ale
všechny následující připravené akce jsme museli postupně rušit. Byly
nakonec zrušeny úplně všechny, a to až do konce léta. Přesouváme je na
podzimní měsíce.
Po dlouhém zvažování bylo mimo jiné zrušeno i tradiční pasování
prvňáků na rytíře – čtenáře knihovny. To mělo proběhnout 15. června,
ale podařilo se nám tuto oblíbenou akci přesunout na 25. září. Nebude to
tak už pasování prvňáků, ale druháků. Naši malí čtenáři však o nic nepřijdou a prožijí stejné slavnostní chvíle, jako by tomu bylo v červnu. Přijede i paní spisovatelka Danka Šárková, která žáky vtáhne do besedy
o knížce Alenka a Krakonoš.
Jak nečekaně byla knihovna v březnu uzavřena, tak nečekaně byla zase ze dne na den 27. dubna otevřena. Ačkoliv vláda plánovala otevření
knihoven až na 8. červen, situace se změnila. Knihovny dostaly na přípravu a otevření za přísných hygienických podmínek jeden pracovní
den.
Dobu, kdy bylo pro veřejnost uzavřeno, jsem věnovala kompletní
kontrole celého fondu a postupně jsem vyřazovala staré, poničené a nečtené knihy, abych uvolnila prostor knihám novým. Tuto práci jsem ve
spěchu přerušila, abych doporučení otevřít knihovnu ve stanoveném
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termínu dodržela. Nechtěla jsem čtenáře zklamat, neboť ti měli zapůjčené knihy už dávno přečtené a potřebovali si vypůjčit jiné.
Pandemie se dotkla také posluchačů virtuální univerzity třetího věku.
Bylo zakázané se scházet, a tak jsme nemohli společně poslouchat přednášky a vyplňovat testy. Každý posluchač tak musel zvládnout dokončit
semestr sám doma u svého počítače. A přitom jsme neměli nijak lehké
téma! Kouzelná geometrie nás proto trošku potrápila, ale všichni posluchači otázky závěrečného testu zdárně zvládli a dokončili
tak semestr sami.
Od října, tentokrát již jistě společně, začneme studovat kurz České dějiny a jejich souvislosti. Kdo by
se k nám chtěl přidat, z řad dříve narozených, přihlaste se v knihovně. Rádi vás mezi sebe přijmeme.
Začínáme 2. října a přijďte se, třeba i nezávazně, podívat.
Lucie Hlaváčková

MÍSTNÍ SPOLKY
S příchodem koronavirové pandemie se činnost sboru pozastavila.
Nejdříve musely skončit děti s trénováním ve školní tělocvičně a také
u zbrojnice.
Výjezdová jednotka zůstala v pohotovosti a její členové pomohli městu s rozvozem roušek a dezinfekce pro seniory. Také zalévali zeleň ve
městě.
Další členové připravovali vnitřní prostory zbrojnice k plánované rekonstrukci. Tuto rekonstrukci zadalo Město Libáň firmám, které upravi-
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ly sociální zařízení – nové sprchy, WC, umývárnu a šatnu pro jednotku. Také postavili
nový sklad materiálu ve čtvrté garáži.
Jednotka měla také v této době pět výjezdů, a to dvakrát k požáru, jednou k dopravní
nehodě, k odstranění spadlého stromu na
komunikaci a jednou členové technicky pomáhali uzavřené osobě v domě v Osenicích.
Jelikož
došlo k povolení pořádání dětských soutěží, začali naši nejmladší 30. května trénovat
u zbrojnice. 19. a 20. června pojedeme na soutěže do Rohoznice, kde se konají náhradní soutěže za zrušené okresní kolo hry
Plamen.

za SDH Libáň Naďa Hakenová, jednatelka

7. března se konala beseda se zastupiteli Města Libáň. Besedy se zúčastnil starosta Jaromír Přibyl, místostarostka Kamila Sokolová a zastupitelka Gabriela Šoutová, kteří nás seznámili s akcemi, které se týkají nejen
naší obce, ale i města Libáň. Zastupitelé rovněž odpověděli na dotazy
přítomných.
Na besedu plynule navázalo posezení u příležitosti MDŽ, při kterém
všechny přítomné ženy obdržely květinu.
Ostatní plánované akce do 30. června 2020 (pálení čarodějnic, Bramborákiáda, Babetiáda) byly zrušeny kvůli pandemii covid-19.
16. května, kdy se měla původně konat okrsková hasičská soutěž na
Brodku (ta byla také zrušena v rámci opatření kvůli pandemii covid-19),
jsme uspořádali hasičský cyklovýlet. Zúčastnit se mohli nejenom hasiči,
ale i jejich příbuzní a známí, samozřejmě v maximálním počtu sto osob
(dle aktuálně platných nařízení vlády).
Oficiální část výletu byla naplánována ze Psinic přes Ledkov, Kopidlno a Kamensko na Bučičcký mlýn. Tam jsme se občerstvili a vyrazili
jsme do druhé poloviny cesty, která vedla přes Rožďalovice, Hasinu,
Křešice a zpátky do Psinic. Délka této trasy byla cca 20 km. Byli jsme
velmi potěšeni hojnou účastí. Zúčastnil se dokonce i pan Vaněk – starosLibáňské noviny č. 95
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ta našeho SDH. Ten v cíli oficiální části předal kytici nejmladší výletnici
Adélce (7 let). Všichni účastníci také obdrželi medaili.
Jelikož několik členů SDH Psinice bydlí v Jičíněvsi, jejich trasa byla
o „pouhých“ 30 km delší. V součtu tedy ujeli 50 km.
I když někteří z nás na kole neseděli několik let, tento cyklistický výlet
jsme všichni zvládli, včetně již zmiňované Adélky. Bolesti zadků
a nohou některých členů brzy zmizely a již opět plánujeme další výlet.
Letos pro vás ještě připravujeme tradiční Loučení s prázdninami, které se bude konat 22. srpna.
Petr Sajdl

Z HISTORIE
1660 – před 360 lety
Libáň utrpěla velkým ohněm, při kterém shořely i důležité dokumenty města kromě dvou
majestátních listin císaře Maxmiliána II. (povýšení Libáně na město z roku 1574).
1740 – před 280 lety
Asi mezi tímto rokem a rokem 1760 zhotovil
Václav Skočpole mapu města Libáně. Ve výseku této mapy je vidět malé náměstí, do něhož ústila jen jedna (Kostelní) ulice. Vedle
sochy sv. Josefa a kašny je velká dřevěná
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radnice, která vyhořela v roce 1800. Nad kostelem (na obrázku dole) vlevo od fary je stará farní škola. Ohrazení hřbitova u kostela není zakresleno.
1770 – před 250 lety
V celé zemi vypukl hladomor. V Libáni prý zahynul veškerý dobytek
a zůstala jedna kráva a tele.
1785 – před 235 lety
„Bylo cirkulářem krajského úřadu ustanoveno, že rodiče, posílající děti
nedbale do školy, budou potrestáni dvojnásobným školným platem.
Nemajetní si museli trest odpracovat u obce“.
1840 – před 180 lety
„Dne 30. června se rozpoutala hrozná bouřka, 25 krát uhodilo. Poslední
ranou byl zapálen domek truhláře Svobody ve Starých Hradech, kde seděla matka s kojencem na posteli. Vzpamatovavši se, vyhodila kojence
oknem do rozdělané malty a s dvěma dětmi, které byly na peci, oknem
vylezla, neboť síň byla v plamenech. Zatím kaplan Černohous vytáhl kojence z hliněné malty. On také přiběhl k ohni první, zatím, co Svobodčin
muž hýřil v hospodě“.
1850 – před 170 lety
22. dubna bylo započato se stavbou „okresního domu“ (dnešní budova
MěÚ) stavitelem Josefem Linhartem a ještě téhož roku byl pod střechou.
Obydlen byl 21. ledna 1851.
1855 – před 165 lety
15. srpna bylo v Libáni zřízeno oddělení c. k. finanční stráže – jeden nadstrážník a tři strážníci.
1875 – před 145 lety
Slečna E. Ryglová darovala městu parcelu č. 561 v ceně 882 zl. na zřízení
nového hřbitova.
1880 – před 140 lety
Na silnici ke Zlivi byl postaven nový kamenný most, který se stal jednou
ze symbolických staveb ve městě. Často ztvárněný malíři i fotografy se
objevil i v pamětech Jaroslava Haška. Most byl beze zbytku rozebrán
v roce 2008 při výstavbě čističky odpadních vod.
1905 – před 115 lety
6. srpna se konal v Libáni „Slet Sokolské župy Čížkovy“.
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1910 – před 110 lety
Syn Dr. Josefa Emlera daroval městu bronzovou bustu svého otce. Ta byla provizorně umístěna v budově školy – a je tam na schodišti dodnes.
1920 – před 100 lety
Byl založen fotbalový oddíl Tělovýchovné jednoty Sokol Libáň.
1945 – před 75 lety
11. května uvítali libáňští občané zástupce osvobozenecké Rudé armády
v čele s pplk. Jeremenkem.
1950 – před 70 lety
Znárodněn byl elektrárenský podnik města Libáně.
V tomto roce bylo v Libáni 500 obytných domů, v Kozodírkách 30.
1960 – před 60 lety
V cukrovaru byla vybudována čistička odpadních vod.
1970 – před 50 lety
V tomto roce byla zahájena výstavba rodinných domů na sídlišti „Starohradské“ – později „Na Sídlišti“. Dokončena byla v roce 1983 a poté pokračovala výstavba v ulici „Nad Hřištěm“.
Byla zrušena výroba sodovek a limonád pana Chvalovského.
1985 – před 35 lety
V akci „Z“ byly zahájeny práce na výstavbě „Nákupního střediska“. Ta
byla v roce 1992 zastavena a zakonzervována. Stavba byla obnovena
v roce 1997 jako stavba „Společensko-obchodního domu“, která byla dokončena v roce 1999.
1990 – před 30 lety
V květnu se na fotbalovém hřišti konaly tělovýchovné slavnosti jako jakési pokračování tradice spartakiád – vystoupili žáci základní školy ve
skladbách pro mladší žákyně, starší žákyně a starší žáky.
1995 – před 25 lety
V tomto roce byla vypracována první studie plynofikace Libáně.
2000 – před 20 lety
Ve dnech 9. – 11. června se při příležitosti 675. výročí Libáně a navrácení
statutu města uskutečnilo „Setkání přátel a rodáků Libáně“ s bohatým
kulturním programem: premiéra divadelní hry „Charleyova teta“ souboru Bozděch, slavnostní shromáždění v aule ZŠ, vernisáž výstavy obrazů
Františka a Rity Škodových a Pavla Vavříka ve Starých Hradech, varhanní koncert v kostele sv. Ducha s Markétou Reindlovou a Romanem
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Janálem a 1. libáňská hvězdná noc se skupinami Trosky, Turbo a Mavis
pod názvem „Sejdeme se na náměstí“. Bylo to důstojné a pěkné.
2010 – před 10 lety
V cukrárně Karolínka se uskutečnil první z poetických podvečerů, které
organizoval Zdeněk Vokurka a které si získaly vekou oblibu. Prvním
hostem byl vnuk Antonína Dvořáka.
2015 – před 5 lety
Byly dokončeny tři velké akce zateplení budov za pomoci dotací z fondu
životního prostředí. Jednalo se o dům kultury, novou budovu základní
školy a lékařský dům s celkovými náklady přes 20 milionů korun.
z archivu Josefa Stránského a z kronik Libáně sestavila Mgr. Jitka Šedivá

SPORT
Vážení čtenáři, rád bych vás seznámil s momentálním děním v TJ Sokol Libáň. Vlivem pandemie covid-19 došlo k zastavení všech soutěží.
Jarní fotbalová sezóna vůbec nezačala, nikdo nesestoupil, nikdo nepostoupil, doufejme, že další ročník začne tak, jak je naplánován. Start nového ročníku je naplánován na víkend 15-16. 8. 2020, kdy se sehraje
první kolo poháru OFS Jičín, o týden později pak začnou klasická mistrovská utkání. Nyní řešíme, v jakých kategoriích budeme přihlašovat
mládežnická mužstva, několik kluků z úspěšného kádru starších žáků
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končí ve své kategorii a hledáme pro ně nejvhodnější angažmá v dorostenecké kategorii.
Momentálně se od rozvolnění koronavirových opatření pouze trénuje,
začínají se dojednávat přátelské zápasy. Jediným sehraným utkáním
v době uzávěrky článků je tak přátelské utkání staré gardy Libáně na
hřišti dolnobousovského SK, kde se Libáni podařilo zvítězit 4:2.
Nejvíce potíží ale covid-19 způsobil s plánovanými oslavami 100 let
libáňské kopané, které se měly konat spolu se sjezdem rodáků začátkem
září. Nejistá situace, ohledně toho co bude, i zrušení sjezdu rodáků
v původním termínu nás nakonec vedlo ke stejnému kroku. Oslava se
tak přesune na jiný termín, který bude opět korespondovat se sjezdem
rodáků. Termín se posunul, jak už víme, na 23.-24. dubna 2021.
Závěrem bych chtěl poděkovat tradičně všem, kdo se podílejí na chodu TJ Sokol. Vám čtenářům bych chtěl popřát hlavně zdraví, což je v této
době asi to nejdůležitější. Situace není vůbec jednoduchá i v dalších směrech, krize v některých odvětvích našeho průmyslu bude mít jistě dopad
i na sport, úbytek sponzorů, na zaměstnání. Nezbývá nám nic jiného než
doufat, že to zvládneme.
za TJ Sokol Libáň Jan Smetana

Pro příznivce přinášíme malé ohlédnutí po ukončení soutěže regionálního přeboru, kde máme zastoupení v mužích dvěma mužstvy a jedním mužstvem žáků. Dle přiložených tabulek jednotlivých mužstev si
můžete sami udělat obrázek naší úspěšnosti v soutěžích.
Mužstvo žáků obsadilo pro Play-off hezkou šestou příčku a má předpoklady pro ještě lepší umístění v příštím ročníku 2020/2021.
Mužstvo „B“ v druhé třídě nestačilo v těžké konkurenci a padá do
třídy třetí.
Mužstvo „A“ v třídě první se nachází na krásné třetí pozici a nutno
dodat, že za dobrým umístěním stojí výkon Dominika Kuzmy, který ale
přestupuje do Staré Paky, a tudíž v ročníku následujícím bude hodně
chybět. Pohodu v našem oddíle dokládají i záskoky v zápasech „A“
mužstva hráči z „B“ týmu, za což jim patří dík.
Závěrem chci opět poděkovat rodičům a vůbec všem, kdo nám pomáhají, včetně vedení školy a Města Libáň. Za oddíl stolního tenisu vám
všem přeji hezké sportovní léto, stálé zdraví a úsměv na rtech po celý
rok. Sportu zdar!
Vlastimil Horák

Libáňské noviny č. 95

- 38 -

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.
9.
10.

1. TŘÍDA MUŽI
Stará Paka B
Nová Paka C
Libáň A
Hořice B
Radim A
Nový Bydžov B
Jičín C
Miletín A
Lázně Bělohrad B
Chomutice B
Lány A

2. TŘÍDA MUŽI
Jičín D
Butoves A
Lány B
Nemyčeves B
Nová Paka D
Železnice A
Lázně Bělohrad C
Kopidlno A
Rovensko A
Veliš
Libáň B

ŽÁCI – základní část
Popovice
Lázně Bělohrad
Jičín
Nový Bydžov A
Nová Paka
Chomutice
Libáň
Železnice
Roškopov
Nový Bydžov B
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POČET
UTKÁNÍ
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
POČET
UTKÁNÍ
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
POČET
UTKÁNÍ
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
- 39 -

V

R

P

SKÓRE

BODY

18
13
14
10
9
8
7
3
6
2
0

2
5
3
4
4
2
2
6
3
3
4

0
2
3
5
7
10
11
11
10
15
16

252:108
218:142
230:130
191:169
174:186
174:186
175:185
142:218
161:199
130:230
115:245

58
51
51
43
42
38
36
32
34
27
24

V

R

P

SKÓRE

BODY

17
14
12
10
10
7
6
6
5
2
2

1
2
2
3
3
6
4
3
5
3
3

2
4
6
7
7
7
10
11
10
13
15

251:109
210:150
186:174
193:167
212:148
184:176
167:193
153:207
166:194
135:205
123:237

55
50
46
43
43
40
36
35
35
30
28

V

R

P

SKÓRE

BODY

14
14
13
12
12
10
9
8
7
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
2
3
3
5
6
7
8
10

93:12
86:19
91:14
70:35
75:30
70:35
63:42
59:46
56:49
46:59

43
43
41
39
39
35
33
31
29
25

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kopidlno
Butoves
Úbislavice
Stará Paka
Hořice
Rovensko

15
15
15
15
15
15

3
3
3
3
2
2

0
0
0
0
0
0

12
12
12
12
13
13

29:76
25:80
23:82
19:86
19:86
16:89

21
21
21
21
19
19
Inzerce

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů,
které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)
7. 8. 2020 ve 13.00 hodin na náměstí v Libáni
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé (nesou bílá vejce),
sussex (hnědá vejce, vysoká užitkovost),
moularden (kříženec pižmové a pekingské kachny),
husy bílé, brojlerová kuřata, perličky.
Informace 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
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