blíží se konec zimního období, které bylo za poslední roky radostnější,
alespoň vzhledem k množství sněhových srážek a mrazů. Díky tomu bylo možné zabruslit si na přírodním kluzišti nebo využít dostatek sněhu
pro běžkování v blízkém okolí. Méně radostný byl ovšem vývoj pandemie covid-19, kdy jsme všichni po přelomu roku v naději očekávali, že
by se mohla situace zlepšovat, a s přicházejícím jarem jsme se mohli pomalu vracet k „běžnému“ životu. Opak se ovšem stal pravdou a situace
je bohužel čím dál složitější. Běžné roušky jsou dnes již nedostačující
a mimořádná opatření v nouzovém stavu se stále zpřísňují. Je těžké odhadovat, jak se vše bude vyvíjet dál, a hledat nějakou naději – pomyslné
„světlo na konci tunelu“. Je tomu již rok od začátku pandemie v naší
zemi a myslím si, že nikdo z nás by nevěřil tomu, že by mohla trvat
takhle dlouho a v takovém rozsahu.

Nyní nezbývá než doufat, že aktuálně zpřísněná vládní opatření, která s největší pravděpodobností budou trvat i přes Velikonoce, alespoň
trochu pomohou snížit šíření viru a hlavně odlehčit přetíženým nemocnicím. Toto osobně vnímám jako vážný problém a je mi líto, že někteří
občané závažnost situace ve zdravotnictví podceňují. Věřím, že kdyby ti,
co například demonstrují proti mimořádným opatřením, nebo ti, co dokonce nedodržují nařízenou karanténu, prodělali koronavirus na vlastní
kůži s nelehkým průběhem by změnili svůj postoj.
Osobně jsem si tím nedávno prošel a mohu pouze potvrdit, že se nejedná jen o nějakou „chřipečku“. Proto věřím, že se brzy podaří státu zajistit dostatek vakcín a začne očkování v co největší míře. Město Libáň
bylo připraveno již v první fázi, kdy se mohli začít registrovat na očkování senioři nad 80 let. Byla zřízena telefonní linka, kam se mohou občaLibáňské noviny č. 98
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né obracet pro pomoc jak s registrací, tak i s případnou dopravou na očkování, pokud se nedokáží dopravit sami. Obracím se také na vás, kteří
máte možnost pomoci. Pokud máte ve svém okolí sousedku, souseda,
kteří se potřebují zaregistrovat na očkování a žijí sami nebo jen zřídka
vycházejí, zeptejte se jich, jak jim můžete pomoci. Ideálně přímo s konkrétní registrací a případnou dopravou. Nebo jim prosím předejte informaci o možnosti obrátit se na Městský úřad Libáň. Uděláte dobrou
věc a my vám budeme vděční. Pojďme společně chránit ty nejohroženější, očkováním zastavit šíření epidemie, abychom se mohli co nejdříve
vrátit k běžnému životu.
I přes mimořádná opatření bylo možné zahájit demoliční práce na rekonstrukci domu č. p. 15 na náměstí, kde dojde k vybudování sociálních
bytů v rámci získané dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Další
investiční akcí, která bude brzy zahájena, bude úprava vjezdu do náměstí (před městským úřadem) pod názvem „Směrová úprava silnice II/501
u křižovatky s ul. T. G. Masaryka v Libáni“. Zde bude třeba počítat s určitými dopravními omezeními po dobu realizace. V prosincovém úvodníku jsem vás informoval a stavu příprav k investiční akci „Kanalizace
Psinice a Křešice“. V současné době jsme v očekávání, kdy dojde k vyhlášení výzvy Ministerstvem zemědělství ČR, a jsme připraveni ihned
podat žádost o dotaci. Zároveň byla zahájena příprava výběrového řízení na výběr zhotovitele „Kanalizačních přípojek Křešice a Psinice“.
Závěrem mi dovolte poděkovat pracovníkům úseku technických služeb, kteří v zimním období s velkým nasazením vykonávali úklid sněhu
z chodníků a místních komunikací.
Přeji vám v rámci možností klidné prožití jarního období, především
pevné zdraví.
Jaromír Přibyl, starosta města Libáň

OKÉNKO MÍSTOSTAROSTKY
ráda bych vás seznámila s podanými žádostmi o dotace, které v tomto
období vyhlašují jednotlivá ministerstva, kraje, fondy atd. V průběhu
měsíce ledna, února a března roku 2021 byly podány tyto žádosti:
 Žádost o dotaci na rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny „B“ na
skupinu „C“ pro dva členy SDH z rozpočtu Královéhradeckého kraje.
 Žádost o účelovou neinvestiční dotaci k zabezpečení akceschopnosti
jednotky SDH na rok 2021 ve výši 150.000 Kč z Ministerstva vnitra
ČR.
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 Žádost o dotaci z Ministerstva kultury
ČR, program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností na konzervování originálu sochy sv. Jana Nepomuckého a sochy sv. Vojtěcha, které
byly sneseny z kostela sv. Ducha
v Libáni a nyní leží cca od roku 2012
v ateliéru Ondřeje Sklenáře v Lužanech. Bylo by úžasné, kdyby se nám
podařilo pomocí dotací nastartovat postupné konzervování, modelování
a následné navrácení soch a váz ke kostelu sv. Ducha v Libáni, kam patří.
 Žádost o dotaci na opravu sloupu se
sochou Panny Marie Immaculaty z programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2021 z Ministerstva zemědělství ČR.
 Žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na chodníky v Psinicích.
 Žádost o dotaci z Národní sportovní agentury na výměnu umělého
povrchu sportoviště v Libáni.
I když podání žádosti o dotaci vyžaduje mnoho administrativy a času,
jsou dotační finance pro rozpočet velmi významné. Díky jim lze financovat více projektů pro naše město.
Závěrem mi dovolte vám popřát hlavně hodně zdraví, kterého si nyní
všichni velmi vážíme.
Bc. Kamila Sokolová, místostarostka

 schválení rozpočtového opatření č. 11–13 roku 2020 a rozpočtového
opatření č. 1 roku 2021 na straně příjmů, výdajů a financování
 schválení rozpočtu města na rok 2021 v paragrafovém členění jako
schodkového – příjmy ve výši Kč 60.705.085,45 a výdaje ve výši
Kč 71.556.859,00. Schodek rozpočtu bude kryt financováním ve výši
Kč 10.851.773,55.
 schválení střednědobého výhledu na rok 2022 a 2023
 schválení prodeje pozemků:
 parc. č. 1575/4 o výměře 99 m2
 parc. č. 1575/5 o výměře 285 m2
Libáňské noviny č. 98
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 parc. č. 1575/6 o výměře 308 m2, všechny v k. ú. Libáň
neschválení záměru prodeje části pozemku parc. č. 605/4 v k. ú. Libáň
neschválení záměru prodeje pozemku parc. č. 136/69 v k. ú. Psinice
upuštění od záměru prodeje pozemků parc. č. 1279/53 a parc.
č. 1279/55, oba v k. ú. Libáň
schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce kulturního domu ve městě Libáň“
schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Sadové
úpravy s herními prvky a workoutovým hřištěm pro pasivní a aktivní odpočinek u ZŠ a MŠ v Libáni“
schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Výměna
umělého povrchu multifunkčního hřiště sportovního areálu v Libáni“
schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Oprava
sloupu se sochou P. Marie Immaculaty v Libáni“
schválení firmy REKOM Nový Bydžov, a. s., jako zhotovitele akce
„Směrová úprava silnice II/501 u křižovatky ul. T. G. Masaryka v Libáni“, za nabídkovou cenu 5.237.313 Kč bez DPH
schválení Směrnice o úhradě nákladů vzniklých v souvislosti
s výkonem obřadů, s účinností od 1. 1. 2021
schválení Směrnice č. 13, o poskytování benefitů zaměstnancům
a příspěvků uvolněným členům zastupitelstva města, a to příspěvku
na penzijní připojištění a příspěvku na stravné, s účinností od
1. 3. 2021
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 období leden až červen 2020
schválení uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční
dotace jednotlivým organizacím působícím na území města Libáň
schválení Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů mezi Městem Libáň (původcem) a Severočeskými komunálními službami,
s. r. o., (dodavatelem)
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. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
Mgr. Jana Valnohová
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spolek/sdružení

částka

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

141 000 Kč

Ochotnický divadelní spolek Bozděch

116 000 Kč

Loutkové divadlo Martínek Libáň, z. s.

87 000 Kč

Sdružení rodičů a přátel libáňské školy, z. s.

68 000 Kč

Tělovýchovná jednota Sokol Libáň, z. s.

185 000 Kč

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

30 000 Kč

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

5 000 Kč

Myslivecký spolek Pod borovičkou

35 000 Kč

SDH Psinice

45 000 Kč

SDH Libáň

30 000 Kč

Klub Křešice, z. s.

20 000 Kč

Město Libáň bude pořádat základní kurz tance a společenské výchovy
pro žáky 9. a 8. tříd pod vedením tanečního mistra Jiřího Šulce.
Kurz tance a společenské výchovy se bude konat od poloviny června
2021 do konce července 2021 v Kulturním domě v Libáni. Termíny lekcí
budou upřesněny.
Zájemci o taneční kurz se přihlašují v párech, jednotlivci se mohou
také nahlásit!
Přihlášky se přijímají v Městské knihovně Libáň osobně nebo na emailu knihovna@mestoliban.cz. Přihlášky ke stažení najdete na
www.knihovnaliban.webk.cz v záložce Akce.
Lucie Hlaváčková

Dobře si to vypočítali ti Ježíšovi nepřátelé, jen co je pravda! Podařilo
se jim zbavit se nepohodlného rabiho ještě před svátky, a to tak, aby jeho
mrtvé tělo bezpečně zmizelo v hrobě hlídaném jejich strážemi. Konečně
mohli klidně spát a druhý den spokojeně hodovat, nikdo už nemohl rušit
jejich sváteční klid.
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Jenže Bůh má jiné plány a na ty jsou i nejlepší lidské výmysly příliš
krátké. Ten klid Kristových nepřátel trval necelé tři dny. A pak se stalo
něco, co jim tak zkřížilo plány, že se z toho do dneška nevzpamatovali.
Na tom mrtvém se totiž projevila síla, která od té doby působí stále, síla
větší než nenávist, mocnější než všechny vlády světa, síla schopná prolomit i brány smrti: moc Božího Ducha.
My jsme si příliš zvykli vykládat Ježíšovo vzkříšení apologeticky, jako
důkaz jeho božského poslání. Tím jistě i je. Kdo škrtne tuto událost
z dějin, stane se neschopným vysvětlil nejen vznik křesťanství, ale i vývoj Evropy a celého lidstva. Ježíšovo vzkříšení je jediná odpověď na to,
jak je možné, že už po dvacet století všechna pronásledování církve končí vždy stejně jako ten zoufalý pokus jeruzalémské velerady spolčené
s ustrašeným Pilátem: čím rafinovaněji ji pohřbí, tím zvučněji a radostněji zazní vždy znovu nad jejím pečlivě hlídaným hrobem radostné aleluja.
Ale to není jediný rozměr Kristova vzkříšení. Obnovená liturgie staví
o Velikonocích do popředí také svátost křtu. A zve nás, abychom si uvědomili, že křtem, který jsme přijali, se s oživující silou Kristova vzkříšení
dostal do styku každý z nás, že se dotkla i nás osobně. Svatý Pavel, pro
kterého setkání s Kristem bylo nesmírně hlubokým zážitkem, říká: „Ano,
pro něj jsem se toho všeho zřekl a považuji to za bezcenný brak, abych
mohl získat Krista a byl s ním spojen. Tak na sobě poznám moc jeho
zmrtvýchvstání a účast v jeho utrpení.“ Tu nesmírnou sílu, která přemáhá i smrt. Svatý Pavel si je vědom, že tato síla už působí i v něm, že působí v každém křesťanu, který byl pokřtěn a svému křtu se
nezpronevěřil.
Kristovo zmrtvýchvstání tedy není jen něco, co se stalo kdysi dávno
a zapadlo do minulosti. Je to skutečnost stále živá, pramen, který stále
vyvěrá a oživuje ty, kteří se mu otevřou. A čím se mu lze otevřít? Vírou.
Svatý Pavel napsal: „Jestliže tedy ústy vyznáš, že Ježíš je Pán, a v srdci
věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, dojdeš spásy.“ O to tedy jde. Abychom se otevřeli Kristu živou vírou. To znamená nejen uznat historickou
skutečnost, že Kristus vstal z mrtvých, to ještě není víra křesťanů, nýbrž
jen závěr nezaujatých historiků. To znamená otevřít se tomu světlu, té
síle, tomu tajemství Boží lásky, které se tu projevilo. Je třeba uvěřit tomuto tajemství. Chápete, proč si v té veliké noci, která dala jméno Velikonocům, tak naléhavě připomínáme svůj křest? A proč si přitom přejeme
navzájem velikonoční radost? Kéž tato radost naplní srdce každého
z vás!
Přeji všem Libaňákům zdraví a Boží požehnání. Modlí se a žehná
P. Augustín
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Letošní koleda Tří králů byla výjimečná v mnoha ohledech. Koledníci
nemohli přinést své požehnání do vašich domovů a nemohli osobně koledovat pro dobrou věc. Snažili se alespoň virtuálně na
www.trikralovasbirka.cz a moc děkují za vaši přízeň. Přispět do on-line
pokladničky tak můžete ještě do konce dubna.
Velkou radost nám však udělala reakce mnoha jednotlivců, firem, institucí, spolků, farností a obcí. V letošním roce tak chceme vyjádřit
opravdu VELKÉ DÍKY nejen dárcům, kteří do pokladniček přispěli, ale
také prodejnám, lékárnám, firmám, farářům, starostům a místním koordinátorům, kteří umožnili zajistit veřejně přístupná místa pro umístění
pokladniček.
V Libáni se do sbírky zapojily i místní prodejny, firmy a subjekty:
prádelna Veronika, potraviny Tila, potraviny Lichu nebo drogerie Bohuslavová na náměstí. Pokladničky byly rozmístěny i do okolních obcí,
převážně do místních prodejen potravin COOP, na poštu, obecní úřady.
Do letošní sbírky organizované Oblastní charitou Jičín se zapojilo
19 obcí se 115 pokladničkami. Finanční dary dosáhly překvapivé částky
186.856 Kč. Výtěžek sbírky je určen na podporu služeb pro rodiny s dětmi, na dobrovolnické aktivity a nízkoprahové kluby pro děti a mladistvé,
na přímou pomoc v regionu, na sociálně aktivizační služby, na individuální pomoc v akutní nouzi. Část výtěžku putuje na realizaci humanitárních projektů v zahraničí.
Děkujeme vám za celoroční přízeň, přejeme požehnaný rok 2021,
pevné zdraví, klidnou mysl a spoustu dobrých lidí kolem vás.
Libáňské noviny č. 98
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Tabulka výtěžků jednotlivých obcí
Obec
Vykoledováno v Kč Z kolika pokladniček
Bradlecká Lhota
1.784,–
2
Dřevěnice
4.900,–
3
Holín
600,–
1
Hořice
15.940,–
16
Chroustov
971,–
1
Jičín
37.238,–
15
Kopidlno
10.937,–
3
Lázně Bělohrad
19.534,–
14
Libáň
4.705,–
4
Lomnice nad Popelkou
1.000,–
5
Nová Paka
28.875,–
25
Ostružno
8.663,–
1
Radim
10.325,–
4
Stará Paka
14.841,–
9
Střevač
1.867,–
1
Úbislavice
5.659,–
3
Veliš
1.480,–
1
Vysoké Veselí
837,–
2
Železnice
16.700,–
5
Bc. Šárka Barešová, koordinátorka Tříkrálové sbírky
www.charitajicin.cz
Naše poslání od roku 2006
Již 15 let pomáháme lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání.

Stali jste se vy nebo někdo
z vašeho okolí obětí trestného činu? Potřebujete informace o vašich právech, o průběhu trestního
řízení či jen psychickou podporu? Od toho jsme tu my! Občanská poradna v Jičíně je vám plně
k dispozici i v době pandemie.
Najdete nás nově na adrese
Libáňské noviny č. 98

17. listopadu 861, v nedávno otevřeném komunitním centru.
Pro koho jsou naše služby určeny?
Občanská poradna je určena lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo jsou takovou
situací ohroženi. Služba je určena
těm, kteří si nemohou z problé-8-

mů pomoci sami – například
z důvodu vysokého věku, zdravotních problémů, nedostatku
financí, znalostí nebo dovedností
apod. Poradenství je bezplatné
a může se týkat oddlužení, problémů v rodině či v zaměstnání,
reklamací,
sociálních
dávek
a také trestných činů nebo problémů s bydlením.
S jakými situacemi se při pomoci obětem trestných činů nejčastěji setkáváme a s čím vám můžeme pomoci?
Spektrum situací je opravdu rozsáhlé. Dá se říci, že co případ, to
jedinečný problém. Oblasti, ve
kterých poradenství poskytujeme, bychom mohli rozdělit do
čtyř kategorií, a sice: vymáhání
náhrady škody, pomoc obětem
domácího násilí, trestní řízení
a psychická podpora. Naše pomoc je komplexní. Zahrnuje jak
poskytování právních a jiných

informací, tak i poskytnutí psychické podpory a případného
doprovodu k dalším institucím.
Jakou formou jsou služby poskytovány?
Standardně formou osobní konzultace, po telefonu či e-mailu.
V současné době jsme kvůli opatřením proti covidu-19 zavedli
také poradenství po skypu (termín po předchozí domluvě)
a také prostřednictvím facebooku.
Občanské poradenské středisko,
o. p. s., je obecně prospěšnou
společností, což je jedna z forem
nevládní soukromé neziskové
organizace. Byla založena v roce
1999. Organizace má sídlo
v Hradci Králové a kontaktní
místa v Jičíně, Náchodě a Kostelci
nad Orlicí. Více o nás najdete zde
http://www.ops.cz/.

Rychlý kontakt pro pomoc obětem trestných činů:
tel.: 734 370 960,
e-mail: opjicin@ops.cz,
FB: Občanská poradna Online.
Provozní doba:
Po 9–12 a 12:30–18
Út, ST 9–12 a 12:30–15,
Čt 9–12 a 12:30 –17
Adresa: Občanská poradna
17. listopadu 861, 506 01 Jičín
vstup do Občanské poradny v Jičíně
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Sociální podnik Veronika Oblastní charity Jičín rozšířil své aktivity
o další zajímavou a užitečnou službu. V návaznosti na své prádelny
v Jičíně a Libáni nově nabízí bezplatný svoz prádla pro jednotlivce
a domácnosti. Veronika tak reaguje na poptávku, kterou v poslední době
zaznamenala.
„Protože již v tuto chvíli svážíme prádlo několika lidem z okolí Jičína,
kteří nemají možnost, jak prádlo do prádelny dovézt, rozhodli jsme se,
že tuto službu rozšíříme. Současně jsme oslovili i starosty vybraných obcí, kde jsme schopni aktuálně tuto službu jejich obyvatelům nabídnout.“
říká ředitel oblastní charity David Rejlek.
V dnešní době velmi oblíbené desinfekční praní tak bude dostupné
i další zájemcům.
Službu si můžete objednat telefonicky na tel.: 730 174 475 nebo on-line
(i z mobilu) na www.pradelna-jicin.cz. Zde také najdete aktuální seznam
lokalit, kde Prádlomobil funguje.

Prádelna Veronika
Sociální podnik Oblastní charity Jičín
www.pradlomobil.cz

4. 12. 2020 – v 13:36 hodin oznámil na tísňovou linku 158 pan A. H., že
mu na jeho zahradě přilehlé k domu v Emlerově ul. č. p. 566 v Libáni,
dva volně pobíhající psi zakousli
jeho dvanáct slepic, a to tak, že
blíže nezjištěným způsobem
překonali ohradu, v níž byly
slepice chovány. Tím vznikla
výše jmenovanému škoda ve výši 2.400 Kč. Na základě dalšího
vytěžení oznamovatele, šetření
v místě a přilehlém okolí, bylo
hlídkou zjištěno, že se jedná
o psy osoby M. B., která bydlí asi 200 m opodál a její psi jí takto utíkají
často. Majitelka psů se hlídce pod tíhou zjištěných důkazů na místě
Libáňské noviny č. 98
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k dané věci doznala. Věc byla evidována jako přestupek a oznámena příslušnému správnímu orgánu k projednání.
5. 1. 2021 – v 17:28 hod. oznámil na linku M. Z., že jeho a manželku
v místě bydliště na adrese Komenského 321, Libáň, napadá soused, který
je polil nějakou tekutinou s nedopalky, je agresivní a křičí na ně. Na místě zjištěno, že na uvedenou adresu se dostavil P. Š, který oznamovatele
společně s manželkou J. Z. nejprve slovně napadal a urážel a následně je
polil znečištěnou vodou, ve které plavaly nedopalky. Poté z místa odešel, ke zranění nebo škodě na majetku nedošlo. Věc byla evidována jako
přestupek proti občanskému soužití a oznámena příslušnému správnímu orgánu. Šetřením ve věci, zejména podáním vysvětlení oznamovatele
M. Z. v rámci občanského soužití v Libáni vedeného na OOP Sobotka
bylo zjištěno, že osoba P. Š. během incidentu s osobami M. Z. a J. Z. nerespektoval vládní nařízení a pohyboval se bez ochrany dýchacích cest
a dále v rámci verbálního napadání poškozených neměl nasazenou
roušku nebo jinou ochranu úst, čímž se dopustil přestupku. Věc byla
oznámena příslušnému správnímu orgánu.
9. 1. 2021 – byly zahájeny úkony trestního řízení ve věci podezření ze
spáchání zločinu krádež ve stádiu pokusu, kterého se měli dopustit dosud neznámí pachatelé tím, že v přesně nezjištěné době okolo 11:30 hod.
až 12:10 hod. dne 9. 1. 2021 v Libáni opakovaně vnikli do areálu společnosti Antolin Libáň, s. r. o., z ulice Cukrovar, a to tak, že nadzvedli
spodní část oplocení, které podlezli a uvnitř areálu začali prohledávat
zde stojící bedny a kontejnery, které slouží ke skladování výrobků. Byli
zaznamenáni kamerovým systémem, avšak ze záznamů není zřejmé, že
by došlo k odcizení těchto výrobků. Uvedeným jednáním tak nebyla společnosti Antolin Libáň, s. r. o., způsobena žádná škoda. Případ je dosud
v šetření služby kriminální policie a vyšetřování Jičín.
12. 1. 2021 – oznámil na linku 158 M. Z., že na adrese Komenského 321,
Libáň, někdo nad dveře pověsil staženou zvířecí kůži. Šetřením hlídky
na místě zjištěno, že neznámý pachatel se dopustil schválnosti tím, že na
volném prostranství před domem pověsil nad zárubeň vchodových dveří staženou zvířecí kůži. Pachatele se nepodařilo zjistit.
21. 1. 2021 – v 16:56 hod. oznámila na linku J. N., že právě zjistila odcizení okapů a svodů ze své chalupy č. p. 65 a z vedle stojící bývalé stodoly
v obci Psinice. Šetřením na místě bylo zjištěno, že neznámý pachatel
v blíže nestanovené době v časovém rozpětí od 10. 1. 2021 do 21. 1. 2021
nezjištěným způsobem vnikl na zcela oplocený pozemek chalupy, kde
z objektu chalupy odcizil veškeré měděné okapové žlaby, svody, kolena,
kotlíky, čílka a z bývalé stodoly odcizil všechny měděné okapové žlaby,
svody, kolena, kotlíky a čílka. Vše bez poškození a namontováno na obLibáňské noviny č. 98
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jekty v roce 2003.
Z pergoly odcizil 3 textilní podsedáky, a to
v době nouzového stavu.
Tím byla poškozené J. N.
způsobena škoda, kterou
odhadla na 55.500 Kč
a na dvou poškozených
lampách škoda 1.500 Kč,
škoda
tedy
celkem
57.000 Kč.
22. 1. 2021 – na OO PČR
Kopidlno oznámila B. S. odcizení cca 40 m měděného okapového žlabu
a jednoho měděného okapového svodu ze své chalupy v obci Psinice
č. p. 17, škodu odhadla na 25.000 Kč. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání zločinu krádež. Případ je dosud v šetření služby kriminální policie a vyšetřování Jičín.
27. 1. 2021 – ve 21:16 hod. na linku 158 oznámila M. B., že T. G., který
bydlí u ní, vyhrožuje spácháním sebevraždou i jejím fyzickým napadením. Šetřením na místě bylo zjištěno, že v uvedené době byl podezřelý
T. G. pod vlivem alkoholu, kdy mu byla naměřena hodnota 2,35 promile
alkoholu v dechu, vyhrožoval sebevražednými úmysly a následně slovním napadáním vulgárními výrazy a újmou na zdraví poškozeným M. B.
a P. K. Vzhledem k tomu, že přivolaná Zdravotnická záchranná služba
Královéhradeckého kraje neshledala důvody převozu T. G. na psychiatrii, ale doporučila převoz na Protialkoholní záchytnou stanici Královéhradeckého kraje, byl T. G. eskortován a ve 23:15 hod. předán na
Protialkoholní záchytné stanici Královéhradeckého kraje. K fyzickému
napadení a škodě na majetku nedošlo. Věc byla evidována jako přestupek proti občanskému soužití a oznámena příslušnému správnímu orgánu.
12. 2. 2021 – v 8:41 hod. na linku 158 oznámil J. F., jakožto obsluha benzinové čerpací stanici Havel v Libáni, že neznámý pachatel dne 12. 2. 2021
v době od 7:42 hod. do 7:50 hod. jako řidič vozidla Škoda, černé barvy,
sedan, natankoval do vozidla a do nádrží v zavazadlovém prostoru celkem 79,36 l benzinu Natural za částku 2.294 Kč, který nezaplatil, nasedl
do vozidla a odjel z benzinové čerpací stanice pryč. Věc je evidována jako
přestupek proti majetku. Pachatel nebyl do současné doby zjištěn.
Žádám občany, aby v případě jakéhokoliv poznatku k trestné činnosti
informovali OOP Kopidlno nebo linku 158.
npor. Josef Kačírek, Policie ČR Obvodní oddělení Kopidlno
Libáňské noviny č. 98
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VÝROČÍ
20. února 2021 uplynulo 90 let od narození libáňského malíře
Františka Škody.
Po otci, učiteli hry na klavír, zdědil lásku k hudbě, kterou spojil se
svým zaměstnáním v dětenickém
závodě královéhradeckého podniku
Československé hudební nástroje,
kde pracoval až do své smrti v roce
1988.
Maloval a kreslil od školních let.
Skicák a tužku nosil stále s sebou,
paletu a štětec si bral na vycházky
i na kratší či delší cesty. Svůj talent
rozvíjel při soukromém studiu
u Emanuela Frinty, Antonína Strnadela, Miloše Antonoviče, ovlivnila
ho tvorba Maxe Švabinského a Jiřího
Trnky. Svá díla představoval od padesátých let na samostatných i kolektivních výstavách.
Na obrazech a v kresbách zachytil krajinu Libáňska, Jičínska, Sobotecka a Českého ráje. Zaujaly ho Jeseníky, které poznával při návštěvách
přátel, náměty čerpal také ze svých cest do Bulharska, Rakouska nebo
bývalé Jugoslávie. Pozornost poutají zobrazení celkových pohledů i jednotlivých míst.
Používal plátna a papíry různých velikostí, i na malé ploše dokázal
František Škoda zachytit skutečnost. V dílech je ale obsaženo jeho vidění
a jeho vztah ke zvolenému námětu. Vnímavého diváka vede k zamyšlení
a učí ho dívat se kolem sebe.
Častým motivem byla také zátiší a květiny. Ty zaznamenával do nejmenších detailů, a přesto nevznikal dokument. Květinám a rostlinám zůstala jejich přirozená krása a svěžest. Středem umělcova zájmu nebyly
jen růže či orchideje, ale uměl zajímavě přiblížit také prostou polní květinu nebo i bodlák.
Barevnost děl Františka Škody bývá často připomínána v souvislosti
s jeho otcem, který byl slepý. Jako by to, co bylo odepřeno jemu, viděl
velice dobře jeho syn.
Libáňské noviny č. 98
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A schopnost vidět se promítala i do další podstatné části tvorby libáňského malíře. Dovedl výstižně zachytit tváře svých blízkých a přátel, lidí,
které dobře znal, i těch, kteří vzbudili jeho zájem při prvním setkání. Portréty vytvářel též na základě fotografií, nebo dokonce při televizním vysílání. Nešlo jen o skutečnou podobu, z kreseb a obrazů jsou patrné
i charakteristické rysy.
Vídáš, co jiní nevidí:
Za krásu? Za lásku?
Úsměvy i vrásky v tvářích lidí.
Za slib, jež dali životu i nadějím?
I kytice, vonící medem lip.
A ty to víš, či jistě tušíš.
Za co, ach za co jen
Tvé barvy nejsou v křídách či oleji:
se lidé stydí?
jsou v duši.
To jsou verše básníka Jiřího M. Paláta v Dopise psaném mezi obrazy, který vznikl při návštěvě výstavy na zámku ve Starých Hradech v r. 1986.
Libáňské noviny č. 98
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Je třeba připomenout, že František Škoda vytvořil i návrhy ilustrací ke
sbírce Charlese Baudelaira Květy zla. A že je také znám jako autor mnoha exlibris, novoročenek, plakátů i kreseb doprovázejících různé drobné
tisky a diplomy.
Do svého ateliéru zval kolegy i přátele a známé. O výtvarném umění
dokázal poučeně a poutavě povídat i na veřejnosti při různých setkáních
a na besedách. Byl oblíbeným vedoucím výtvarných kroužků, se svými
přáteli Josefem Buckem, Petrem Heberem a Jaroslavem Volfem založil
jičínské Studio 85. Spolu vystavovali v okolí Jičína i ve vzdálenějších místech, svá díla představili v rakouském Mailberku. První větší výstava
skupiny proběhla na zámku ve Starých Hradech.
Zde byl František Škoda velice aktivním členem osvětové besedy. Svá
díla tu představil na několika výstavách, další domluvil se svými známými výtvarníky, pomáhal při organizaci a přípravě koncertů, besed
a různých pořadů. Ze schůzek lidí, kteří se na programech podíleli, si
mnozí účastníci odnášeli na památku svůj portrét vytvořený malířem,
který sedával s tužkou a papírem v ústraní, odkud se občas zapojil do
debaty.
Za péči o dílo a odkaz Františka Škody patří velké poděkování jeho
manželce Ireně a dceři Ritě, která zdědila výtvarné nadání. O obrazy
a kresby se dobře starají a připravily také už řadu výstav.
Pro obyvatele Libáně a okolí a zdejší rodáky by letošní výročí nemělo
zůstat jedinou příležitostí, kdy na Františka Škodu vzpomenout.
Eva Bílková

Každý, kdo se ve svém životě setkal s internetem, určitě zná slovo
Wikipedie. Víme, že na těchto stránkách nalezneme informace téměř
o všem, na co si vzpomeneme. Já sama je hledám velmi často a musím
říci, že jsem se ještě nesetkala s tím, že bych nějaký údaj nenašla. Ale
přesto se může stát, že na některé informace se nemůžeme úplně spolehnout. Proč?
Wikipedie (anglicky a v mnoha dalších jazycích Wikipedia) je mnohojazyčná online encyklopedie vytvořená a udržovaná jako projekt otevřené spolupráce se svobodným (otevřeným) obsahem, na jejíž tvorbě
spolupracují dobrovolní přispěvatelé z celého světa. Je to největší a nejoblíbenější všeobecné referenční dílo na World Wide Webu; je jednou
z nejpopulárnějších webových stránek vůbec. Obsahuje výhradně bezplatný obsah a neexistují zde jakékoliv komerční reklamy. Wikipedie je
vlastněna a podporována nadací Wikimedia Foundation, neziskovou organizací, která je financována především prostřednictvím darů. Své služLibáňské noviny č. 98
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by nám všem poskytuje zdarma už dvacet let.
Wikipedie byla spuštěna 15. ledna 2001 jako doplňkový projekt k dnes
již neexistující encyklopedii Nupedia, do které mohli přispívat pouze
odborníci. Zakladateli obou projektů byli Američané Jimmy Wales, internetový podnikatel, a Larry Sanger, filosof a informatik. Jméno Wikipedie navrhl Larry Sanger jako spojení slov „wiki“ (havajské slovo pro
„rychlý“) a „encyklopedie“.
O wikipedii mezi jiným řekli:
„Mým cílem je vytvořit co největší studnici co nejpřesnějších poznatků.“
„Wikipedie je chrám mysli. A v chrámu má být klid. Žádné bilboardy.“
„Wikipedie nebude dokončená nikdy. Pokrok lidstva totiž postupuje
každým dnem, takže směrem vpřed encyklopedii nelze uzavřít. Ale
zpátky po časové ose se jednou dostaneme do stavu popsání všeho nabytého poznání.“
Zpočátku fungovala na Wikipedii pouze
anglická verze, brzy ale vznikly i další jazykové mutace. V květnu 2005 obsahovala Wikipedie dohromady přibližně 1,5 milionu článků,
v listopadu 2006 přes 5,6 milionů a v dubnu
2008 již přes 10 milionů článků. V lednu 2019
měla Wikipedie přes 49,3 milionu článků a letos v lednu již přes 55,5 milionu článků ve více
než 300 různých jazycích. Nejrozsáhlejšími
verzemi jsou anglická (11,2 % celkového počtu
článků Wikipedie), švédská (6,2 %), německá
(4,5 %), francouzská (4,1 %) a nizozemská (3,7 %).
Například v únoru 2014 bylo dosaženo 18 miliard zobrazení stránek
a téměř 500 milionů jedinečných návštěvníků měsíčně. V lednu 2021 bylo
na všech jazykových verzích registrováno celkem přes 93,5 milionu uživatelů.
Česká verze Wikipedie byla spuštěna 3. května 2002 a v lednu 2021
obsahovala jako 27. v pořadí přes 470.000 článků. České články představovaly 0,8 % z celkového počtu článků na Wikipedii. Slovenská Wikipedie měla ve stejné době přes 235.000 článků.
Wikipedie funguje na principu tzv. wiki, což znamená, že nový článek
může vložit či libovolný článek změnit (ať už pouze opravit překlep,
zkorigovat věcnou chybu, článek výrazně rozšířit nebo zcela přepsat) takřka kdokoli s přístupem na web. Jedním ze základních pravidel prosazovaných uživateli je tzv. nezaujatý úhel pohledu – články musí
prezentovat všechny podstatné názory na příslušné téma, aniž by některý vydávaly za jedinou objektivní pravdu. Požadavek na ověřitelnost úLibáňské noviny č. 98
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dajů v článcích je uplatňován zejména u kontroverzních údajů a témat.
Popularita Wikipedie vytrvale roste. Patří mezi nejpoužívanější referenční stránky na webu, každý den obslouží přibližně 60 milionů požadavků a je na předním místě mezi všemi internetovými stránkami.
Wikipedie se pravidelně stává objektem zájmu médií, její zakladatel
Jimbo Wales se dokonce v roce 2006 objevil v žebříčku 100 nejvlivnějších
lidí světa časopisu Time. Kromě toho se Wikipedie stala objektem řady
studií, výzkumů a srovnání kvality, které se dosud zpravidla zaměřují
na největší jazykové verze, anglickou a německou. Značnou pozornost
vyvolal článek časopisu Nature, ve kterém byly porovnávány anglická
Wikipedie a Encyclopædia Britannica se závěrem, že obsahují srovnatelný počet chyb. Britannica metodiku a výsledky srovnání ostře odmítla.
Wikipedie je velmi oblíbeným zdrojem referátů pro studenty všech
typů škol. Podle průzkumu Cambridge ji ke studiu využívá celkem
82 procent vysokoškoláků.
Ke sledovaným tématům patří též spory o podobu článků, při nichž
(zpravidla) dva uživatelé neustále mění editace toho druhého do své původní podoby. Většina těchto tzv. revertovacích válek (angl. edit wars)
se týká malého procenta kontroverzních článků. Na anglické Wikipedii
k vysoce kontroverzním tématům patří např. George W. Bush, anarchismus a Mohamed. K zabránění revertovacích válek byla na Wikipedii
přijata řada opatření, např. pravidlo tří revertů nebo úvodní upozornění
vztahující se ke kontroverzním článkům. Také se vyvinuly metody, jak
tyto války na Wikipedii automaticky odhalovat.
Kolem Wikipedie už vzniklo několik skandálů, vyvolaných nepravdivým obsahem článků – například v polské verzi Wikipedie dlouho existoval článek o Henryku Batutovi, což byla zcela fiktivní osoba. Nejčastěji
uváděným nedostatkem Wikipedie je to, že žádná vydavatelská autorita
neručí za správnost obsahu.
Daniel Dočekal, český internetový publicista a odborník na sociální
sítě, o Wikipedii uvedl: „Přínosem Wikipedie je velké množství volně
dostupných informací, které jsou navíc poměrně dobře vzájemně propojeny. Pokud je obsah brán s nutnou rezervou toho, že je vytvářen lidmi,
tak může být velmi užitečný při rešerších.“
Ať už děláme rešerše, referáty do školy, či jen hledáme zajímavosti,
každopádně pro nás Wikipedie představuje téměř nevyčerpatelný zdroj
informací. Věřím, že i tento článek, který z Wikipedie převážně čerpá,
vám zajímavé informace přinesl.
A na závěr ještě jednu – v roce 2013 byla po Wikipedii pojmenována
planetka.
Mgr. Jitka Šedivá

Zdroj: Wikipedie, tisk
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Zabloudilo kuřátko
za zahradou mezi poli,
pípá, pípá, nožky bolí....
Připomíná vám to něco? Mně tedy ano - dětství! Dětství moje i mých
dětí a potažmo i mých vnoučat. Tyhle básničky z knížky Špalíček veršů
a pohádek (značně již opotřebované) nás provázely dětstvím. A další
i školními léty se jménem autora – Františka Hrubína.
František Hrubín patřil k básníkům, kteří mnohé z nás naučili mít
vztah k poezii už v raném věku. Byl spisovatelem, básníkem, dramatikem i překladatelem, velmi známým a milovaným. 1. března 2021 uplynulo padesát let od jeho smrti.
Narodil se v roce 1910 v Praze – po vypuknutí první světové války ale
otec narukoval, matka se proto v roce 1914 přestěhovala s dětmi ke svému otci do Lešan v Posázaví. V Lešanech prožil František Hrubín své
dětství a také zde chodil do školy. Posázaví, které zobrazil např. v dílech
Romance pro křídlovku, Zlatá reneta či Lešanské jesličky, zůstalo jeho celoživotní inspirací.
Studoval na několika gymnáziích v Praze, po maturitě v roce 1932 se
neúspěšně pokoušel vystudovat filozofii a práva na Karlově univerzitě.
Od roku 1934 byl zaměstnán v Městské knihovně v Praze a později na
ministerstvu informací. V roce 1946 se stal spisovatelem z povolání. Výrazně se podílel na založení dětského časopisu Mateřídouška, v letech
1945–1948 ho redigoval.
Na II. sjezdu Svazu československých spisovatelů (1956) spolu
s Jaroslavem Seifertem odvážně kritizoval spojení literatury a politiky.
Tam poprvé veřejně řekl, že „náš lid
lze přirovnat k labuti uvězněné
v ledu“. Zastal se zde nejen v 50. letech perzekvovaných, ale i uvězněných básníků (Jiřího Koláře).
Emotivně odmítl odsuzující názory
na poezii Františka Halase. Na sjezdu byl též zvolen do Ústředního
výboru svazu. Zatímco Literární
noviny, vydávané ještě během II.
sjezdu Svazu československých spisovatelů, příspěvek Františka HruLibáňské noviny č. 98

- 18 -

bína a Jaroslava Seiferta zveřejnily, tytéž noviny z 20. května 1956, shrnující obsah celého II. sjezdu, vystoupení Hrubína a Seiferta již neotiskly.
Projev Hrubínovi přinesl izolaci ze strany oficiálního režimu, byl zastrašován a trpěl depresemi. Vystoupení vedlo nejprve k zákazu jeho literární činnosti, ale později mu bylo povoleno překládat a psát literaturu pro
děti.
Vlastní tvorba Františka Hrubína procházela v 60. a 70. letech různými obdobími zákazů a vydávání. Z nejznámějších děl jmenujme básnické
sbírky Jobova noc, Hirošima, Romance pro křídlovku, dramata Srpnová neděle,
Oldřich a Božena, pro děti Špalíček veršů a pohádek. Překládal poezii především z francouzštiny (Rimbaud, Verlaine, Baudelaire). Napsal i několik
filmových scénářů především k filmům natočeným podle jeho děl.
Od roku 1945 žil střídavě v Praze – Holešovicích a v Lešanech. Často

též pobýval v Chlumu u Třeboně. Za svůj život získal mnoho literárních
cen, včetně titulu národního umělce v roce 1966.
Zemřel 1. 3. 1971. Je pochován na pražském Vyšehradském hřbitově.
Jitka Šedivá

Zdroje: Tisk, Wikipedie

Elisa Schliková (1790–1855)
Naše putování po stopách významných osobností, které se zapsaly do
dějin Libáně a okolí, pokračovalo dosud
velmi rychle. Až v 19. století se tempo zpomaluje, protože zajímavých osobností přibývá. Tou první, u jejíchž životních osudů
se zastavíme, je zároveň první a nadlouho
poslední žena našeho seriálu, hraběnka Elisa Schliková.
Narodila se 26. l. 1790 v Praze Josefu Jindřichovi a Filippině Ludmile Schlikovým.
Zůstala neprovdána a věnovala se jednak
péči o osiřelé bratrovy děti, jednak svým záLibáňské noviny č. 98
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libám: četbě, hudbě a historii. Sama také
verše psala (byly vydány tiskem po její
smrti) a složila několik hudebních skladeb, rovněž vydaných tiskem. Do Kopidlna zvala četné známé osobnosti. Tak
zde pobýval i český začínající básník Karel Alois Vinařický (1803–1869), v jehož
pozůstalosti se nalézají i kresby náhrobků
ze starohradského kostela. Z hudebníků
byli jejími přáteli ředitel pražské konzervatoře Jan Bedřich Kittl (1806–1868)
a Václav Jindřich Veit (1806–1864). Kopidlenský kantor František Matěj Hilmar
pro ni složil Elise-polku. Je pravděpodobné, že se znala i s úředníkem na schlikovských panstvích, českoněmeckým básníkem Karlem Sudimírem Šnajdrem (1766–1835).
Do okruhu přátel Elisy Schlikové patřili i dva z prvních českých archeologů. Matyáš Kalina z Jaethensteinu (1772–1848) a Josef Hellich
(1807–1880). Kalina při svém pobytu na zámku roku 1838 zkoumal valy
mezi Markvarticemi a Hřmenínem. Hellich poznal Schlikovu rodinu ještě dříve, když jako uznávaný malíř – portrétista zvěčnil řadu příslušníků
rodu. Návštěvy často opakoval, a když se stal správcem archeologické
sbírky Muzea Království českého, zajel sem roku 1844 i služebně. Výsledkem jeho cesty byl průzkum a nákresy Hrádku u Únětic a zmíněných markvartických valů. Archeologické činnosti se zúčastnila i sama
Elisa jako první žena v Čechách.
Elisa Schliková se ráda věnovala i cestování, zvláště v pozdějším věku, kdy se již nemusela starat o příbuzné. Zemřela 14. prosince 1855
v Praze. I když o ní nemůžeme mluvit jako o české vlastence, hlásila se
k německojazyčné tzv. české zemské šlechtě.
Připomeňme, že Hellich měl rodové kořeny v tomto kraji v učitelském
rodě Hellichů z Dětenic a že prvním z dlouhé řady jeho oltářních obrazů
byl sv. Jiří v kostele v Psinicích.
Bratrem Elisy byl hrabě František Josef Schlik (23. 5. 1789 –
17. 3. 1862). Byl to úspěšný důstojník, jehož kariéra začínala
v napoleonských válkách. V rozhodující bitvě u Lipska roku 1813 přišel
o oko. Pak střídal různé posádky, stal se generálem jízdy a úspěšně zasáhl do bojů v Uhrách roku 1848/1849. Jeho vojenská kariéra byla obdobná kariéře jeho vrstevníka a souseda, majitele kosteckého panství
hraběte Evžena Vratislava Netolického (1786–1867) – oba ji končili pod
maršálkem Radeckým v Itálii v bitvě u Solferina roku 1859.
Libáňské noviny č. 98
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Tak jsme dokončili přehled významných osobností Libáňska 1. poloviny 19. století a příště můžeme pokročit ke generaci prof. Josefa Emlera
a jeho vrstevníků.
Zájemci o hlubší poznání života a významu rodu Schliků najdou poučení v řadě studií, knih a článků, nejsnáze dostupné jsou asi Listy starohradské kroniky a knížka J. Vinaře Pět století Šliků. Seznam hlavních
titulů k tématu je i v bibliografii v Malých dějinách Libáňska.
Karol Bílek

KULTURA

„Kondicionál“ – tak to je nové motto 21. ročníku hudebního festivalu
Libáňský hudební máj – Foerstrovy dny 2021. A určitě nebudeme jediní,
komu celosvětová zdravotní situace načrtla linku, po které se budeme
nebo taky nebudeme moci pohybovat.
Když jsme na jaře a na podzim loňského roku připravovali letošní
ročník, bylo to už tehdy takříkajíc „na vodě“. Poučeni průběhem jubilejního ročníku dvacátého, který se nám podařil až na jednu výjimku uspořádat tak, že byly koncerty přesunuty do podzimní části, jsme přijali
dříve nemyslitelnou filozofii, že budeme pravděpodobně improvizovat
i v roce 2021. Nejen s termíny, ale možná i s účinkujícími umělci. Nemohu nevzpomenout (s pousmáním) v této chvíli na naše zakladatele Josefa
Stránského a Zdeňka Vokurku, kteří měli vždycky všechno do detailu
připravené a jedinou obavu prožívali v den koncertu, kdy čekali na náměstí na příjezd umělce. Zda přijede včas.
My těch strachů dnes zažíváme daleko více, a to už od samého počátku příprav dalšího ročníku. Když jsme na podzim představovali náš
dramaturgický plán jako součást žádostí o dotace z rozpočtu města
a královéhradeckého kraje, měl letošní ročník podtitul „Nevzdáme to!“
Na tom si stojíme, přihlédneme-li ale k současnému dění a odhadu
dalšího vývoje, musíme připustit, že kondicionál (podmiňovací způsob)
je na místě. Zcela jistě jste zaregistrovali z médií, že co lze odsunout, se
odsouvá do pozdního léta; co odsunout nelze, to se zruší. Takto např.
posouvá svůj obvyklý termín Smetanova Litomyšl, až na hranici babího
léta se stěhuje filmový festival v Karlových Varech. Ani hudební festival
v Libáni nebude ušetřen programových změn co do termínu i programu
samotného.
Libáňské noviny č. 98
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Pokud to epidemiologická situace dovolí, měli bychom se letos potkat
celkem pětkrát; čtyřikrát na koncertu a jednou na hudebním divadelním
představení. Původně domluvené jarní termíny, tj. zahájení 8. května
a potom další dvě májové soboty jsou ve hvězdách. Bude-li nutné prokazovat se při vstupu očkovacím průkazem nebo čerstvým výsledkem covid testu, nebudeme moci za těchto podmínek v Libáni jarní část
uskutečnit. Jít na koncert a zaposlouchat se do líbezné hudby, to je otázka hlubokých emocí a člověk musí být už předem na takový zážitek „naladěn“. Jít na koncert vystresován myšlenkou, že na mě skočí vir,
nepřinese zážitek ani divákům, ani účinkujícím umělcům, kteří citlivě
vnímají reakce publika a celkovou atmosféru.
Proto tedy s největší pravděpodobností jarní
část posuneme na letní měsíce či na podzim.
Pojďme si alespoň ve stručnosti říci, koho bychom mohli na pódiu kulturního domu nebo
v kostele sv. Ducha vidět a slyšet. Měla by to být
varhanice Marie Zahrádková, která spolu se
svým kolegou trumpetistou (členem Hudby
Hradní stráže) Pavlem Hromádkou uvede díla
českého a světového varhanního baroka.
Komorní hudba z díla J. Haydna, N. Paganiniho a A. Dvořáka by měla zaznít v podání špičkového souboru Wihanovo kvarteto. Doslova hudebně–dramatickou lahůdkou, jež chytne
u srdce každého diváka, by mělo být 11. září představení Divadla Kampa s titulem „Edith Piaf: Dnes nechci spát sama“. Je to strhující herecký
koncert dvou hereček a jednoho starého pianina o zrození a životě legendy francouzského šansonu. Čtvrtým představením by měl být 25. září sólový projekt operní pěvkyně Michel Katrak s podtitulem „Ave
Maria“ – matka rodička, ochránkyně, pečovatelka, zkrátka žena, jež
svým citem i náručí objímá každého i celý svět zároveň – silné téma
z pera nejvýznamnějších hudebních skladatelů všech období. Rádi bychom tento koncert v libáňském duchovním stánku věnovali všem zdravotníkům, ke kterým se, podobně jako k Marii, upínají naše naděje a víra
v záchranu života a zdraví. Posledním koncertem by měl být klavírní recitál, termín i účinkující je stále ještě v jednání. Pokud nedojde ke shodě,
mohli by diváci alternativně shlédnout hudebně–poetický pořad věnovaný Dianě Czernínové.
Vidíte, že těch neznámých má rovnice 21. ročníku hudebního festivalu
více. Doufáme a věříme, že však stálou jistotou bude přízeň libáňského
publika i podpora města a regionálních podnikatelských partnerů. Víme,
že nevstoupíme dvakrát do jedné řeky. Mnohé se nenávratně ztratilo,
Libáňské noviny č. 98
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mnohé se změní; nebude lehké po tak dlouhé pauze a kulturní pasivitě
obnovit kulturní život na malém městě. Co je však nadčasové, ba věčné –
to je umění. Kdo si v životě najde cestu ke krásné hudbě, nemůže být nikdy ztracen. Rádi budeme na této cestě vašimi průvodci.
Milí přátelé, sledujte vývěsky a informace na webových stránkách
města Libáně, kde budou termíny a program festivalu včas oznámeny
a upřesněny.
za o. p. s. Foerstrovy dny, hudební festival Pavla Čížková

Snad není nikoho, obzvlášť v našem regionu, kdo by s velkou lítostí
nepřijal zprávu o nenadálém odchodu dámy českého divadelního světa
paní Hany Maciuchové († 26. 1. 2021). Provázela nás
všechny celým naším životem – její umělecká práce
patřila každému. Jako malou mě bavila před usnutím coby Anče v Krkonošských pohádkách; už
o něco starší se sluchátky na uších jsem usínala hypnotizována jejím hlasem, kdy jako Šeherezáda vyprávěla příběhy Tisíců a jedné noci.
Věčně usměvavá kadeřnice Vlastička z Chalupářů, ale také psychicky labilní Erika z Hubačovy inscenace Dům na nebesích; Olga Scheinflugová ve filmu Člověk proti zkáze. Pro mě též carevna Irina
z Tolstého Cara Fjodora, životem otřískaná servírka Monika z filmu Poločas štěstí, kde si zahrála po boku svého životního partnera Jiřího
Adamíry.
A v neposlední řadě Žena vlčí mák. Hořká komedie, koncert pro jednu herečku, která neláme hůl nad životem a láskou ani v podzimu života. Právě tak jsem ji osobně poznala v šatně mladoboleslavského divadla,
kam jsme ji šli se Zdeňkem Vokurkou navštívit a domluvit s ní účinkování na libáňském festivalu. Otevřela nám dáma v pestrém županu
a v teplých ručně pletených podkolenkách a s noblesou sobě vlastní nás přijala...
Měli jsme v Libáni to štěstí, že
jsme se s paní Hanou mohli
v rámci festivalu potkat naživo
hned dvakrát: poprvé to bylo
v roce 2007, kde četla úryvky
z díla
J. B. Foerstra,
podruhé
v roce 2017 jako George Sandová
z archivu FD 2007
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vzpomínala na své lásky za
doprovodu klavíru, za nějž
usedl Ivo Kahánek. Kdo chtěl,
mohl se s Hanou Maciuchovou
potkat častěji: pamatujete nádherné pořady v rámci Starohradského literárně–hudebního
festivalu a také setkávání na
Šrámkově Sobotce? Těch bylo
nepočítaně!
z archivu FD 2017
A i kdyby čas a místo dovolovaly trochu slevit z nastavené laťky profesionality, nikdy tak paní Maciuchová neučinila. Tak jak vystupovala a mluvila na jevišti nebo
v rozhlase, přesně taková byla i v soukromí. Vážila každé slovo, perfektně artikulovala a akcentovala, aby jí bylo rozumět a aby byl pochopen
jejich smysl.
Hana Maciuchová odešla, ne tak její herecké mistrovství. Zůstává zachyceno v televizních archivech, na filmovém pásu a na zvukových nosičích. Právem již dávno patří do zlatého fondu českého divadelního,
filmového a rozhlasového umění.
V posledních letech života objevila paní Hana Maciuchová pro své
diváky krásu křehkých veršů čínské básnířky Li Čching-čao...
Obličej krásný jako květ lotosu
Obličej krásný jako květ lotosu
v úsměvu září,
když se vynoří za stuhou dýmu
vzácného kadidla,
jež stoupá nad miskou
ve tvaru ptáčete.
Z vlahých vln
v očích své družky
snaží se uhodnout
její myšlenky.
Hluboký a plný půvabu
je její výraz,
když na list papíru
s ostychem svěřuje
svoje tajemství:
Přijď znovu, milý,
až stíny květů
ve třpytu luny
budou se sklánět.
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V této „zvláštní“ době, kdy je téměř všechno zakázané, se vlastně
v souboru neděje vůbec nic. Je to už rok (29. 2. 2020), kdy jsme naposledy
v loutkovém divadle hráli pohádku Honza, čert a Kašpárek. V té době
ještě nikdo netušil, že nucená pauza (s malou přestávkou v létě) bude
trvat tak dlouho. Všichni jsme doufali, že se situace zlepší, ale bohužel,
opak je pravdou. Ještě na podzim jsme společně zvládli velký úklid divadelních prostor a klubovny. Vše jsme připravili pro zahájení nové sezóny. V divadelním sále jsme provedli zatemnění oken ochrannou fólií.

Nyní jsou členové spolku už v kontaktu pouze telefonicky a zajišťují
nezbytné záležitosti, spojené s jeho činností. Veškeré pohádky, které jsme
chtěli hrát v letošním roce, uvedeme samozřejmě v období, kdy to bude
povoleno.
Nemáme žádné přehnané požadavky, pouze si všichni přejeme, abychom se mohli spolu opět setkávat a zahrát si nějakou pohádku pro malé
děti. Zopakovat si pohled do plného hlediště zvídavých a rozesmátých
dětských tváří a slyšet jejich potlesk.
To je pro nás nejlepší odměna. Všichni se na to moc těšíme.
Hana Grossmanová, LD Martínek, z. s.
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Pracovní skupina dobrovolníků pro přípravu Sjezdu rodáků a přátel
města Libáň a přilehlých obcí Kozodírky, Křešice, Psinice a Zliv se společnou řečí a společným úsilím propracovala k plánu i termínu, kdy, jak
a proč společenskou akci uskutečnit. Probíhal doprovodný přednáškový
cyklus, zájem o něj mile překvapil a podpořil nadšení pro zdárné uskutečnění celé akce.
Jenže pak se objevil takový malý, pouhým okem neviditelný, ale silný
a zákeřný nepřítel... Všechny plány překazil
virus SARS-CoV-2. V dobré víře, že vše brzy skončí, jsme vyhlásili nový termín na
duben 2021. Jenže další agrese viru jasně
sděluje, že ani dubnový termín není reálný
a že bychom zatím neměli plánovat žádný
termín další. Nové a především útočnější
mutace viru nám ještě zasáhnou do běžného života velmi silně. Ten společenský je a ještě bude omezen nebo se přenese do jiných bezkontaktních forem. Věřme, že dočasně.
Protože jsme nasbírali hodně materiálu, vzpomínek pamětníků
a osobností, kteří v Libáni žili, i prací od žáků základní školy, najdeme
způsob, jak je s vámi čtenáři Libáňských novin sdílet.
Přejeme vám všem hodně zdraví (význam těchto slov nabyl na mimořádné síle), buďte zodpovědní k sobě i svému okolí a prožívejte klidné
dny.
za tým dobrovolníků pro přípravu Sjezdu rodáků Zdena Cimická

Jelikož je Sjezd rodáků a přátel Libáně odložen na neurčito a s ním
také vydání Libáňských novin speciál, rozhodli jsme se postupně uveřejňovat nashromážděné vzpomínky pamětníků. Budeme je zveřejňovat postupně v následujících vydáních Libáňských novin.
red.

VZPOMÍNKY PAMĚTNÍKŮ
Při každé návštěvě Libáně jsem rád, když se tu něco změní k lepšímu.
Naopak mne trápí, když se podívám, jaký osud potkal výrobnu tak vynikajícího droždí. Vzpomínám, že v roce 1949 až 1951 bylo hodnoceno
jako jedno z nejlepších v republice.
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Měl jsem to štěstí, že jsem se tam setkal s pány Jíchou, Pšeničkou
a Urbanem, kteří nám mladým předávali zkušenosti a učili nás, jak
správně pečovat o kvasinky již v laboratoři. Měli jsme všichni radost,
když se povedl celý proces a odměnou byly krásné balíčky droždí v expedici.
V té době se pracovalo na nové
technologii výroby droždí, proto byl
kolektiv pozván na předvedení provozu v závodech Kolín, Krásné Březno
a Olomouc–Hejčín.
Další novinkou v Libáni byla nová
budova za objektem cukrovaru. Jednalo se o projekt čištění odpadní vody
z cukrovaru. Práce v laboratoři se podobala pěstování kvasinek jen s tím
rozdílem, že šlo o plísňovou kulturu.
Ta se vypěstovala do zředěného
množství, aby se dalo použít do procesu čištění převážně vody z cukrovarských „řízků“. Do obřích nádrží se
tato napustila a po určitém procesu se stala krásně čistou a možnou opětovného použití. Kal se vylisoval a bylo doporučeno jej používat opět
v zemědělství, třeba jako hnojivo na pole.
Na celý proces dohlížel Ing. Bárta z výzkumného ústavu z Prahy, ale
to, že jmenovaný pan Jícha a kolektiv dostal důvěru, aby v této technolo-
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gii pokračoval, bylo velké uznání. Jistě tomu pomohlo dobrozdání pana
doktora Jonáše, který v té době v tomto oboru řadu let v Praze pracoval.
Ani tato „stanice“ nepracovala dlouho, a tak se vracívám se smutným
pohledem z „Hor“ kolem koupaliště, které také ztrácí na své kráse, na
náměstí, jež je stále důstojným přivítáním do města.
vzpomínky libáňského rodáka pana Jana Linharta (ročník 1934)

Každičký den je můj pohled do zahrady orámován stejnou kulisou.
Ne, není to kulisa, je to budova školy, je to pro mnohé z nás „alma mater“ základního vzdělání v Libáni.

Už pamatuje mnohé. Prošla nebo alespoň pohlédla do tří století, ustála

změny historické, o kterých by mohla pravdivě vyprávět třeba v hodinách dějepisu, mohla by nejlépe posoudit, zda jsou děti stále stejné či jiné
a nebo jim společnost nastavuje jiné měřítko hodnot.
Téměř rok zažívá i budova Základní školy v Libáni něco dosud neobvyklého. Po většinu dní jí chybí hluk, dupání a veselé hlasy o přestávkách, které se střídají s výukou v hodinách. Momentálně je škola
prázdná. Žáci jsou doma a učí se on-line. Taková je realita těžkého období pandemie.
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Po roce „jiného“ života jsme poněkud unaveni přemírou informací
politiků, epidemiologů a médií o tom, co dělat a nedělat, jaké dopady
zaznamená ekonomika. Děsí nás stav v nemocnicích, s pokorou skláníme
hlavy nad hrdinstvím lékařů a zdravotních sester, i když jsou mezi námi
tací, kteří se brání popíráním všeho. Především rodiče volají po návratu

dětí do škol, není vůbec jednoduché podílet se na vzdělávání vlastního
potomka. Méně se už mluví o tom, že, přes velkou snahu učitelů a rodiny, propad ve vzdělání bude obrovský.
Děti své volno od docházky do školy pojaly po svém. A není se čemu
divit. I dospělý často bojuje sám se sebou, aby dodržoval režim pracovní,
režim chodu domácnosti, věnoval se dětem, smysl pro povinnost velí
zvládnout vše. Děti se smyslu pro povinnost teprve učí. Cítí-li skulinky,
kterými lze povinnostem uniknout, většinou toho využijí. Někdo více,
někdo méně. Mobily a další vymoženosti techniky, sociální sítě, nekonečné hry s jejich virtuálními hrdiny sdílejí s kamarády často do pozdních nočních hodin. Ráno jen těžko vstávají, aby se připojily na on-line
výuku...
První prověrky žáky základních škol a studenty škol středních už brzy čekají. Deváťáky přijímací zkoušky k dalšímu studiu, studenty učebních oborů závěrečné zkoušky a maturanty čeká zkouška maturitní
označovaná stále slovy zkouška dospělosti. Všichni v sobě musí najít sílu, vůli a zodpovědnost, aby se připravili a zkoušky i v této pandemií
postižené době zvládli. Popřejme všem těmto mladým lidem hodně štěstí, budou ho potřebovat. Reálný život je totiž zcela jiný než ten virtuální.
Zdena Cimická
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Setkání s rodinou, rozbalování dárků, tradiční vánoční zvyky, ale
i vycházky klidnou zasněženou krajinou – to vše jsme přáli našim dětem
prožít v co možná nejlepší pohodě. Bohužel
tato bouřlivá doba, která přinesla epidemickou situaci, nedovolila uskutečnit některé
aktivity jako například oblíbené vánoční
trhy pro naše žáky a veřejnost. Proto jsme se
rozhodli zpestřit vánoční čas našim žákům
alespoň
prostřednictvím zábavných soutěží. Připravili jsme výtvarnou soutěž, která
spočívala ve výrobě anděla nebo ozdobičky. Děti
mohly vytvořit podle své fantazie vše, co je jen napadlo a co odpovídalo tématu. Zapojili se žáci
všech ročníků. Soutěž jsme rozdělili na kategorie
pro starší a mladší žáky. Zanedlouho po vyhlášení soutěže už krásné obrázky a dekorace zdobily naši školu. Pedagogové měli velmi nelehký
úkol, a to vybrat ty nejlepší. Každá ozdobička nebo obrázek měly své
kouzlo. Bylo to velmi napínavé rozhodování, které na konci vyústilo
k ocenění opravdu těch nejlepších výtvorů.
Mezi nejlepší kreativce patří Kristýna Smrčková (2. A), Ondřej Arteňuk (2. A), Beáta Komárková (4. A), Tereza Holmanová (5. A), Natálie
Vlková (5. A), Natálie Havlíková (5. A), Anna Aubrechtová (6. A), Jakub
Boček (6. A), Lucie Kobrlová (6. A), Nikola Vitáková (1. P), Lucie Klímová (9. A), Jana
Pacltová (9. A).
Výhercům gratulujeme, děkujeme za účast
a přejeme jim,
aby je neopustila múza při
dalším tvoření.
Lenka Ječná
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Malí školáci se na své první vysvědčení opravdu těšili. Aby
všichni věděli, že si jedničky zaslouží, čekalo je dopoledne před
vysvědčením ještě mnoho úkolů.
Museli prokázat své čtenářské
schopnosti. Úkoly byly zaměřené
na čtení s porozuměním: „Namaluj
domeček s jedním oknem.“ „Vyber
z krabice dvě kostky a dones je do košíku.“ „Jdi do jídelny.“ „Zavaž pejskovi mašli.“ Byla to vlastně bojová hra pro malé čtenáře. Na různých
místech ve škole měli připraveno 10 karet s napsanými pokyny. Starto-

vali ve družině a poslední úkol plnili ve své třídě 1.A. Tam také nakonec
prvňáčkové dostali diplom a hlavně své první vysvědčení. V tento slavný den byli na sebe po zásluze hrdí! 
Mgr. Jana Šmejcová

„Poznej běh!“, tak znělo heslo dne. Běžky jako způsob zdravého životního stylu i jako zábavu pro naše žáky i celou rodinu a přátele – to
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vše bylo možné sdílet alespoň virtuálně na dálku. Nakonec bylo nutné
zaslat čas a trasu do výukové aplikace Teams. Podmínky soutěže byly
jednoduché: každý si mohl zvolit běh či běžky, trasa byla samozřejmě
volitelná, ale podmínkou byly ujeté či uběhnuté 3 km.
Děkujeme, že se s dětmi do akce zapojili i rodiče a pedagogové. Výsledky jsou následující:
Běžky: 1. Jakub Zahradníček
2. Elen Zahradníčková
3. Markéta Steklá
4. Tereza Holmanová
Běh:
1. Štěpán Ječný
2. Beáta Komárková
Rodiče: Radek Komárek, Leoš Ječný,
Petr Kejzral, Blanka Komárková.
Výhercům gratulujeme a ceny budou předány, jakmile to situace dovolí
a vrátíme se k prezenční výuce.
Lenka Ječná

Zima může mít mnoho podob. Letos nám
i v nížinách přinesla bílou nadílku. Soutěžním
tématem pro naše žáky byla zmíněná zima
a zimní radovánky. V každém z nás toto období vyvolává trochu
jiné vzpomínky.
Každý
z našich zú1.místo Šimon Král častněných žáků pojal zimní

2. místo Anna Aubrechtová

radovánky po svém a vznikly
opravdu krásné fotografie.
O výhercích hlasovali pedagogové a výběr nebyl vůbec
jednoduchý. Nejvíce hlasů obdrželo 5 fotografií. Výhercům
gratulujeme!
3. místo Oskar Peterka
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4. místo Jakub Boček

5. místo Jan Dlugopolský

Pro výherce jsou připraveny krásné ceny, které budou předány, jakmile
to situace dovolí a vrátíme se do školy.
Lenka Ječná

Zima, zima, zimička,
hází bílá peříčka…
Vánoce utekly jako voda a my jsme se opět setkali ve školce v novém
roce. První dny jsme věnovali pouze povídání. Děti s radostí vyprávěly,
jaké dárky našly pod stromečkem, jak se přes Vánoce měly a co všechno
zažily.
V lednu jsme pro děti vybraly téma „Zvířátka a ptáčci v zimě“. Povídali jsme si o ptáčcích, co pro ně můžeme udělat, kdo se stará o lesní zvířátka v zimě. Děti přinášely krmení pro ptáčky a dosud sledují krmítka.
Pozorují, zda ptáčci přiletěli a jak si pochutnávají. Poznávají známé druhy a počítají je.
Konečně se trochu ochladilo, a tak jsme netrpělivě vyhlíželi sníh. Jaká
byla radost, když jsme za okny sledovali padající sněhové vločky. Nejprve jsme se museli spokojit s lehkým popraškem, kterého jsme hned využili a šli jsme na zahradu.
Máme radost, když napadne
sníh a děti si ho mohou užít.
Venku zkoumaly vlastnosti
sněhu a zažily správnou koulovačku. Zvládly postavit
sněhuláky, iglú, udělat andílka či válet sudy. Vyšlapávaly
cestičky, pozorovaly stopy,
kreslily klacíkem do sněhu.
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Sjížděly na kluzáku či bobech z kopečku.
Užíváme si zimní radovánky, ale také zimní tvoření. Stavěli jsme nejrůznější sněhuláky, pracovali s vatou, semínky, solí. Malovali vodovými
a temperovými barvami a využili i zajímavých výtvarných technik. Rozvíjeli jsme jemnou motoriku a také pracovali s netradičním materiálem.
V týdnu „Moje tělo a zdraví“ jsme si povídali o našem těle, pojmenovali viditelné části a řekli si, k čemu slouží jednotlivé orgány a smysly.

Zjistili jsme, které jídlo je zdravé i jaký je význam ovoce a zeleniny
v našem jídelníčku, co našemu tělu příliš neprospívá a co je nezdravé.
Proč je důležité sportovat a jak se v zimě oblékáme. Hráli jsme si „na lékaře“ s praktickými ukázkami obvazování a dělali spoustu zábavných
činností. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na zoubky. Četly jsme dětem
zajímavé příběhy z knížky zpracované formou pohádek, které se týkají
prevence, ale i o tom, co se děje se zoubkem, ve kterém už je kaz.
Další týdny byly věnované tématu „Zimní sporty“. Pohybová aktivita
je velmi důležitá, proto zařazujeme cvičení s dětmi do každodenního
programu společně s pohybovými hrami. Celý týden jsme si povídali
o zimních sportech. Děti hrály hokej, předváděly sporty pantomimou,
skládaly puzzle, malovaly a lepily lyžaře. Začalo nám hodně sněžit, a tak
byly sněhové podmínky pro lyžování ideální. Všichni jsme se těšili, že si
děti opravdu zalyžují. Náš lyžařský kurz, který se měl pro děti konat
v prvním únorovém týdnu ve skiareálu na Kozákově u Semil, se bohužel
neuskutečnil z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, což nás
všechny velice mrzí. S dětmi jsme si povídali o vzniklé situaci a prohlédli
jsme si společně fotografie z loňského lyžařského kurzu. Věříme, že se na
hory vypravíme příští rok!
za kolektiv MŠ Hana Vrabľová, vedoucí učitelka
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KNIHOVNA
Na Vánoce už si téměř ani nevzpomeneme, Nový rok je také minulostí, ale nepříjemná pandemie nás stále provází. Všechny knihovny jako
veřejný prostor nesměly poskytovat svoje služby, aby se nestaly místem
pro šíření nákazy. Proto jsme s nadějí přivítali 15. únor jako den, od kdy
mohlo být opět zahájeno půjčování knih alespoň přes výdejní okno.
Je to způsob, na který jsou už naši čtenáři zvyklí, ale pro ty, kteří si
ještě knihy takto nepůjčovali, tento režim přiblížím:
 Na
webových
stránkách
v online
katalogu
knihovny
https://knihovna.liban.cz/#!/ si můžete vybrat knihu a svůj výběr
sdělit mailem na adresu knihovna@mestoliban.cz nebo zavolat
přímo do knihovny na telefonní čísla 491 110 391 popř. 724 772 104.
 Můžete zvolit i jednodušší způsob a domluvit svůj zájem přímo telefonicky s knihovnicí, která vám zkušeně poradí a knihu vám sama nabídne. Nové knihy přibývají a jsou neustále dokupovány.
 Pro vydání knížek pak zaťukáte na okno knihovny (je hned vedle
cukrárny) a knihy vám budou zapůjčeny. Výdejním oknem můžete
knihy i vracet.
Knihovna pokračuje dále ve vylepšování prostředí i vnitřního vzhledu. Nyní přišly na řadu i černé,
kovové regály v dětském oddělení. Aby barevně ladily s novým
nábytkem, natřely je pracovnice
z technických služeb veselejší
žlutou a oranžovou. Děkujeme
vám, Dášo Heršálková a Aleno
Linhartová! Do knihovny byl zakoupen i nový stolek a moderní
oranžové židle, kde si lze v klidu
prohlédnout knihy a časopisy.
Do barvy interiéru byly upraveny i nástěnky, které také ladí svojí oranžovou barvou.
Těším se, až si budete moci
osobně všechno sami prohlédnout a věřím, že to bude brzy!
Lucie Hlaváčková
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MÍSTNÍ SPOLKY

Hasiči od začátku roku vyrazili na tři výjezdy, a to 27. ledna k požáru
rodinného domu v Rožďalovicích, 4. února odstraňovali větve spadané
do potoka a 22. února vyjeli k požáru sazí v komíně v Zelenecké Lhotě.
Dále vymalovali garáže ve
zbrojnici a prováděli drobné úpravy. Také zásahová vozidla byla
postupně v opravě, jelikož už nejsou nejmladší a musí být stále připravena k výjezdům.
Jelikož je situace stále nepříznivá, ani děti se nemůžou scházet, a tak
zatím budou malovat doma obrázky do soutěže Požární ochrana očima
dětí. Moc všem chybí osobní kontakty a trénování dovedností.

Doufáme, že do konce května bude pandemie na ústupu a plánovaná
oslava 140 let od založení sboru proběhne a dojde k vysvěcení naší rekonstruované zbrojnice.
za SDH Libáň Naďa Hakenová, jednatelka
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Z HISTORIE
1646 – před 375 lety
Dne 6. března byl odsouzen k stětí mečem Jan Václav Petržilka, starohradský myslivec, za vraždu ze žárlivosti rejthara Jiříka Křivánka
u starého habru v Bažantnici nad Libání.
1666 – před 355 lety
František Arnošt Šlik daroval libáňskému kostelu velký zvon (ten byl za
protektorátu odvezen do Prahy, ale v roce 1945 byl přivezen zpět a vytažen na věž).
1756 – před 265 lety
Vypukla válka s Prusy a město trpělo četnými pochody vojsk.
1781 – před 240 lety
Neopatrností dětí při výstřelu z klíče vypukl v č. p. 72 požár, při kterém
následně vyhořela i část náměstí. Radnice zůstala nedotčena. Stalo se
o libáňském posvícení.
1801 – před 220 lety
Obec libáňská byla povinna dovážet svému faráři 12 sáhů dřeva
z Kladrubských lesů (u Prodašic), vzdálených přes míli cesty. Protože
stál sáh tenkrát jen 36 kr. a Libáň měla svých lesů dost, dávala z nich raději dřevo faráři bez dovozu a porážení.
1811 – před 210 lety
Dne 20. února vydává císař finanční patent, jímž byla snížena cena papírových peněz o ½. A obyvatelé byli rázem připraveni o 800 milionů zlatých.
1821 – před 200 lety
25. dubna na sv. Marka vypukl ve 2 hodiny odpoledne na Novém městě
v domě zámečníka Jana Šíra požár. Domek měl slaměnou střechu a kolem byla dřevěná stavení s 300 mandeli slámy. Proto se oheň rychle rozšířil na všechny domy v Psinické ulici, ve Smutné uličce i na náměstí, ve
Starohradské a Kostelní až k soše sv. Jana Nepomuckého. Celkem shořelo 75 domů i s radnicí a 21 stodol.
1851 – před 170 lety
Obec žádala, kromě čtyř dosavadních, ještě o další dva výroční trhy.
Trhy se konaly vždy v úterý – po sv. Matěji, po sv. Trojici, po sv. Bartoloměji a po sv. Šimonovi a Judovi. Nové se měly konat po Květné neděli
a po sv. Václavu. Žádost byla zamítnuta.
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1861 – před 160 lety
Dne 14. února se ve třech okrscích konaly volby. Nový výbor zvolil starostou PhMr. Josefa Kramáře (prvního libáňského kronikáře) a radními
Matěje Tůmu a Fr. X. Šnajdárka.
1866 – před 155 lety
Dne 5. května upozorňoval starosta MUDr. Ferd. Hrdlička na válečné
nebezpečí a navrhl zvolit komisi k ubytování vojsk a koní. Jeho rozhodnutí se brzy ukázalo jako správné.
1871 – před 150 lety
Bylo položeno nové železné potrubí v délce 1.000 kroků, do kterého byl
zachycen pramen tekoucí z Hor od „Vrbičky“.
1881 – před 140 lety
26. května byl v Libáni založen hasičský sbor. Okresní zastupitelstvo libáňského okresu doporučilo zřízení hasičského sboru již 18. dubna 1877.
Ten však zřízen nebyl z důvodu, aby tím neutrpěl dosud jediný uniformovaný libáňský spolek vojenských vysloužilců „Šlik“. K vlastnímu založení sboru se sešlo přes 50 občanů, kteří sbor jednohlasně založili
a současně zvolili desetičlenný výbor k vypracování stanov.
1901 – před 120 lety
Okresní výbor poskytl Libáni příspěvek na stavbu opěrné zdi
v Dětenické ulici (dnešní Českých bratří). Stavba byla provedena v letech
1901–1903.
1906 – před 115 lety
Obec se starala o zřízení nové silnice do Dětenic přes Lopuč a Kozodírky.
1921 – před 100 lety
Byla vybudována drožďárna s lihovarem, která byla spojena
s cukrovarem. Tím bylo umožněno hospodárnější využití kotelny, elektrárny a celé řady cukrovarnických zařízení, nehledě ke společnému osazenstvu podniku.
1926 – před 95 lety
31. května začala v Libáni
velká povodeň, kdy voda
vystoupila 2 m nad normál a 5. června ještě výše.
Byly zatopeny ulice Komenského, B. Němcové
a Ženichov. Voda zatopila sklepy i domy a poškodila i vlečku.
1941 – před 80 lety
Byla dokončena výstavba a slavnostní otevření nového libáňského sportovního stadionu.
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1946 – před 75 lety
Dne 5. května byl na starém hřbitově odhalen „Památník obětem nacismu“. Sochařskou práci provedl F. Vomáčka z Vojic podle návrhu arch.
J. V. Borka z Rožďalovic.
1951 – před 70 lety
V Praze zemřel Dr. Jan Emler, generální bibliotekář Univerzitní knihovny.
1956 – před 65 lety
Objekt kulturního domu č. p. 64/65 byl předán Osvětové besedě v Libáni. Byla provedena oprava vchodů, šaten, WC, vybudována kulisárna.
1961 – před 60 lety
V ulicích města se poprvé rozsvítila zářivková svítidla.
Libáň měla 1.796 obyvatel a 520 obytných domů s č. p.
1966 – před 55 lety
22. ledna v 18.30 hodin vypukl požár šaten na koupališti.
1991 – před 30 lety
Radou obecního úřadu byla 2. dubna „pro nečinnost“ zrušena osvětová
beseda, která byla po více než čtyřicet let organizátorem většiny kulturních a společenských akcí ve městě, včetně koncertů, divadel, výstav
a tanečních zábav a plesů. Ze svých prostředků udržovala objekt a technické vybavení kulturního domu.
Zdravotní středisko bylo předáno Okresní nemocnicí v Jičíně do správy
obce Libáň.
12. května se v sále kulturního domu uskutečnil „Májový koncert“, ve
kterém vystoupil libáňský smíšený pěvecký sbor řízený Josefem Kůtou,
žáci a žákyně jičínské LŠU – pobočky v Libáni vedené manželi Jozífkovými.
1996 – před 25 lety
Závod Plastimat byl přejmenován na Peguform.
2001 – před 20 lety
Byly zahájeny práce na vybudování inženýrských sítí na připravovaném
sídlišti „Na Tržišti“.
14. února bylo zástupcům města – starostovi Janu Šestákovi
a místostarostovi Josefu Stránskému – předáno osobně předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Václavem Klausem „Rozhodnutí o udělení městského praporu“. Prapor byl slavnostně vysvěcen
3. června.
V květnu–červnu byla provedena rekonstrukce interiéru kulturního domu, který byl po zrušení osvětové besedy v roce 1991 a jeho převzetí do
péče města značně zdevastován. Kompletně byla vyměněna elektrická
instalace, osvětlení, upraveny herecké šatny, WC a jeviště, všechny
vnitřní prostory byly vymalovány včetně nátěrů dveří.
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V měsíci dubnu bylo založeno Občanské sdružení „Borovička“, jehož
předsedkyní byla zvolena paní Irena Škodová. Prvním počinem sdružení
bylo uskutečnění příměstského tábora pro děti školního věku. Ten se
uskutečnil ve dnech 9.–13. července.
21. ledna byl založen hokejový tým HC Libáň, předsedou byl zvolen Antonín Hurcík.
2006 – před 15 lety
Ve sportovním areálu bylo vybudováno hřiště s umělým povrchem nákladem 15 mil. Kč z dotací ministerstva financí.
2011 – před 10 lety
Konalo se pravidelné sčítání lidu. Obec Libáň (s přidruženými obcemi)
měla 1700 obyvatel. Průměrný věk obyvatel činil 41 let, žilo zde 730 žen,
671 mužů, dětí do 15 let 245 a mladistvých od 16 let do 18 let 54. Bylo
uzavřeno 17 sňatků, narodilo se 17 dětí.
z archivu Josefa Stránského a z kronik Libáně sestavila Mgr. Jitka Šedivá

SPORT
Vážení čtenáři, když jsem psal poslední článek, doufal jsem, že příště
už budu psát o přípravách na jarní sezónu, na opožděné oslavy 100 let
fotbalu v Libáni, zhodnotím ples a další. Opak je pravdou, momentální
situace s pandemií covid-19 je ještě horší než před Vánoci. S výjimkou asi
tří týdnů v prosinci, kdy došlo k lehkému rozvolnění a mohli jsme si alespoň trochu zasportovat, došlo opět k zmrazení veškerých nejen sportovních aktivit. Jedinou útěchou pro řadu našich občanů tak byla alespoň
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sněhová nadílka, kdy jsme mohli po několika letech vytáhnout běžky
i v Libáni. Momentálně jsou veškeré vyhlídky na obnovu sportovních
soutěží zahaleny mlhou, vše se bude odvíjet od toho, jak zvládneme boj
s pandemií.
A tak jediné, s čím vás mohu seznámit, je to, že se nám na hřiště nastěhoval krtek. Několikrát se zde objevil již v minulých letech, ale působil výhradně mimo hrací plochu, letos se však rozhodl jinak a zřejmě
chce nastupovat s námi do utkání, což se nám samozřejmě vůbec nelíbí.
Doufáme, že si vše rozmyslí a zmizí někam, kde nebude škodit.
Na závěr se budu asi opakovat, ale v této době vám ani nemohu nepopřát hlavně zdraví, pevné nervy a ohleduplnosti k dalším občanům.

Chápu, že řadě z vás se některá vládní nařízení nezamlouvají tak jako
mně, ale musíme to nějak vydržet.
Jan Smetana

Zdravíme přátele zelených stolů a čtenáře novin. Za oddíl stolního
tenisu přinášíme jen pár informací o průběhu sezóny, která se po odehrání dvou zápasů A mužstva a jednoho zápasu B mužstva přerušila již
v podzimní části. Žáci nemohli odehrát ani jediné utkání! A dnešním
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dnem byla sezóna 2020/21definitivně anulována a ukončena jako nesehraná.
Nezbývá, než si přát do další sezóny lepší podmínky pro veškerý
sport a otevření sportovišť s odchodem této pandemie, vždyť bez pohybu zdraví nebudeme.
Do jarních dnů přejeme jen pohodu a pozitivní myšlení. SPORTU
ZDAR! Za oddíl stolního tenisu vás všechny moc zdraví
Vlastimil Horák

Vážení spoluobčané, dovolte mi krátce, abych vás informoval o vývoji
obnovy sportovní a kulturní činnosti v naší sokolovně. Zároveň bych vás
chtěl pozvat na divadelní představení podle dlouhodobého plánu, který
vidíte na letáčku na protější straně.
Bohužel v této chvíli samozřejmě nelze spolehlivě odhadnout, zda
z důvodu pandemie coronaviru nám bude dovoleno plánovaný program
uskutečnit. Nicméně byly uskutečněny dohody, které avizují, že by k divadelním představením včetně další zábavy mohlo dojít. Musíme se také
vrátit k otázce, zda nebudeme nuceni zorganizovat sehrání představení
z důvodu omezení šíření viru na venkovním prostranství za budovou.
Odehrání představení ve vnitřních prostorách se ukázalo jednoduší
a efektivnější pro všechny zúčastněné strany. Ale pokud vývoj pandemické situace nebude příznivý, budeme se snažit připravit na variantu
venkovního letního představení. To by znamenalo posun kulturní činnosti na vyšší úroveň. Co se týče samotného programu divadelního večera, ukázalo se, že hudební program jak před divadlem, tak i po něm
byl přivítán kladně u většiny přítomných. Proto kromě jiného by v létě
mohla u nás vystoupit moravská taneční skupina v krojích či další pozvaní muzikanti.
Sportovní činnost je zastoupena jógou, která se obnoví, jakmile nám to
situace dovolí. To samé platí i pro badminton či stolní tenis. Plánem pro
letošní rok s ohledem na omezené finanční prostředky bude dokončení
pokládky zámkové dlažby kolem celé budovy a zvýšená údržba zahrady
s tenisovým antukovým kurtem. Pokud bude dostatek vláhy, budeme
antukový kurt udržovat tak, aby byl k dispozici a zahrada byla přístupna veřejnosti v daném režimu.
Aktuální informace sledujte prosím na vývěsní informační tabuli před
budovou Sokola Libáň, na webových stránkách Města Libáň či na facebooku Sokolovna Libáň.
Ing. Milan Drozen, starosta Tělocvičné jednoty Sokol Libáň
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Inzerce

Libáňské noviny č. 98

- 44 -

