Vážení spoluobčané,
chtěl bych se v tomto jarním čísle Libáňských novin zabývat zejména úkoly a
plány, které nás čekají v roce 2011. V těchto dnech se již naplno rozběhla výstavba vodovodu pro obec Křešice. Tato stavba za bezmála 6,8 milionů korun
jistě přispěje k lepšímu bydlení našich, ale i přespolních občanů této obce s trvalým pobytem. Je však třeba si uvědomit, že k připojení jednotlivých nemovitostí na vodovodní řad může dojít jedině v případě, že si vlastník přípojku
zafinancuje a sepíše smlouvu o odběru s Vodohospodářskou společností Jičín
tak, jak tomu bylo i v případě výstavby vodovodu v Kozodírkách. Akce by měla
být hotová a zkolaudována do konce, respektive do podzimu tohoto roku.
Další vodohospodářskou stavbou je výstavba vodovodu pro obec Zliv, na kterou se podařilo získat většinu peněz od Královéhradeckého kraje. V rámci této
stavby za 7,1 milionu korun bude za stejných podmínek jako v případě Křešic
přivedena voda ke všem nemovitostem. Současně bude zrušen stávající vodovod, který zásobuje část obce pouze užitkovou vodou a jehož udržování stojí
město nemalé finanční prostředky.
Jistě jste zaznamenali, že na sklonku minulého roku byla dokončena první
část dostavby kanalizace v našem městě. V letošním roce je plánováno pokračování a dokončení kompletního odkanalizování všech zbývajících ulic. Dojde
tak k výstavbě kanalizace v ulici Míru, Českých bratří, Tyršova a Dukelská a to
v uvedeném pořadí. V rámci této akce za 17 milionů korun budou provedeny i
nové povrchy komunikací a částečně nové chodníky v těchto ulicích. Je pravda,
že všechny výše uvedené stavby budou do určité míry po dobu výstavby obtěžovat nás všechny. Je však nutno konstatovat, že posledních nejméně čtyřicet
let se nikdo touto problematikou nezabýval. Pokud chceme budovat nové komunikace, chodníky a osvětlení, je nutno postupovat systematicky a začít pochopitelně od inženýrských sítí. Potom je teprve možno budovat infrastrukturu,
kterou občané potřebují a za kterou budou příští zastupitelé chváleni. Opačný
systém by byl alibistický, populistický a zejména neekonomický.
V roce 2011 bude rovněž dokončen chodník v ulici Na Tržišti a současně položen živičný povrch na komunikaci v této ulici. Je smutné, že v minulosti byly
právě do této lokality vynaloženy nemalé finanční prostředky, bohužel s téměř
nulovým efektem. Jsem však rád, že se nám podaří tuto komunikaci uvést do
stavu, jaký si zaslouží, a na výše uvedené problémy let minulých zapomenout.
V době, kdy toto číslo Libáňských novin vychází, je v plném proudu dokončení cca devadesáti metrového úseku komunikace a odstavných ploch v ulici T. G.
Masaryka. Tento úsek je posledním, který zbývá dokončit, aby rekonstrukce
ulice T. G. Masaryka, kterou jsme v nedávné minulosti zahájili, byla kompletní.
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Zahájili jsme rovněž systematickou výměnu svítidel pouličního osvětlení, neboť stávající světla jsou velmi neekonomická a za neadekvátní finanční prostředky nás odmění jen velmi malou svítivostí. Výměna světel je plánována postupně na celé volební období. Jen výměnou dvaceti svítidel plánovaných pro
tento rok a osazením odpovídajícího elektrického jištění, dojde v letošním roce
k úspoře elektrické energie téměř za padesát tisíc korun.
Zabýváme se rovněž nedobrým technickým stavem našich vzdělávacích zařízení. V tomto roce budeme nuceni zrekonstruovat rozvody vody v nové budově
základní školy, neboť jsou opravdu v havarijním stavu, nehledě k tomu, že
v některých třídách musela být voda z důvodu havárie zastavena. Základní škola
a mateřská škola reprezentuje z hlediska technického stavu pro město velký
problém, ke kterému je však nutno se stavět odpovědně, pokud chceme, aby
tato zařízení prosperovala a udržela si kredit, který bezesporu mají. Následně
musí být v nejbližším období provedena rekonstrukce střech na nové budově ZŠ

a MŠ, výměna oken na nové budově ZŠ a výměna vzduchotechniky ve školní
kuchyni. Pro tyto práce bude nutno zajistit nemalé finanční prostředky
z dotačních titulů, protože vzhledem k výši rozpočtu města není financování
pouze z vlastních zdrojů možné. Právě proto musí vzniknout seznam opravdových priorit, podle kterých se budeme v následujícím období řídit. Musí to být
priority reálné, které ovšem musí zákonitě počítat s financováním z vnějších
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zdrojů – dotačních titulů. Věřím, že zastupitelé k tomuto úkolu přistoupí odpovědně a upřednostní pro město opravdu důležité akce. Rozumím tomu, že jsme
vnímání pozitivně nebo negativně podle toho, jak prosperují naše spolky, jakou
kulturu nebo sport našim občanům dopřáváme, ale z pozice starosty města rozumím také tomu, že rozpočet je v mnohých ohledech velmi napjatý a že
správný hospodář začíná tím, co bylo v minulosti nejvíce zanedbáváno a tím,
čím bude naše město žít dál, našimi dětmi, které budou jednou moci pro nás
realizovat všechno to, co jsme my z výše uvedených důvodů realizovat nemohli.
Budou mít však na čem stavět. Myslím, že právě z těchto důvodů je třeba se
oprostit od účelových a krátkodobých potřeb a své úsilí věnovat budování koncepce a systému, za který se nebudeme muset v budoucnosti stydět. Věřím, že i
z výčtu akcí plánovaných v tomto roce je alespoň malé úsilí a systém vidět.
Přeji Vám všem příjemné prožití jara a pevné zdraví.
Petr Soukup

Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
- schválení ceníku Severočeských komunálních služeb Jablonec nad Nisou
za odvoz a odstranění směsného komunálního odpadu pro území města
Libáň platným od 1. 1. 2011
- schválení venkovního prodeje na náměstí Svobody v Libáni v prostoru u
novinového stánku naproti restauraci Radnice
- neschválení pronajímání zasedací místnosti v přízemí budovy MěÚ Libáň
k prodeji všeho druhu
- schválení záměru prodat obecní pozemky v areálu bývalých stavebnin
(p.č.st. 650, 807, 808, 814, 580 a p.č. 895/17, část p.č. 895/2 a 895/3 vše
v k.ú. Libáň o výměře cca 2097 m²) za jednotnou cenu za 200,- Kč/m²
- schválení záměru prodat obecní pozemky p.č.st. 157/2 včetně stavby a
p.č. 29/1 vše v k.ú. Libáň o výměře 479 m² (v sousedství veterinárního
střediska) za celkovou cenu 321 300,- Kč
- schválení prodloužení dokončení stavby stánku rychlého občerstvení na
koupališti v Libáni a to do 30. 6. 2011
- doplnění a upřesnění pracovní činnosti Technických služeb města Libáň
- doplnění posledního člena kulturního výboru pana Petra Sajdla
- stanovení odměn neuvolněným zastupitelům za jejich výkon funkce od
1. 1. 2011 dle novelizace nařízení vlády – snížení o 5%
- schválení rozpočtového opatření č. 6 a plnění rozpočtu roku 2010
- schválení rozpočtového provizoria na rok 2011
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- schválení rozpočtového výhledu na roky 2012 a 2013
- schválení členských příspěvků do DSO Mariánská zahrada
- schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2010, o poplatku za komunální
odpad
- projednávání programu Libáňské hvězdné noci 2011 – pozvánka
s programem je uvedena v těchto LN
- projednávání žádosti o řešení dopravní situace v ulici Komenského
v Libáni
- stanovení odměn neuvolněným zastupitelům za jejich výkon funkce od
1. 2. 2011 – další snížení o 5%
- schválení pronájmu bytu č. 006 v domě č.p. 63 v ulici Jičínské manželům
Krejčíkovým
- zrušení sociálního fondu pro zaměstnance a zastupitele města ke dni
20. 1. 2011
- schválení rozpočtu města na rok 2011 na straně příjmů a výdajů ve výši
37 639 030,- Kč
- pozastavení příjímání žádostí o samotěžbu dřeva do odvolání z důvodu
převisu uchazečů
- schválení uzavření dohod o poskytnutí finančních prostředků jednotlivým
organizacím
- projednávání jednotlivých nabídek pojišťoven na pojištění majetku města, s vybranou pojišťovnou - Hasičskou vzájemnou pojišťovnou - byla uzavřena smlouva
- projednávání možnosti úspor el. energie a plynu přechodem k jiným dodavatelům nebo k jiným produktovým řadám
- schválení zakoupení a usazení 1 ks obytné buňky pro mladé fotbalisty ve
sportovním areálu
- schválení změn v četnosti vývozů žlutých kontejnerů na PET lahve o letních prázdninách a to 1x týdně
- schválení zhotovení chodníku v ulici Na Tržišti firmou Jiří Novák Židovická
stavební za cenu 166 087,- Kč + DPH
- schválení záměru vybudovat zázemí pro oddíl kopané v bezprostřední
blízkosti hlavní fotbalové plochy
- projednávání návrhů na změny územního plánu
- dále byly projednávány žádosti o byt, o poskytnutí finančních příspěvků
atd.
Vladimíra Klárová
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Schválený rozpočet na r. 2011
Město Libáň
PŘÍJMY
§

položka
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1511
1339
1341
1343
1345
1347
1351
1361
4112
4121
4134
4216
4222

1032
2310
2321
3314
3319
3349
3392
3419
3429
3511
3612
3613
3632
3633
3639
3722
3723
3725
4351
6171
6310
8123

daň z příjmů FO ze závislé činnosti
daň z příjmů FO pod. přiznání
daň z příjmů FO z kap. výnosů
daň z příjmů PO
daň z příjmů právnických osob za obce
daň z přidané hodnoty
daň z nemovitostí
poplatky za odvoz a likvidaci TKO
poplatek ze psů
poplatek z veřejného prostranství
poplatek z ubytovací kapacity
poplatek za VHP (výherní hrací přístroje)
výtěžek z VHP
správní poplatky
neinvestiční přij. transfery ze státního rozpočtu
na žáky - od obcí
splátka města - půčka z FRB II, příděl na SF
investiční transfery ze státního rozpočtu - limitka
investiční přijaté transfery od krajů
tržba z lesa - těžba
pitná voda - přísp. od obyv. a VOS
odvádění a čištění odpadních vod
činnosti knihovnické
záležitosti kultury - kulturní akce
Libáňské noviny
zájmová činnost v kultuře - KD
ostatní telovýchovná činnost - ubytovna
ostatní zájmová činnost - koupaliště
všeobecná ambulantní péče (zdravotní středisko)
bytové hospodářství
nebytové hospodářství
pohřebnictví - příjmy za hrobová místa
výstavba a údržba místních inž. sítí
prodej pozemků
komunální odpad
sběrný dvůr - zpětný odběr
příjmy od Ekokomu
služby sociální péče
činnost místní správy
přijaté úroky z účtu
financování - dlouhodobé použití
CELKEM
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Kč
2 657 000,00
144 000,00
405 000,00
2 747 000,00
945 600,00
5 868 000,00
2 155 000,00
835 000,00
45 000,00
40 000,00
10 000,00
185 000,00
120 000,00
220 000,00
1 640 290,00
847 850,00
0,00
3 150 000,00
5 300 000,00
400 000,00
1 290 000,00
1 417 000,00
21 000,00
120 000,00
30 000,00
85 000,00
99 000,00
13 000,00
400 000,00
828 000,00
795 000,00
30 000,00
12 000,00
321 000,00
74 000,00
43 000,00
125 000,00
50 000,00
300 000,00
5 000,00
3 866 290,00
37 639 030,00

Schválený rozpočet na r. 2011
Město Libáň
VÝDAJE
§

položka

1014
1032
2144
2212
2219
2310
2321
3113
3311
3314
3319
3349
3392
3399
3412
3419
3429
3511
3612
3613
3631
3632
3633
3639
3722
3723
3725
3745
4351
5512
6112
6171
6310
6320
6330
6399
6402
6409
8124

text
ozdravování hosp. zvířat, veterin. péče
lesní hospodářství
vnitřní obchod, služby - leasing traktor
silnice, opravy komunikací
ostatní záležitosti pozem. kom. - chodníky
pitná voda
odvádění a čištění odpadních vod
ZŠ a MŠ
divadelní činnost
činnosti knihovnické
záležitosti kultury - kulturní akce
Libáňské noviny
zájmová činnost v kultuře - KD
SPOZ
sportovní zařízení - umělé a zelené hřiště
ostatní tělov. činnost - uytovna, spolky
ostatní zájmová činnost – dotace, spolky
všeobecná ambulantní péče - zdrav. stř.
bytové hospodářství
nebytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví - hřbitovy
plynofikace - úroky, poplatky z úvěru
příspěvek TS a přeložka VN
nakládání s odpady
sběr a svoz ost. odpadů (sběrný dvůr)
využívání a zneškodňování TKO - třídění
veřejná zeleň
služby sociální péče
požární ochrana
zastupitelstva obcí
místní správa
služby peněžních ústavů - poplatky
pojištění funkčně nespecifikované
převody vlast. fondům - spl. půjčky z FRB, příděl do SF
finanční operace - vratka DPH za inv. akce, daň za obec
finanční vypořádání z min. let
ostatní činnosti jinde nezařazené (BOZP)
financování - splátky úvěrů
VÝDAJE CELKEM
Rozpočet města na rok 2011 byl schválen na 4. veřejném
zasedání ZM Libáň dne 19. 1. 2011.
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Kč
5 000,00
40 000,00
199 000,00
300 000,00
1 288 250,00
7 798 530,00
11 646 000,00
2 300 000,00
105 000,00
260 000,00
180 000,00
60 000,00
120 000,00
25 000,00
100 000,00
387 000,00
20 000,00
350 000,00
90 000,00
535 000,00
300 000,00
30 000,00
180 000,00
3 015 040,00
1 074 000,00
414 000,00
257 000,00
20 000,00
310 000,00
160 000,00
1 101 240,00
3 478 200,00
20 000,00
105 000,00
0,00
-1 604 160,00
10 210,00
58 220,00
2 901 500,00
37 639 030,00

Výše poplatku za svoz komunálního odpadu, který je platný od 1. 1. 2011
(OZV č. 2/2010, o poplatku za komunální odpad)
Výše poplatku za svoz komunálního odpadu za rok v Kč
velikost nádoby týdenní
čtrnáctidenní
kombinovaný
v litrech
svoz
svoz
svoz
60
1 812,1 289,1 550,80
2 048,1 418,1 733,110/120
2 413,1 622,2 018,240
4 670,3 123,3 896,340
6 612,4 525,5 568,660
12 399,8 658,10 528,770
14 278,9 637,11 957,1 100
19 092,13 803,16 448,pytle 60 l
27,-/pytel
pytle 110 l
53,-/pytel
Poplatek je splatný do 31. 3. 2011. Poplatek lze rovněž uhradit ve dvou shodných splátkách, s termíny splatnosti: první splátka do 31. 3. 2011, druhá splátka
do 30. 9. 2011.

DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY
12. dubna 2011
26. dubna 2011
Úřední den je vždy úterý od 8 do 12 hodin.
Adresa kontaktního místa v Kopidlně:
Kontaktní místo SSP, Tomáše Svobody 141, 507 32 Kopidlno, tel.: 950 122 240
Michaela Havelková

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBÁŇ
Rozpočet pro rok 2011
MZDY:
Hrubá mzda
Soc. a zdr. poj. organizace

1 643 485,558 789,----------------Příspěvek od úřadu práce (1. - 3. měsíc 2011)
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2 202 274,- 96 480,-

Příděl do FKSP (1% z hr. mezd)
Zákon. poj. Kooperativa
Dohody o proved. práce
Přesčas. práce

17 046,7 160,65 000,0,--------------CELKEM

NÁKLADY: (v tis. Kč)
2144 – doprava
traktor Lindner – oprava
traktor Zetor – oprava
vlek 9 t – oprava
telefon
drobný materiál (ND, ochr. pomůcky)
3613 – zednické práce
multicar – oprava
drobný materiál (ochr. pomůcky)
3745 – veřejná zeleň
Combo – oprava
posypová sůl
telefon (Linhart M.)
nájem garáž
drobný materiál (struny, pil. řetěz, ND, ochr. pomůcky)
školení
revize ručního nářadí
sekání trávy (SÚS)
3419 – ubytovna
praní prádla
SKS – odpad
telefon (Mazáčková)
deky (23 ks) + povlečení (20 ks)
drobný materiál (toalet. papír, umyvadlo, sprchy, sifon, ubrusy)
3429 – koupaliště
barva – bazen, lavičky
písek – filtry
výměna WC mís

47
20
12
5
6
-------

90

4
2
-------

6

12
15
0,5
1,8
45
3
1,6
13
---------

92

45
2
4
20
19
---------

90

62
3
6
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89 206,2 195 000,-

chemie
rozbor vody
SKS – odpad
drobný materiál (lékárnička, Savo, dezinfekce, vstupenky)
drobné opravy
9999 – společné stř.
BOZ – Vamberský
daň. poradenství – Ondrášek
poštovné, telefon (Štajerová)
stravenky – manipulač. poplatek
školení, cestovní náhrady
pojištění – Hasič. pojišťovna
poplatky – ČS, a.s.
drobné výdaje (knihy, čaj, minerálka)
Pohonné hmoty
Pronájem nebyt. prostor, počítače
Energie (stř. 3419, 3429, 9999)
Písek, štěrk
Stavební materiál – Chotěbor
Opravy – R. Urban
Zd. Kollátor
Autodoprava Kubánek
Firma Bernat
Útulek – boudy, kotec, krmivo

63
13
2
3
10
--------11,5
10,5
8
2,5
3
8,2
9
1
---------220
51
135
70
80
60
30
40
30

16
-------- CELKEM
MZDY
NÁKLADY
NÁKLADY CELKEM (v tis .Kč)

VÝNOSY: (v tis. Kč)
3419 – ubytování, pronájem sportovci
500
3429 - koupaliště-vstupné
240
nájem Janeba
20
Faktur. činnost
65
Úrok kredit – ČS, a.s.
1
VÝNOSY CELKEM (v tis. Kč)
Příspěvek zřizovatele (v tis. Kč)
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162

54

1 226
2 195
1 226
3 421

826
2 595

Eva Houžvičková, účetní TS Města Libáň

OBČANSKÉ PORADENSKÉ STŘEDISKO o.p.s.
PORADNA SOROPO JIČÍN
VRCHLICKÉHO 823-824, JIČÍN (vchod z Husovy ulice)

PORADNA SOROPO nabízí:
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
Zajišťuje sociálně právní poradenství pro osoby v tíživé životní situaci. Pomáhá
řešit problémy:
• Dluhová problematika – exekuce, domácí rozpočet, insolvenční řízení (osobní bankrot)
• Sociální podpora, sociální péče
• Bydlení – nájmy, podnájmy, užívání nemovitostí
• Pracovně právní oblast – prodloužení smluv, dohody, výpověď
• Rodina – zánik manželství, výživné, svěření do péče, úprava styku
s dětmi
• Majetek – rozdělení majetku, darování, dědictví
• Náhrada škody, sousedské vztahy
• Ochrana spotřebitele – odstoupení od smluv
• Občanská a lidská práva, krizové životní situace

SPECIALIZOVANÉ PORADENSTVÍ PRO RODINY S DĚTMI
Zajišťuje terapeutickou a sociálně právní pomoc. Pomáhá řešit:
• rodinnou problematiku - vztahy mezi členy rodiny, problém
v komunikaci, vícegenerační soužití
• majetek – rozdělení majetku po rozvodu
• dluhovou problematiku - exekuce, rozpočet, insolvenční řízení
• krizové životní situace – ztráta blízké osoby
Konzultační hodiny
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
SPECIALIZOVANÉ PORADENSTVÍ
PO 11 – 18
PRO RODINY S DĚTMI
ÚT 9 – 14
PO 14 - 18
ČT 10 – 16
PÁ 9 - 16
Z důvodu velkého zájmu klientů je lépe se do poradny předem objednat!
Objednání: osobně, telefonicky 736 472 676,
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nebo e-mailem: opjicin@ops.cz, rp@ops.cz.

STÍNY OD 1. 1. 2011 DO 15. 3. 2011
1. 1. 2011 - bylo přijato oznámení o vloupání do autobusu zn. Karosa, který byl
zaparkovaný na náměstí Svobody v Libáni, kdy pachatel rozbil spodní skleněnou
výplň okénka u předních dveří a z autobusu odcizil dva kusy tankovacích karet. Tímto jednáním pachatel způsobil škodu ve výši 4
700,- Kč.
1. 1. 2011 – bylo přijato oznámení o poškození vozidla Opel Vectra v Libáni v
ulici Jičínská. Poškozením vozidla vznikla škoda ve výši 4 600,- Kč.
17. 1. 2011 – bylo přijato oznámení, že neznámý pachatel odcizil z nezajištěného pozemku v obci Libáň, ul. Jičínská, moped Stadion S22. Odcizením mopedu
vznikla škoda 4 500,- Kč.
27. 1. 2011 – bylo přijato oznámení, že došlo k napadení ženy v ulici Jičínská.
Provedeným šetřením bylo zjištěno, že ženu napadl její druh.
3. 2. 2011 - v Libáni, ul. T. G. Masaryka, byla vypátrána osoba v celostátním pátrání.
3. 2. 2011 – bylo přijato oznámení, že došlo k vloupání do hlasatelny na fotbalovém hřišti v Libáni, kde pachatel odcizil audio aparaturu k ozvučení fotbalových zápasů. Tímto jednáním pachatel způsobil škodu ve výši 25 000,- Kč.
V případě jakéhokoliv poznatku k objasnění trestné činnosti žádáme občany,
aby zavolali na OOP Kopidlno na tel. č. 493 551 355 nebo na linku 158.
Policie ČR OO Kopidlno pprap. Jaroslav Zikmund

ZPRÁVA O STAVU VEŘEJNÉHO POŘÁDKU V ROCE
2010 NA ÚZEMÍ NAŠEHO MĚSTA
V průběhu roku 2010 nenastaly na území spravovaném Městským úřadem
Libáň takové situace ve veřejném pořádku, které by si vyžádaly ze strany Policie
ČR zvláštních bezpečnostních opatření.
V loňském roce bylo na území města spácháno celkem 33 přečinů. Jednalo
se o 21 majetkových přečinů, a to převážně krádeže a krádeže vloupáním a
v jednom případě o trestný čin loupeže, kdy se podařilo zjistit pachatele těchto
činů v devíti případech. Dále byl mezi objasněnými trestnými činy 1 přečin maření výkonu úředního rozhodnutí, kdy se tohoto činu dopustil místní občan. Dále se jednalo o 4 přečiny zanedbání povinné výživy a 2 přečiny výtržnictví a 1
přečin porušování domovní svobody, kdy pachatelé těchto skutků byli rovněž
místní občané. V jednom případě se jednalo o přečin ohrožení pod vlivem návykové látky, 1 přečin neoprávněného užívání cizí věci a 1 přečin nebezpečného
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vyhrožování. V jednom případě byl na území města zjištěn výskyt padělané
bankovky v hodnotě 200,- Kč. Celkově bylo na území města z 33 přečinů objasněno 20 skutků.
V oblasti páchání méně závažné protiprávní činnosti, posuzované podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, jako je drobné poškozování majetku, krádeže, narušování občanského soužití a další, došlo na území města ke spáchání
celkem 24 skutků. Z toho 10x proti majetku, kdy 3 skutky byly objasněny.
V přestupcích proti majetku převládají drobné krádeže železa a barevných kovů
a poškození věci. Dále bylo zjištěno 12 přestupků proti občanskému soužití, kdy
ve všech případech byl pachatel zjištěn. V jednom případě se jednalo o přestupek, kdy byl prodán alkohol osobě mladší 18 let a jednou se jednalo o přestupek v dopravě.
V rámci výkonu služby byl rovněž prováděn dohled nad dodržováním ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a zjištěné přestupky byly vyřizovány na místě pokuty v blokovém řízení. Nemalá
pozornost je věnována mimo jiné parkujícím vozidlům, kdy se v rámci možností
daří udržet pořádek ve městě. Bezpečnostní situaci na území města lze na základě uvedených skutečností hodnotit jako klidnou.
Opět, jako v minulých letech, upozorňujeme občany na možná rizika, zejména při styku s cizími lidmi, a to i přesto, že v loňském roce na území města nedošlo v této souvislosti k žádnému závažnému problému. Obvodní oddělení
PČR v Kopidlně ve spolupráci s Preventivně informační skupinou působící při
Územním odboru PČR Jičín nabízí možnost uspořádání besedy pro různé skupiny občanů na dohodnuté téma, jež přispěje k rozšíření informovanosti o možných rizicích, vlastní ochraně a práci Policie ČR i složek Integrovaného
záchranného systému.
V závěru je nutné Vás informovat, že v souvislosti s aktuálními reformami u
Policie České republiky nedošlo na našem obvodě k žádné podstatné změně.
Závěrem chci poděkovat občanům Vašeho města za spolupráci při zajišťování bezpečnostní situace a doufám, že tato spolupráce bude i nadále pokračovat.
pprap. Jaroslav Zikmund, npor. Bc. Miroslav Netík; Policie ČR OO Kopidlno

VELKÁ NOC
Když Židé slaví Velkou noc, nejmladší z rodiny se musí zeptat: „Co to děláte?“
Otec má odpovědět: „Dnes nás Bůh vyvedl z Egypta.“
Kdyby se nás někdo o Velikonoční noci zeptal: „Co to děláte?“, odpověděli
bychom: „Dnes nás Bůh vyvedl z moci viny a smrti.“
Libáňské noviny č. 58
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Byla by to však skutečně ona svatá vzpomínka, kterou chová ve svém nitru a
z které žije každý z nás křesťanů?
Nesmíme se nechat oklamat nějakou „naučenou“ velikonoční radostí. Velká
noc vzbuzuje nejprve smutek. Po sabatu jdou Marie Magdalská a druhá Marie
ke hrobu. Ježíšovo tělo zde ale nenajdou – s jistotou poznávají, že hrob je
prázdný. Poslední útěcha jim byla odňata. Není tedy už vůbec nic. Velká noc –
slovo bezútěšné a neuvěřitelné.
Vylekané ženy však náhle slyší vysvětlení od Božího posla: „Hledáte Ježíše,
není zde, vstal z mrtvých, jak
předpověděl.“
To je Boží vysvětlení, ač těžko
uvěřitelné, přece možné. Ženy utíkají plny strachu a velké radosti.
To je Velká noc – to, co se zprvu
zdálo slovem bezútěšným a neuvěřitelným, je nyní slovem vítězným. Také Ježíšovi přátelé jeho
triumf viděli – setkali se s ním – ne
tak jako já s vámi, viděli ho Reliéf
Krista zmrtvýchvstalého v Božím hrobě
jinak než jindy. A když o tom vyprávějí,
pak jenom koktají, ale pokaždé opakují: „Viděli jsme Pána.“ To je Velká noc:
Bezútěšné slovo ve svém smutku, neuvěřitelné ve svém tvrzení, ale vítězné a
potvrzené setkáním se Zmrtvýchvstalým. Tak jako tehdy Ježíšovy přátele, tak i
nás posílá toto slovo zpět – tam, odkud jsme přišli, do Galileje, do každodenní
práce se slibem: Uvidíte ho, jestliže se na něho spolehnete, jestliže budete žít
tak, jako žil on. Kde lidé žijí a milují tak, jako žil a miloval on, tam je láska silnější
než nenávist a život silnější než všechno ostatní. To jsou Velikonoce. Co zde děláte? Když se nás dnes někdo takhle zeptá, uslyší odpověď: „Slavíme Velikonoce, s vírou vzpomínáme na Ježíše, který šel před námi, na toho, jehož láska
našla cestu skrze všechnu lidskou vinu a jehož život se ukázal být silnější než
utrpení a smrt.“
Radost z Kristova vzkříšení ať zažije každý v Libáni. To Vám přeje a k tomu Vám
žehná P. Augustin Štěvica.

BOHOSLUŽBY V LIBÁNI
O VELIKONOCÍCH
Zelený čtvrtek
Velký pátek

21. dubna 2011 od 18.00 hodin
22. dubna 2011 od 18.00 hodin
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Bílá sobota

23. dubna 2011 od 18.00 hodin

ČINNOST OBLASTNÍ CHARITY JIČÍN A OHLÉDNUTÍ
ZA ROKEM 2010
Je to již 3 roky, co Oblastní charita v Jičíně poskytuje pečovatelskou službu
pro své občany v okolí města Kopidlna, Libáně a Vysokého Veselí. Oblastní charita zaměstnává 7 pracovníků v Nízkoprahovém klubu pro děti a mládež (dále
jen NZDM) a 6 pracovnic v pečovatelské službě.
Oblastní charita nabízí také již několik let služby NZDM v Jičíně a v Hořicích.
NZDM je místo pro děti a mládež ve věkovém rozmezí 10 – 21 let, kde mohou
trávit svůj volný čas, zahrát si fotbálek, šipky, šachy a různé hry, poslouchat
svou hudbu, povídat si, poznat nové lidi, surfovat na internetu anebo nic nedělat. Pracovníci NZDM rádi pomůžou a poradí v problémech či při řešení obtížných situací (s výběrem zaměstnání či školy, s přípravou do školy, problémy
s rodinou, ve škole, klukem/holkou apod.) Nízkoprahovost znamená, že do klubu lze volně přijít a odejít kdykoliv během otevírací doby, není nutno vyplňovat
nějakou přihlášku či zápisné. Vše je bezplatné a anonymní, stačí pouze jméno
nebo přezdívka. Bližší informace lze nalézt na www.exit-klub.cz nebo
http://www.nzdm.ic.cz/, na adrese: Na Jihu 553, Jičín (budova Bunkru, 1. patro)
nebo na tel.: 605 521 429 (Bc. D. Rejlek)
Poskytování pečovatelské služby vychází z potřeb uživatelů a je postaveno na
jeho možnostech. S každým uživatelem je sepsána smlouva o poskytování služby, kde je napsáno, jaké služby se mu poskytují a další potřebné informace. Během celého roku prošlo pečovatelskou službou v Kopidlně 33 uživatelů, v Libáni
28 a ve Vysokém Veselí 22 uživatelů služeb. Z toho bylo 21 mužů a 62 žen, kteří
měli v průběhu roku uzavřenou smlouvu
o poskytování služby. Oproti roku 2009
se v roce 2010 zvýšil zájem o službu týkající se pomoci a poskytnutí stravy.
Úkony osobní hygieny byly využity stejně v roce 2009 jako v roce 2010. Celkem
bylo za rok poskytnuto 15 939 úkonů pro naše uživatele.
Naše pracovnice Zuzana Horáková z Vysokého Veselí úspěšně složila 9. 10.
2010 zkoušky z canisterapie. Dosáhla při nich maximálního počtu možných bodů a získala tak pro svého psa Bellu certifikát canisterapeutického psa s platností na dva roky bez omezení (může pracovat u dětí, seniorů, těžce
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postižených, polohovat…). Tato služba je zatím využívána ve Vysokém Veselí a
v Jičíně.
Pečovatelská služba nabídla svým uživatelům i následující akce:
Datum
Čas
Název akce
Místo konání
31. 3. 15:00 hod Velikonoční setkání - vystoupení Mažoretek Kopidlno
31. 3.
9:30 hod Velikonoční besídka (škola)
Libáň
31. 3. 17:00 hod Setkání seniorů
V. Veselí
1. 4.
9:30 hod Velikonoční besídka (mateřská školka)
Libáň
10. 5.
9:30 hod Besídka ke DNI MATEK (mateřská školka)
Kopidlno
16. 6. 13:00 hod Slavnostní otevření DPS
V. Veselí
6. 12. 9:30 hod Vánoční besídka (škola, školka)
Kopidlno
15. 12. 9:45 hod Vánoční besídka (školka) - Vánoční divadélko Libáň
20. 12. 10:00 hod Vánoční besídka (škola) - zpíváme koledy
Libáň
21. 12. 10:00 hod Slavíme Vánoce - rozdáváme Betlémy
V. Veselí
22. 12. 10:00 hod Vánoční besídka (praktická škola)
Libáň
Mé závěrečné poděkování patří sponzorům, kteří v roce 2010 přispěli na
činnost Charitní pečovatelské sužby. Mezi ně patří Městský úřad Kopidlno,
Městský úřad Libáň a Městský úřad Vysoké Veselí, dále Technické služby měst
Kopidlna, Libáně a Vysokého
Veselí, firma Aveflor Budčeves, která dodala vánoční
dárkové balíčky pro zaměstnance, pan M. Jansta z kopidlenské radnice, který poskytl
prostory pro konání velikonočního posezení. Děkujeme též
paní E. Chaloupské za vystoupení mažoretek, panu M. Havlikovi za technickou podporu
a čas k vytvoření a vypl-ňování
statistických tabulek, dále učitelkám ze ZŠ a MŠ Libáň, Kopidlno, Vysoké Veselí
a mnoha dalším.
za Oblastní Charitu v Jičíně Marie Mirovská, DiS

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA A CANISTERAPIE
Canisterapeuti Zuzana Horáková a Bella navštěvují ve svém volném čase a
zdarma různá zařízení, ve kterých se nacházejí děti i dospělí, trpící psychickými
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poruchami, depresemi, jsou tělesně postižení nebo se cítí opuštění a smutní.
Kontaktem se psem dochází většinou u těchto lidí k velké změně.
Přítomnost psa a jeho přátelství dokáže rozjasnit dny dětem v dětských domovech, které se špatně vyrovnávají s životem bez rodičů. V domovech důchodců návštěvy psů působí jako příjemné zpestření stereotypního dne, staří
lidé vzpomínají na své psy a i ti, kteří nechtějí obyčejně komunikovat, vyprávějí
příběhy ze svého života. Tito lidé se potřebují na něco těšit a návštěvy psů jsou
pro ně příjemným rozptýlením.V ústavech pro mentálně a fyzicky postižené pes
tvoří součást rehabilitace, protože napomáhá procvičování různých částí těla.
Velmi významnou a úspěšnou metodou canisterapie je polohování.
Slovo canisterapie se objevuje v současné době stále častěji a ve volném překladu znamená terapii s pomocí psa.
Bella (černá labradorka) se připravovala na své poslání již od štěněte, je zvyklá na různé situace a prostředí, se kterými se může setkat. Od klidného hovoru,
přes pískání, kvičení až po hlasitý smích. Vyrostl z ní klidný a vyrovnaný pes,
který je trpělivý a společenský a unese velkou psychickou zátěž. Nevadí jí být
vystavena neustálému halasu, prudkým pohybům, nečekaným dotekům a objetím, nekonečnému drbání a hlazení či občasnému vláčení za vodítko. Bere jako
naprosto normální pohyb těžce postiženého člověka, manipulaci s vozíkem, a
nevyvede ji z míry ani nepředpokládaná situace, jako je třeba pád.
Důležité také je, že se na kontakt s cizími
lidmi těší.
Hygiena psa: před vstupem do zařízení je
pes čistý (srst, tlapky) a upravený (v případě
nepříznivého počasí nosíme sebou vždy hadřík, ručník na utření). Jen zdravý pes může
dobře pracovat. Pes je každoročně komplexně přeočkován (parvoviroza, leptospiroza, psinka, vzteklina…) a minimálně 2x ročně odčervován (doloženo očkovacím
průkazem). Za svého psa nese zodpovědnost psovod. Canisterapeut od psa neodchází, nenechává ho v žádném případě s klientem, ani s personálem samotného. Návštěva zařízení DPS ve Vysokém Veselí je vždy v sobotu nebo kdykoliv
po domluvě. Lidí s bolavým srdíčkem je opravdu mnoho a někdy stačí jen málo,
aby pookřálo.

ROZDÍL MEZI OSOBNÍ ASISTENCÍ A PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Velmi často se nás lidé ptají, jaký je rozdíl mezi sociálními službami osobní
asistence a pečovatelskou službou. Ač se jedná o služby, které dle zákona o sociálních službách vypadají na první pohled možná podobně, existují mezi nimi
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výrazné rozdíly. Osobní asistence a pečovatelská služba nejsou služby konkurenční, nýbrž služby, které se ve spektru potřebných sociálních služeb doplňují.
Osobní asistence se poskytuje podle potřeby osob, v průběhu celého dne
bez časového vymezení, a to jak v domácnosti osob, tak v jiném přirozeném
prostředí. Znamená to, že jeden uživatel využívá službu jednoho asistenta/ky.
Naproti tomu terénní pečovatelská služba zajišťuje úkony v předem dohodnutém časovém úseku, a to zejména v domácnostech osob, nebo v zařízeních
sociálních služeb. U této služby jedna pracovnice (pečovatelka) zajišťuje službu
více klientům podle rozsahu dohodnutých úkonů.
Služba osobní asistence je službou aktivizační. Napomáhá těžce zdravotně
postiženým lidem k začlenění do společnosti. Když postižený člověk ví co chce,
má potřebnou vůli směřovat ke zvolenému cíli, je třeba najít vhodného asistenta, který mu na cestě za zvoleným cílem bude asistovat. V kostce řečeno: osobní asistent nebude "dělat věci" za těžce zdravotně postiženého občana, ale
bude "dělat věci" s ním. Bude mu v životě asistovat. Naproti tomu pečovatelská
služba je smluvenou úkonovou službou. Těžce zdravotně postižený člověk nebo
senior si smluví úkony a dobu, kdy budou naplněny. Pečovatelská služba je za
něj udělá. Již název této služby napovídá, že se jedná o péči o osoby a jejich
domácnosti, když to již sami nezvládají. Tato služba nemá tak silný aktivizační
charakter jako osobní asistence. Při naplnění pečovatelské služby je třeba dbát
na uspokojení potřeb, bez kterých by byl uživatel v domácím prostředí ohrožen
na životě. Osobní asistence, ač má s pečovatelskou službou mnoho společného,
začíná právě tam, kde pečovatelská služba končí.
za Oblastní charitu v Jičíně Zuzana Horáková

VÝROČÍ
VZPOMÍNÁME!
JAN ŘEZNÍČEK – LOUTKÁŘ Z LIBÁNĚ
Pro dětské oči má svět kouzlo nekonečné hry. Možná i proto mají děti tak rády loutkové divadlo. Potřebují ten náboj optimismu a víru, že nakonec vše dobře
dopadne. Říká se, že ten, kdo loutkové divadlo umí hrát, zůstane věčně mladý.
Těmito slovy začíná můj příspěvek jako blahopřání k významnému životnímu
výročí Honzy Řezníčka. Jeho celoživotní záliba k hraní loutkového divadla mě
inspirovala k natočení dokumentu, který podrobně popisuje dlouhou dráhu
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mezi loutkami. Příběh začíná poutavým vyprávěním, jak se hrávalo divadlo na
zahradě jeho rodného domu, kde se svým bratrem a ostatními nadšenci Honza
začínal. To bylo v padesátých letech minulého století. My se však vrátíme ještě
hlouběji, a to do doby po první světové válce. Tehdy se vrací místní legionáři,
kupují loutkové divadlo a začínají hrát v hostinci „U Koruny“. Tuto činnost velice
podrobně a vtipně popisuje. Uvádím jednu větu na ukázku: „V neděli se sešli
strejci s dětmi, koupili jim preclík, limonádu, sami si dali pivo a tady u Hříbalů,
kteří byli majiteli této hospody, se začalo loutkové divadlo hrát.“
Po dvacátých letech mění hostinec
majitele a z malého lokálu se stává
schůzovní místnost pro místní spolky. Z tohoto důvodu se loutkové přestěhovalo do školy. Nevelká třída, vyčleněná pro tento účel však nestačila
pojmout všechny malé návštěv-níky.
Divadlo se opět stěhuje, ten-tokrát do
nově zbudované sokolovny, dokončené v roce 1934. Z této doby se dochovaly první fotografie a také psané
záznamy o činnosti loutkového odboru Sokola Libáň. Jen pro zajímavost
uvádím zápis z 22. října roku 1939,
kdy se v lavicích tísnilo 190 dětí a 10
dospělých. Na vstupném bylo vybráno 101,- korun, jak ukazují detailní
snímky stránek dobových sešitů.
Z doby po druhé světové válce pocházejí další velice zajímavé, již Obraz
Miloše Buchara k 50. narozeninám Honzy Řezníčka pohyblivé záběry, které natočil mistr kominický Jaroslav Marek, který vlastnil filmovou kameru Admira 8. Na těchto záběrech se poznají dnešní šedesátníci, jak přicházejí se svými rodiči do sokolovny
a nadšeně tleskají a smějí se v hledišti. Příjemně vytopená místnost loutkového
lákala malé děti z Libáně a širokého okolí dlouhých 70 let.
V roce 2004 mění divadlo svého zřizovatele. Loutkový odbor Sokola přechází
pod křídla Ochotnického divadelního spolku Bozděch. Dne 6. října téhož roku se
uskutečnilo slavnostní otevření nové scény, tentokrát v prvním poschodí kulturního domu. Přívětivé prostory pro děti, technické vybavení i dosti místa pro
kulisy, rekvizity a loutky vyhovují dnešním požadavkům pro hraní loutkového
divadla.
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To je velice stručný obsah prvních patnácti minut DVD, který popisuje vznik a
činnost loutkářů v Libáni. Následujících třicet minut, které budou zajímat především děti, je věnováno živočišnému světu principála Honzy Řezníčka. Jenom
ve zkratce uvádím. Každoročně na Mikuláše roznáší dětem dárky po celé Libáni
a okolí. Další záběry jsou ze zákulisí divadla, ve kterých předvádí svůj kumšt jak
vodičský, tak slovní. Zve také pravidelně své profesionální kolegy z Královéhradeckého divadla DRAK, hrálo zde také Naivní divadlo Liberec svoji známou pohádku Alibaba a čtyřicet loupežníků a další a další soubory a herce.
Vydáme se také do Českého ráje, který má Honza tak rád a kde převezme
cenu za dlouholeté zásluhy a přínos na poli kultury nejen v Jičínském regionu.
Na závěr prolistujeme jednu z krásných kronik, kterou Honza pečlivě vede od
roku 1964. Celý dokument je podkreslen flašinetovými melodiemi a je namluven panem učitelem Josefem Kůtou.
Přeji Ti, dlouholetý kamaráde Honzo, mnoho dalších popsaných stránek příští kroniky, které budou mapovat dění ve Tvém divadle a ať Tě ještě dlouho
zdraví děti z mateřské školky, které potkáš na procházce a které nadšeně volají
na svou paní učitelku: „To je pan Řezníček, který nám hraje loutkové divadlo.“
Příspěvek do Libáňských novin jsem napsal o Vánocích 2010 a ani ve snu by
mě nenapadlo, že Janu Řezníčkovi zbývají tři týdny života.
Milan Reichhelm

Případní zájemci o DVD si jej mohou objednat na tel. č. 493 598 833 nebo zakoupit v novinovém stánku u paní Patkové na náměstí v Libáni.

JOSEF JAVŮREK
Je tomu již 25 let co dotlouklo předobré srdce našeho
milovaného manžela, otce, dědečka a pradědečka, pana
Josefa Javůrka, který byl vynikajícím trumpetistou a kapelníkem Libáňské dechové hudby, což byla jeho veliká láska.
Za dirigentským pultem dechovky stál plných jedenadvacet
let – od roku 1963 do roku 1984.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
manželka a synové s rodinami

FRANTIŠEK ŠKODA
20. února by oslavil své osmdesáté narozeniny malíř realista, libáňský patriot, František Škoda. Narodil se
v rodině libáňských učitelů hudby. Jeho otec byl obklopen
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věčnou tmou, kolem Františka zářil svět plný barev. Vystudoval externě Akademii výtvarných umění u prof. Emanuela Frinty – odtud pramenila jeho vynikající portrétová tvorba. František byl nejen výborný malíř, ale také obětavý
organizátor společenského a kulturního života, zejména jako člen Osvětové besedy Staré Hrady. Jeho životní dráha se uzavřela krátce před svítáním dne 9.
listopadu 1988.

JOSEF BALDA
Před sto padesáti lety, 10. dubna 1861, zemřel v Praze významný libáňský
rodák, profesor gymnázia, dopisovatel různých časopisů Josef Balda.

JAROSLAV LÍBAL
Před sto patnácti lety, 27. dubna 1896, se narodil v Praze Jaroslav Líbal, který až do smrti svých rodičů je navštěvoval v Libáni. Vystudoval zpěv v Praze a
Paříži. V letech 1923 - 1940 byl operním zpěvákem, poté ředitelem divadla Uranie v Praze a Nové scény v Bratislavě. V roce 1924 zpíval několikrát Jeníka ve
Smetanově Prodané nevěstě v lese u Únětic, kde ji organizoval učitel a hudební
skladatel J. Straka z Drahoraze.

ČEST JEJICH PAMÁTCE

Ve čtvrtek 30. prosince 2010 zemřel libáňský rodák, televizní hlasatel, herec DS Bozděch a
Martínkova loutkového divadla,
kamarád a přítel

V pátek 28. ledna 2011 jsme se
v sále Domu kultury naposledy
rozloučili s dlouholetým principálem Martínkova divadla, hostinským a kamarádem

Miloš FRÝBA

Janem ŘEZNÍČKEM
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Josef Stránský

KULTURA
PLÁN HLAVNÍCH KULTURNÍCH AKCÍ
NA 2. ČTVRTLETÍ 2011
DUBEN
7. 4.

Poetický večer s křeslem pro hosta – Prof. PhDr. Martin Hilský
v cukrárně Karolínka od 17.00 hod. Pořádá o.p.s. Foerstrovy dny hudební festival.
16. 4.
Divadelní představení „Dědeček, aneb musíme tam všichni “
v provedení členů divadelního souboru Erben Miletín. Pořádá DS
Bozděch v KD Libáň od 19.00 hod.
18. - 20. 4. Velikonoční prodejní výstava prací žáků ZŠ a MŠ – velká zasedací
místnost v budově MěÚ
23. 4.
Velikonoční diskošou – pořádá SDH Libáň v KD od 20.00 hod.
30. 4.
Tradiční „Pálení čarodějnic“ – SDH Libáň, Psinice, Kozodírky
KVĚTEN
7. - 28. 5. Libáňský hudební máj - Foerstrovy dny
2011 – 11. ročník
7. 5. Pavel Kaspar
14. 5. Panochovo kvarteto
28. 5. Pavel Šporcl & Romano stilo
Pořádá o.p.s. Foerstrovy
dny - hudební festival a
Město Libáň
7. 5.
Okrsková soutěž hasičů – pořádá SDH Libáň
19. a 20. 5. Školní akademie – „Co už umíme“ - pořádá ZŠ a MŠ Libáň v KD
ČERVEN
11. 6.
Hasičská soutěž v netradičních disciplínách – pořádá SDH Psinice
12. 6.
Oslavy 130. výročí založení SDH Libáň – Den otevřených dveří
v hasičské zbrojnici
18. 6.
11. Libáňská hvězdná noc – nám. Svobody – pořádá Město Libáň
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Pozn.: Plánovány a připravovány jsou další akce, jejichž realizace není definitivně potvrzena – budou inzerovány na plakátech a internetových stránkách.

15.30 – 16.30 hodin

DĚTSKÁ ODPOLEDNÍ DISKOTÉKA
17.00 – 02.00 hodin

MICHAL TUČNÝ revival
SMOKIE revival a SUZI QUATRO

WALDA GANG – kapela
MONTY JACK – kapela
Libáňské noviny č. 58
- 22 -

Akce proběhne za podpory Královéhradeckého kraje

Libáňský hudební máj - Foerstrovy dny 2011
11. ročník hudebního festivalu
Pocta prof. Václavu Talichovi k 50. výročí jeho úmrtí
PROGRAM JARNÍ ČÁSTI
Sobota 7. května 2011 Koncert v Domě kultury v 19.00 hodin v Libáni
Slavnostní zahájení festivalu
jediný klavírní recitál v České republice

P A V EL K A SP A R
stálý host mezinárodních koncertních pódiích
interpretuje nejkrásnější díla
L. van Beethovena – F. Chopina - G. Gershwina
Vstupné 120,- Kč
Sobota 14. května 2011 Koncert v Domě kultury v 19.00 hodin v Libáni
na světových koncertních pódiích reprezentuje

PANOCHOVO KVARTETO
s vybranými díly klasického repertoáru
B. Smetany – A. Dvořáka
Vstupné 120,- Kč
Sobota 28. května 2011 Koncert v Domě kultury v 19.00 hodin v Libáni
jedinečný umělecký zážitek připravuje

PAVEL ŠPORCL a ROMANO STILO
Vstupné 250,- Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
A) Na všechny koncerty jarní části festivalu lze zakoupit abonentní vstupenky
za zvýhodněnou cenu 390,- Kč
Závazné objednávky na telefonních číslech 751 503 460, 606 407 417 nebo 493 598 193 a
vyzvednout do 15. dubna 2011, poté budou dány do volného prodeje.
B) Vstupenky na jednotlivé koncerty lze objednat na výše uvedených telefonních číslech
Abonentní (do 15. 4.) a jednotlivé vstupenky (do posledního dne před konáním koncertu)
jsou v prodeji u paní Petříčkové – prodejna drogerie PET, náměstí Svobody 68.
Libáňský hudební máj - Foerstrovy dny 2011 pořádá pod záštitou České komise pro UNESCO
společnost Foerstrovy dny, hudební festival o.p.s.
Více na : www.foerstrovydny.cz
Projekt je realizován

MĚSTO LIBÁŇ

za finanční podpory

oficiální partner

KRÁLOVÉHRADECKÉHO

festivalu

Libáňské noviny č. 58
- 23 -

KRAJE

Ochotnický divadelní spolek BOZDĚCH
srdečně zve všechny příznivce amatérského divadla

v sobotu 16. dubna 2011 od 19.00 hodin
do sálu Domu kultury v Libáni
na představení divadelní komedie Jaroslava Koloděje

DĚDEČEK,
DĚDEČEK, aneb
MUSÍME TAM VŠICHNI

v režii Vladimíra Kněžourka a Anny Friedrichové
účinkují členové ochotnického divadelního souboru

ERBEN z Miletína
Vstupné jednotné 50,- Kč
Libáňské noviny č. 58
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TANEČNÍ KURZ 2011
Zveme všechny zájemce, především chlapce, do tanečního kurzu,
který se bude konat v průběhu měsíce července 2011 v Libáni
pod vedením pana Jiřího Šulce.
Zápis do kurzu včetně platby probíhá v Městské knihovně v Libáni.
Další informace k průběhu tanečního kurzu poskytne Ivana Najmanová
na tel. č.: 608 900 364
ROZPIS
1.
2.
3.
4.
1.
5.
6.
7.
2.
8.
3.
9.

LEKCÍ:

LEKCE
LEKCE
LEKCE
LEKCE
PRODLOUŽENÁ
LEKCE
LEKCE
LEKCE
PRODLOUŽENÁ
LEKCE
PRODLOUŽENÁ
LEKCE
VĚNEČEK

PÁ
PÁ
ÚT
ST
SO
PO
ÚT
ST
PÁ
PO
ST
ČT
SO

1.
8.
12.
13.
16.
18.
19.
20.
22.
25.
27.
28.
30.

7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
SOUTĚŽE VE ŠKOLE
Zimní a jarní měsíce bývají ve školách ve znamení nejrůznějších soutěží. Naše
škola nezůstává pozadu. Pokusím se ve stručnosti nastínit přehled soutěží, kterých se naši žáci zúčastňují.
V prosinci žáci devátých tříd v rámci výběru povolání navštívili učiliště
v Hlušicích a zúčastnili se soutěže „Já už to znám, umím…“. Šárka Pelantová
z 9.A získala v silné konkurenci 4. místo jako mladá kuchařka. Soutěž o nejhezčí
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novoročenku pro závod Magna vyhrála Míša Kouřilová ze 3.A a její obrázek putoval tedy k nejrůznějším partnerům Magny. Žáci 8. a 9. třídy soutěžili ve školním kole Olympiády v českém jazyce. Do okresního kola v březnu postoupili
Pavla Matějková a Vít Stránský z 9.A.
Leden byl ve znamení matematiky. Žáci od 5. do 8. třídy počítali ve školním
kole Pythagoriády. Úspěšní žáci: 6.A - Dominik Douša, 7. tř. - J. Vokráčková, P.
Čapek, K. Plíšková, 8. tř. - L. Hanušová, E. Linhartová, M. Šebková. Josef Paločko
z 5.A jako nejúspěšnější matematik školy postoupil do okresního kola, kde se
umístil na 16. - 21. místě.
V únoru se konaly „umělecké“ soutěže: Libáňský slavíček, o kterém píšeme na jiném místě, a
Veselá básnička. Ve třech kategoriích této soutěže
byli nejlepší David Záruba ze 2.A, Jakub Havelka ze
4.A a Jitka Vokráčková ze 7.A. Ti úspěšní nás reprezentovali v okresní přehlídce Dětská scéna, kde
získali jedno postupové místo do krajského kola
(Jitka Vokráčková) a tři čestná uznání (Ella Švorcová ze 3.A, Magdalena Hálová ze 7.A, Marie Vaněčková ze 7.A). Mladší členové dramatického kroužku
se též zúčastnili okresní přehlídky dětských souborů Dětská scéna v Jičíně s představením „Peřinová
země“, kde získali čestné uznání.
V pátek
18. března
se naši žáci
od třetí do
deváté třídy zúčastní
soutěže
Matematický klokan, která
se
koná
v celé Evropě. V březnu nás čeká ještě již zmíněné okresní kolo Olympiády v českém jazyce.
V dalších měsících nás čekají ještě účast v soutěžích Novopacký slavíček,
tradiční malování na asfalt a sportovní soutěže jako jsou Pohár rozhlasu a atletická soutěž pro žáky praktické školy.
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Jsme rádi, že se naši žáci, i když nejsou vždy superúspěšní, do soutěží zapojují a soutěží s radostí a zápalem. Všem blahopřejeme k pěkným umístěním a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Jitka Šedivá

LIBÁŇSKÝ SLAVÍČEK
Ve středu 9. února 2011 se od 13.30 hodin na libáňské ZŠ konala již tradiční
pěvecká soutěž žáků první až osmé třídy „Libáňský slavíček“. Zúčastnilo se celkem 18 odvážných zpěváků, kteří byli podle věku rozděleni do tří kategorií. Větší účasti bohužel zabránily chřipka a nachlazení.
Porota složená z paní učitelek Rosenkranzové, Průšové a Rolfové to vůbec
neměla lehké, protože všichni soutěžící zpívali hezky a s radostí.
V první kategorii vystoupili nejmladší
zpěváčci z 1. a
2. třídy. Zvítězila Natálie Čurejová z 1.A. 2.
místo obsadila
Lucie Rampasová ze 2.A,
třetí potom Aneta Ragulková
z 1.A.
Ve
druhé
kategorii složené z žáků 4. až
6. ročníku vyhrála Eliška Fidrichová ze 6.A, „stříbrná“ byla Eva Kubíčková z 5.A a „bronzovou medaili“ získal Josef Grohman ze 3.P.
Poslední, třetí kategorie, tedy žáci sedmých a osmé třídy, se ke slovu dostala
po krátké přestávce, kterou svojí hrou na flétnu vyplnila žákyně 7.A Jindřiška
Dluhošová. Zvítězila Gabriela Lásková z 8.A, druhé místo obsadila Barbora Skořepová ze 7.B a třetí se umístila Eva Dousková ze 7.A.
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Vítězové měli velikou radost ze svého úspěchu a jistě jim i chutnala sladká
odměna, kterou jim spolu s diplomy předala paní učitelka Průšková. Ti nejlepší
navíc budou brzy reprezentovat naši školu v soutěži „Novopacký slavíček.“
Myslíme si, že se soutěžní odpoledne velmi
vydařilo. Přispěla k tomu jistě i výzdoba, o kterou se postaraly paní učitelky Mlýnková a Kosinová - ta i celou soutěž moderovala.
Nikdo z rodičů a spolužáků, kteří se přišli na
své ratolístky a kamarády podívat, určitě času
stráveného ve škole nelitoval a všichni se už
těšíme na další ročník „Libáňského slavíčka“.
žákyně 7.A Eva Dousková, Jindřiška Dluhošová a
Anna Homérová

EXKURZE DO AVEFLORU
Ve středu 9. března se žáci 8. třídy vypravili
na exkurzi do firmy Aveflor v Budčevsi. Jeli tam
v rámci projektu „Volba povolání“ se svou třídní učitelkou paní Hazdrovou a
s žáky z praktické školy.
Firma Aveflor se zabývá výrobou různých sprejů a kosmetických přípravků.
Budova, kde firma sídlí, je bývalá škola, dnes krásně opravená v pěkném pro-
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středí.
Žáky provedli po závodu ředitel firmy, libáňský
rodák pan Zubatý a vedoucí výroby pan Kolář. Neukázali nám úplně všechno, protože na některá místa se smí jen v ochranném obleku (plášti) a těch
bylo málo. Žáci tedy viděli pouze některé úseky výroby. Stroje vyráběly, ale i plnily nádoby, které se
poté dávají do skladu a odtud putují do různých
obchodů.
Prohlídka byla velmi rychlá a stručná. Na konci
prohlídky dostali chlapci i děvčata malý dárek.
I přesto, že prohlídka byla krátká, byla zajímavá a
dětem se velmi líbila.
Eliška Řezníčková, 8.A

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
Než jsme se nadáli, byl tu opět konec ledna a s ním zápis nových prvňáčků na
školní rok 2011/2012. Zápis, který se konal 22. ledna a který měl pohádkový
ráz, připravila paní učitelka Lenka Mlýnková, jež bude i třídní v budoucí první
třídě, společně s panem zástupcem Stránským. Sobotní termín se nám osvědčil,
vše probíhá ve větším klidu.
Tentokrát se k zápisu dostavil na poslední roky rekordní počet dětí – 38, což
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nás samozřejmě potěšilo, ale i trochu zaskočilo. Stále není jisté, zda budeme
moci otevřít dvě třídy, protože budou určitě dost početné odklady školní docházky.
Většina dětí byla u zápisu velmi šikovná, atmosféra zde vládla vstřícná a příjemná. Děti plnily pohádkové úkoly a na závěr si odnesly i malé dárečky, které
pro ně připravily starší kamarádi ve škole. Na děti se přišly podívat i učitelky
z mateřské školy a výchovná poradkyně ze základní školy.
Přesto, že se zápis kvůli nečekanému počtu dětí trochu protáhl, myslím, že
všichni odcházeli s dobrým pocitem a že se děti do školy po prázdninách budou
těšit.
Jitka Šedivá

POHÁDKOVÝ ZÁPIS
V pátek začalo naše velké dobrodružství. Šli jsme do kulturního domu pro
kostýmy a pro kulisy. Vybírali jsme si je a také vyzkoušeli. A v sobotu 22. ledna
2011 nastal
náš velký den.
Měli jsme pomáhat při pohádkovém zápisu a představovat pohádkové postavy. Oblékli
jsme se do
kostýmů a namalovali jsme
se.
Po chvíli začaly chodit první děti. Přišly
do třídy a paní
učitelka, král
(Štěpán Babák) a královna
(Vanda
Hlaváčková) je přivítali. Rodiče si sedli s paní ředitelkou do pohodlných křesel,
zatímco děti procházely pěti stanovišti.
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První zastávka byla u princezny Anetky (Aneta Myšková). U princezny děti
navlékaly korálky a počítaly je. Některé děti uměly počítat skoro až do sta, ale
některé uměly jen do pěti. Na druhém stanovišti na děti čekaly víly (Kristýna
Klárová a Adéla Urbanová). Tam děti třídily květiny na malé a velké a také podle
barev. Na třetím stanovišti číhali na děti vodníci (Kuba Sekyra a Filip Skořepa). U
vodníků děti dávaly zlatou rybičku nad, pod, před a za rybičku, kterou držel
vodník. Potom měly odpovědět, která rybička je první a která poslední. Na čtvrtém stanovišti byl hloupý Honza (Pepa Paločko). U něho děti poznávaly zvířátka
a vzpomínaly na jejich mláďátka.
Posledním, tedy pátým stanovištěm bylo království, kde měly děti zrušit
kletbu královské truhlice tak, že zazpívaly píseň nebo přednesly báseň. Truhlice
jim pak vydala svůj poklad, což byla i odměna za splnění všech úkolů, se kterými
se musely děti vypořádat. Na památku si odnesly dukátek a ještě další pohádkové dárky. Dětem se u nás líbilo a i pro nás to byla veliká zábava. Myslíme, že
se pohádkový zápis vydařil a všichni si to hezky užili.
pohádkové postavy z 5.A

KARNEVALOVÝ DEN
Dne 20. 2. 2011 se v Kulturním domě v Libáni konal dětský karneval, který uspořádala Základní škola
a Mateřská škola v Libáni ve spolupráci s o.s. SRPLŠ.
Taneční rej začal ve 14 hodin. Hudbu zprostředkoval známý DJ Jiří Švorc, programem provázeli velmi
pěkně a vtipně „čaroděj“ Vítek Stránský se svým pomocníkem Tomášem Smolíkem.
Karnevalu se zúčastnilo velké množství dětí
v maskách společně se svými rodiči i prarodiči. Všichni tančili a bavili se. Součástí zábavy byly i soutěže, ve
kterých se utkávaly nejen děti, ale i někteří rodiče.
Nejzábavnější byla soutěž se židličkami pro žáky 5. a
6. ročníku základní školy. Paní Myšková vyhlásila též
soutěž o nejkrásnější masku. Na prvním místě se
umístil malý „pirát“ Dan.
Každé dítě při vstupu do sálu, který byl krásně vyzdoben pohádkovými obrázky a předměty, obdr-želo
poukázku na malou sladkost a pití.
Karneval byl úspěšný i díky sponzorům, jako byly
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cukrárna VOPA a podnik Magna, kterým tímto děkujeme za podporu. Dík patří
též všem organizátorům a jejich pomocníkům.
Doufáme, že se dětský karneval všem líbil a že se sejdeme i v příštím roce
v tak hojném počtu jako letos.
Klára Košvancová a Markéta Heršálková, 8.A

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
lkjj

Každé roční období je pro nás krásné, zajímavé, a my s dětmi si je užíváme naplno. Podzimem nás provází „Kouzelník Podzimní-ček“,
zimou „Zimní královna“, jarem „Princezna Pampeliška“ a létem „Královna Letnička“.
„Zimní královna“ se konečně chystá ke spánku, pomalu se probouzí „Princezna Pampeliška“. Než se však probudí, musíme vynést Morenu, kterou si s dětmi vytvoříme, a všichni se budeme těšit, až se jí, a současně i zimy, zbavíme.
Vybaveni různými hudebními nástroji vyrazíme
k Libáňskému potoku. Zpíváme písničky, říkáme
říkadla a děláme vydatný hluk a každý, kdo půjde okolo, se může k našemu průvodu přidat.
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Morenu nevhazujeme do vody, ale připevníme ji u břehu a chodíme se dívat,
zda zůstala nebo odplavala. Mohou se na ni přijít podívat i
ostatní děti, které nenavštěvují MŠ nebo jsou již ve škole. Vynášení Moreny je už naší tradicí.
„Princezna Pampeliška“ polechtá svým
prstem sluníčko a ono se opravdu probudí a
zůstane s námi ve školce celé jaro. Jarní svátky „Velikonoce“ jsou pro nás velkou výzvou,
jelikož nás inspirují k bohatému výtvarnému tvoření. Vyzdobená školička je toho důkazem. Pro děti připravujeme čarodějnický rej, kdy se školka změní na „čarodějnickou“ a při pěkném počasí se
všichni společně projdeme po městě v maskách. Pro naše maminky nacvičujeme besídku k jejich svátku…
Jaro je krásné období, kterého se už nemůžeme dočkat. Sluníčko se na nás
usmívá, všechno kvete, voní, bzučí, prozpěvuje. A my „dospěláci“ se méně mračíme a více usmíváme.

kolektiv učitelek MŠ Libáň
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MÍSTNÍ SPOLKY
HASIČI - ČINNOST SDH LIBÁŇ V ZIMĚ
V sobotu 18. prosince 2010 se konala Výroční valná hromada, kde jsme
zhodnotili práci hasičů za rok 2010. Za přítomnosti hostů - ředitele HZS KHK
územního odboru Jičín Bc. plk. Libora Zikeše, starosty města Libáň p. Petra Soukupa a místostarosty p. Davida Holmana - hasiči zhodnotili činnost i hospodaření kladně, předali diplomy za obětavou práci a zadali si úkoly na rok 2011.
Dále 25. prosince 2010 jsme pořádali tradiční Štěpánskou disco - zábavu se
slušnou návštěvou mladých, ale i starších občanů, kteří se dobře pobavili. V
lednu proběhla členská schůze, na které jsme si rozdělili úkoly při přípravě tradičního plesu SDH. Taktéž jsme začali s přípravou mladých hasičů na dětské
soutěže a to přípravou fyzické kondice v místní školní tělocvičně.

Začátkem února vyvrcholila příprava plesu. Někteří členové zvali občany
osobně po městě, posílali jsme pozvánky do okolních obcí, požádali jsme podnikatele a obchodníky o sponzorství. Díky vstřícnosti všech oslovených jsme
mohli připravit bohatou tombolu. V sobotu 19. února 2011 tento ples proběhl
s nečekaně velkou účastí občanů, kteří se dobře bavili. Poděkování patří sponzorům a také členům SDH, kteří se na úspěchu tohoto plesu podíleli.
V sobotu 16. dubna 2011 provedeme sběr železného šrotu v Libáni a obci
Zliv. 23. dubna 2011 uspořádáme opět Velikonoční disco - zábavu a 30. dubna
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2011 zveme občany na tradiční pálení ohňů - čarodějnic na libáňských Horách,
kde bude připraveno občerstvení.
Náš sbor oslavuje letos 130 let od založení, a proto nás čeká mnoho práce,
abychom toto výročí oslavili důstojně. Hlavní náplní našich oslav bude pořádání
Okrskové soutěže v požárním sportu, a to v sobotu 7. května 2011. Díky navázané spolupráci s místním leteckým klubem se tato soutěž uskuteční na letišti v
Libáni. Zahájení této soutěže však bude předcházet slavnostní průvod z náměstí
za doprovodu Libáňské dechové hudby, zúčastněných družstev a hasičské techniky. Čeká nás hodně práce, ale doufám, že se vše podaří zvládnout.

A také něco o hlavní náplni práce našich hasičů a výjezdech zásahové jednotky. 2. února 2011 hasili požár komína v obci Zliv, 5. února 2011 požár komína ve Starých Hradech, 28. února 2011 hořelo ve staré budově u cihelny v
Osenicích, 1. března 2011 hasili osobní automobil u Markvartic, 2. března 2011
hořel kontejner u hřbitova v Osenicích a 4. března 2011 zahořela suchá tráva
podél silnice za Libání směrem na Dětenice. Rychlé výjezdy svědčí o dobré přípravě členů této zásahové jednotky.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří se podílejí na činnosti našeho sboru a
doufám, že i spoluobčané nám zachovají přízeň a zúčastní se našich akcí.
Naďa Hakenová jednatelka SDH Libáň
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RYBÁŘI
O rybách a lidech v minulosti se v jednom čínském přísloví praví: „Daruješ-li
člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu na celý život“.
V dnešní době bychom asi toto pravdivé přísloví alespoň u nás parafrázovali
jinak a i život se rozvinul zcela v jiných dimenzích, ale obecně platí, že mnohé
atavismy v nás přežívají, a tak současný člověk nosí v sobě geny a myšlenky lovce, o čemž svědčí stálá obliba být alespoň členem rybářského svazu. V nepatrné
míře i pytláckého nedovoleného „podnikání“.

V naší republice je přibližně 250 000 organizovaných rybářů ve svazu. V Libáni je počtem 175 členů a 35 dětí a dorostu stále nejpočetnější zájmovou skupinou. Pro praktickou činnost rybářů je nutné mít i patřičné podmínky pro jejich
praktické užití. A tady už je velký kámen úrazu. I když chovných rybníčků je
zřejmě dostatek, sportovních vod je pohříchu a ve vztahu k počtu členů velice
málo. Hlavní loviště skýtá malá přehrada v Zelenecké Lhotě, menším lovištěm je
rybník Kačák u Markvartic a ještě pstruhová voda na potoce Bystřice nad jezem
ve Starých Hradech proti proudu. Bývalá loviště na rybnících u Leštiny, jakož i
rybníček „U vily“ v Libáni přešly do soukromých rukou.
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Přesto loňská úlovková sezona nebyla tak špatná, kdy bylo uloveno celkem
2 039 ks kaprů (hlavní lovná ryba) o váze 4 179 kg a průměrné ideální hmotnosti 2,1 kg. Kromě kapra se ještě lovili úhoři, karasi, pstruzi, amuři a další ryby.
Protože lovy rybářů byly veskrze úspěšné, soudě podle zápisů v úlovkových lístcích, výbor rybářského svazu v Libáni se pilně postaral o doplnění ryb do sportovních vod a vysadil na podzim minulého roku 2 524 ks nových lovných ryb.
Posezení u vody přináší řadu uspokojení. Některým rybářům ani tolik nevadí
jestli chytí rybu či nikoliv, ale samo posezení u vody potěší někdy i společně
s dalším kolegou prožíváním určitého napětí a vzrušení při souboji s rybou, která však ve většině případů je ta, která svůj boj prohrává. Ale ani její prohra nemusí být její poslední labutí písní, protože někdy se stává, že milosrdný rybář jí
věnuje svobodu s pozdravem na lepší zítřky. U většiny rybářů však dar svobody
rybě má daleko prozaičtější důvody, jelikož ryba nemá patřičné délkové parametry a rybářské zákony jsou nesmlouvavé, a tak rybáři nezbývá nic jiného než
je respektovat.
Někdy se u vody stávají i veselé příhody a byl jsem i jejich přímým svědkem
na přehradě u Zelenecké Lhoty, kdy rybář, výjimečně i rybářka, se zabývá jinou
činností (třeba četbou), a tak místo chytání ryby honí svůj rybářský prut na druhém konci rybníka, kam s ním odplula ryba se vším všudy, a je rád(a), když
úspěšný zásah druhé udice mu(jí) navrátí drahocenné nádobíčko. Při menší pozornosti nebo obratnosti některých rybářů (někde ještě stále zvaní „tiší blázni“)
se také stává, že nehledají ani ryby ve vodě, nýbrž na stromě. Při cílení určitého
místa na vodě cílí tak „dovedně“, že konec vlasce s háčkem, krmítkem a
návnadou uvízne ve větvích stromů, které tak rády rostou na březích vod.
Příběhy dávných rybářů jsou ještě roztodivnější a některé můžeme zhlédnout i na stříbrném plátně, přečíst si o nich v krásné literatuře nebo potěšit se
nejnovějšími příhodami na obrazovce třebas i v podání náruživého rybáře a zároveň populárního herce Miroslava Donutila.
Na závěr ještě trochu faktografie z rybářského cechu v Libáni. Výbor svazu
rybářů v Libáni pracuje několik let v osvědčené sestavě, kterou řídí předseda
Vlastimil Sobotka a na rozdíl od některých vládních institucí si vede velice
úspěšně. Výbor se scházel na pracovních poradách desetkrát ročně a hospodaření prokazatelně prosperuje. Výroční členskou schůzí 26. února 2011 byl uzavřen roční rybářský cyklus.
V novém rybářském roce přejme rybářům příjemná posezení u vody, krásné
úlovky, výboru poděkování za úspěšně odvedenou práci a PETRŮV ZDAR!
Josef Kůta
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SPORT
FOTBAL
Dovolte mi, abych zrekapituloval podzimní část všech našich fotbalových kategorií a pokusil se trochu ,,věštit budoucnost“, kde bychom se mohli pohybovat na konci sezony.
Mladší přípravka (ročník dětí 2002 - 2005) - okresní přebor
I když by se mohlo zdát, že umístění v tabulce není ideální (11 místo), věřte, že
v této kategorii se ještě extra na výsledky nehraje. Daleko důležitější je vyvolat
u prcků zájem o fotbal nebo sport obecně. A to se v Libáni naštěstí děje. Počty
malých sportovců se díky obětavé práci Romana Myšky a Ládi Petrtýla zvyšují.
Díky, Romane a Láďo.
Mladší žáci – více v článku Vaška Čápa
Kadeti - (žáci) okresní přebor
U této kategorie jsme se potýkali s největšími problémy. A to jak s postem trenéra, tak také v neposlední řadě s morálkou hráčů. Kluky v této kategorii začínají zajímat i ,,jiné“ věci, než je fotbal. Také nemalou část na tom, jak se kadeti
prezentují, má celé vedení, protože jsme nedokázali za celý podzim sehnat trenéra. A věřte, není to vůbec jednoduché. Na jarní část se to již podařilo (pánové
- Všetečka, Šifalda a Straka), a proto věřím, že se změní i přístup kluků a na konci sezony nebudeme na
posledním místě, ale někde v polovině tabul-ky,
kam patříme.
Dorost - 1. A třída
Dorostencům se podzim
vydařil a na podzim ještě
neprohráli. Proto jim
právem patří první místo. Dík patří nejen klukům, ale i trenérům, kteří se jim věnují. Jen věřím, že se jich na jaře více zapojí do kádru mužů.
Muži - 1. B - třída
Mužům se stejně jako v
loňské sezoně nevydařil
Libáňské noviny č. 58
- 38 -

začátek. Ve čtvrtém kole byli na předposledním místě, ale pak se to naštěstí
zlomilo a na konci podzimu jsou alespoň na 7. místě. Věřím, že v konečné tabulce bude Libáň na ,,bedně“.
Závěrem bych rád poděkoval všem, co se ve svém volném čase věnují fotbalu, protože bez nich by libáňský fotbal nebyl.
Jan Ježek

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ LIBÁŇSKÉ KOPANÉ!
Pomalu nám končí zimní přestávka všech soutěží, kterých se účastní naše
mužstva, a tak mi dovolte
krátce připomenout jejich
působení v podzimní části.
Mužstvo mužů je v tabulce
po podzimu na sedmém
místě, se čtyřbodovým odstupem na místo druhé.
Pevně věřím tomu, že své
dosavadní umístění po jarní
části ještě vylepší.
Mužstvo dorostu nám na
podzim dělalo jenom radost
a je v tabulce na prvním
místě. Jeho bilance je úctyhodná – osm vítězství a tři remízy. Doufejme, že se nám již v jarní části soutěží
podaří několik dorostenců začlenit do mužstva mužů, aby výsledky obou mužstev potěšily všechny fanoušky libáňské kopané.
Pravým opakem dorostu jsou kadeti. Poslední místo po podzimu, na kontě
jediné vítězství. S touto věkovou kategorií nás čeká do budoucna ještě mnoho
práce.
Mužstvo mladších žáků se po podzimu nachází na pěkném pátém místě se
ztrátou čtyř bodů na bronzovou příčku. Tito kluci jsou do fotbalu správně zapálení, těší se na každý zápas a na hřišti jsou ochotní bojovat do samého konce.
Přejme si, ať jim jejich nadšení vydrží co nejdéle.
Mužstvo mladší přípravky hraje svoji premiérovou sezónu. V tabulce je sice
po podzimu na jedenáctém místě, ale platí u něj to samé, jako u mladších žáků.
Tréninků se kluci účastní v hojném počtu a do utkání dávají úplně vše. Po prohraném utkání se občas objeví slzička na tváři, ale i to někdy k fotbalu patří.
Takže kluci – jen tak dál.
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U těchto dvou nejmladších kategorií bych chtěl poděkovat všem rodičům,
kteří své ratolesti opravdu hodně podporují a obětují i mnoho svého volného
času. Díky moc a zachovejte nám přízeň.
To je v kostce shrnutí podzimu a nyní přehled toho, co nás čeká na libáňském hřišti v jarní části soutěží.
9. 4. - 15:00 Libáň – Mladé Buky (muži)
10. 4. - 15:00 Libáň – Sobotka (dorost)
23. 4. - 14:30 Libáň – Chomutice (kadeti)
23. 4. - 17:00 Libáň – Bílá Třemešná (muži)
24. 4. - 15:00 Libáň – Myštěves (dorost)
7. 5. - 9:30 Libáň – Jičíněves A (ml. příp.)
7. 5. - 10:30 Libáň – Jičíněves B (ml. příp.)
7. 5. - 14:30 Libáň – Lužany (kadeti)
7. 5. - 17:00 Libáň – Mostek (muži)
8. 5. - 17:00 Libáň – Převýšov (dorost)
15. 5. - 9:30 Libáň – Chomutice (ml. žáci)
15. 5. - 10:30 Libáň – Milíčeves (ml. žáci)
15. 5. - 17:00 Libáň – Kunčice (dorost)
21. 5. - 14:30 Libáň – Sobotka (kadeti)
21. 5. - 17:00 Libáň – Jičín B (muži)
28. 5. - 17:00 Libáň – Úpice (muži)
29. 5. - 17:00 Libáň – Kobylice (dorost)
11. 6. - 17:00 Libáň – Rudník (muži)
12. 6. - 17:00 Libáň – Podhradí (dorost)
U tří nejmladších kategorií budou po skončení základní časti následovat zápasy o konečné umístění. Termíny těchto zápasů budou známy po jejím skončení.
Kompletní rozpisy
všech utkání budou vyvěšeny ve
skříňce na náměstí
v Libáni. Závěrem
mi dovolte, abych
pozval všechny fanoušky na zápasy
libáňských týmů,
aby přišli podpořit naše hráče
v boji o co nejlepší
umístění.Václav Čáp
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Z HISTORIE
STALO SE…
1646 – před 365 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 345 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 255 lety
Vypukla válka s Prusy a město trpělo četnými pochody vojsk.
1781 – před 230 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 210 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 200 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 190 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 160 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 150 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 145 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 140 lety
Bylo položeno nové železné potrubí v délce 1000 kroků do kterého byl zachycen pramen tekoucí z Hor od „Vrbičky“.
1881 – před 130 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 deseti členný výbor k vypracování stanov.
1901 – před 110 lety
Okresní výbor poskytl Libáni příspěvek na stavbu opěrné zdi v Dětenické ulici
(dnešní Českých bratří). Stavba byla provedena v letech 1901-03.
1906 – před 105 lety
Obec se starala o zřízení nové silnice do Dětenic přes Lopuč a Kozodírky.
1921 – před 90 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 85 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 70 lety
Byla dokončena výstavba a slavnostní otevření nového libáňského sportovního
stadionu.
1946 – před 65 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.
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1951 – před 60 lety
V Praze zemřel Dr. Jan Emler, generální bibliotekář Univerzitní knihovny.
1956 - před 55 lety
Objekt kulturního domu čp. 64/65 byl předán Osvětové besedě. Byla provedena
oprava vchodů, šaten, WC, vybudována kulisárna.
1961 – před 50 lety
V ulicích města se poprvé rozsvítila zářivková svítidla.
Libáň měla 1 796 obyvatel a 520 obytných domů s č. p.
1966 – před 45 lety
22. ledna v 18.30 hodin vypukl požár šaten na koupališti.
1991 – před 20 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.
2001 – před 10 lety
Byly zahájeny práce na vybudování inženýrských sítí na připravovaném sídlišti
„Na Tržišti“.
14. února bylo do rukou 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 OB 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.
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.
z kronik vybral a volně zpracoval Josef Stránský
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Z LIBÁŇSKÉ KRONIKY
44. pokračování
Počínaje rokem 1975 byl pověřen
psaním libáňské kroniky učitel v. v.
Josef Formánek, bytem v Komenského ulici v Libáni.
Pocházel z Českomoravské vysočiny, vyučil se strojním zámečníkem,
poté vystudoval průmyslovou školu
v Kutné Hoře. Po studiích odešel na
vojnu a tam zůstal jako voják z povolání u technického vojska. Po osvobození nastoupil jako učitel na Zemědělsko-technické škole v Turnově
a posléze téměř dvacet let působil
na Střední zemědělsko–technické
škole v Mladé Boleslavi. Do důchodu
odešel do Libáně, kde ještě pracoval
jako brigádník v drožďárně.
Rok 1975
Kronikář se v zápisech z tohoto
roku místy vrací až do roku 1973,
což alespoň zčásti vyplní dříve uvedenou mezeru v kronikářských zápisech.
MNV v Libáni bylo složeno z předsedy (Josef Jansa – mistr v n.p. Plastimat), tajemníka (Josef Bernkopf –
úředník města) a ze 17 poslanců.
Rada MNV byla jedenáctičlenná
s předsedou Otakarem Horákem.
Dále zde pracovaly komise: pro péči
o mládež (Alena Sitová + 5 členů),
pro ochranu veřejného pořádku
(Václav Egrt a Anna Vohnoutová + 7
členů), školská, kulturní, zdravotní a
sociální (Alena Sitová, Jarmila Pavlíčková + 7 členů), pro občanské záleži-

tosti (Alena Sitová + 8 členů), výstavby, obchodu a služeb (Jaroslav
Konůpek, Jiří Janda + 11 členů), protialkoholní (Antonín Dvořák + 4 členové) a komise plánovací, finanční a
zemědělská (František Hlubuček,
Antonín Rajmon + 8 členů).
V této době měla Libáň velmi
dobré autobusové spojení s okolními městy. Autobusy z Libáně odjížděly denně do Jičína přes Veliš 13x,
přes Markvartice 4x, do Ml. Boleslavi přes Březno 5x, přes Lično 5x, přes
D. Bousov 5x, do Sobotky 3x, do Kopidlna 7x, do Rožďalovic 3x, do
Rokytňan přes Brodek 4x a do Jihlavy 1x a 1x do Prahy. Stejný počet
linek byl i v opačném směru, celkem
tedy 51 spojů z Libáně a 51 zpět.
Mateřská škola měla 2 třídy a jesle, pracovalo zde 6 učitelek, 2 zdravotní sestry, 2 kuchařky a 1 uklízečka. Od listopadu 1973 byla v budově ZDŠ otevřena čtvrtá třída mateřské školy – oddělení pro děti
předškolního věku s celodenním
provozem. Dosud docházely děti ze
školky do školy jedenkrát týdně, coby příprava na vstup do ZDŠ.
V prázdninových měsících proběhly v Libáni „Taneční hodiny“, pořádané TJ Sokol Libáň včele s Rostislavem Bubákem. Taneční hodiny
byly pořádány v Sokolovně, věneček
v Kulturním domě.
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„Kulturní život v Libáni není uspokojivý. Jednotlivé části kulturního
života jsou různě aktivní – některé
docela spí. Divadelnictví je na tom
nejhůře. Velmi vyspělý ochotnický
soubor se uložil k nekonečnému
spánku. Dobří herci zestárli a mladí
za ně nenastoupili. Zůstal jenom
soubor „Martínkovo loutkové divadlo“, které je stále čilé a živé…..“
Populární mezi občany byly organizované zájezdy. V tomto roce
uspořádaly Drožďárny zájezd do
Krásného Března a Nového Města
nad Metují, třídenní výlet do západočeských lázní a třídenní výlet na
Slovensko. Plastimat pořádal zájezdy
do divadel a také třídenní zájezd do
NDR, Zahrádkáři na Floru Olomouc,
do Českých Budějovic a Litoměřic a
osvětová beseda vyjela na tři dny na
Duklu.
V tomto roce bylo v Libáni evidováno již 840 televizorů. V roce 1973
120 automobilů, v roce 1974 156 a
v roce 1975 již 205 automobilů.
Kronikář zaznamenal růst průměrných mezd v Drožďárnách za
posledních deset let – v roce 1963 to
bylo 1 230,-Kč, v roce 1968 1 570,- a
v roce 1973 2 140,-Kč.
JZD v Libáni se v roce 1973 sloučilo s JZD Zliv a hospodařilo na 740 ha
zemědělské půdy, z toho na 618 ha
půdy orné.
Členové fotbalového oddílu prováděli potřebnou opravu oplocení
hřiště. Opravu tyčkového plotu prováděl i František Komárek – zaměst-

nanec drožďárny. Ten při provádění
práce nalezl u sloupku v trávě nevybuchlý dělostřelecký granát, který
zneškodnil pyrotechnik z Hradce
Králové. Granát zde patrně odhodili
v roce 1945 němečtí zajatci, kteří
zde byli soustředěni a odzbrojováni.
V měsíci lednu 1973 byla zastavena výroba sodovek a limonád u
Chvalovských. Tyto potom byly dováženy do Libáně až z Golčova Jeníkova.
Rok 1976
V tomto roce se Libáň stala tzv.
„Střediskovou obcí“. Vznikla sloučením MNV Zliv (již v r. 1971), připojením MNV Psinice a Křešice v roce
1975 a Starých Hradů a Sedliště také
v tomto roce. Sloučením místních
národních výborů byla současně
spojena také JZD Zliv, Psinice, Křešice a Staré Hrady. Tím vznikl nový
územní celek, který se v počáteční
době zdál těžko zvládnutelný. Vlivem založení občanských výborů
v jednotlivých obcích však zůstalo
téměř vše ve starých kolejích.
V tomto celku po sloučení bylo celkem 2 421 obyvatel (133 Zliv, 315
Psinice a Křešice, 367 Staré Hrady a
Sedliště a Libáň s Kozodírkami
1 606) a také se zvýšila výměra JZD
„Budoucnost“ Libáň na 1 861 ha obdělávané půdy, z toho 1 540 ha půdy
orné.
Z podnikového ředitelství drožďáren Nové Město nad Metují došla
zpráva, že výroba droždí v Libáni
bude ke dni 30. 9. 1976 ukončena

Libáňské noviny č. 58
- 45 -

s tím, že se zde bude vyrábět ocet.
Nakonec byla výroba droždí v Libáni
prodloužena do roku 1977 přesto,
že libáňské droždí bylo hodnoceno
jako nejlepší v Evropě.

rodákem Milošem Frýbou vystoupil
Václav Kyzivát ml., a národopisný
soubor z Jičína. Oslavy vyvrcholily
21. září sjezdem rodáků při libáňském posvícení.
„MNV stará se o to, aby Libáň
rostla do krásy. Z města zmizely
všechny blátivé ulice a též blátivé
uličky. Po položení povlaku na průjezdnou silnici z Mladé Boleslavi doKopidlna v Emlerově ulici – získala
tato ulice i město mnoho na své kráse, zvláště v létě. Před jednotlivými
domy byly vysázeny květiny nebo
růže nebo oboje, úpravou chodníků a
trávy kolem vozovky tato ulice získala na své kráse. Průkopníky zkrášlení
ulice byly rodiny Kalinovy a Pavlíčkovy, které se svou úpravou začaly.“
V tomto roce byly opraveny štěrkovým povrchem ulice Dukelská a
Boženy Němcové.
Z kulturních a sportovních akcí,
pořádaných v tomto roce lze uvést
tradiční estrádní pořad pod názvem
„Město Libáň svým důchodcům“
pořádaným osvětovou besedou a
SPOZem ve dnech 10. a 11. prosince
a každoroční „Memoriál Jana Zubatého“, bývalého učitele a velkého
pracovníka ve fotbale. V turnaji hrají
4 mužstva“.
Jak již bylo v minulém vydání LN
uvedeno, kroniky z let „normalizace“
naší společnosti po okupaci naší republiky v roce 1968, tedy od roku
1969 až 1973 včetně, nejsou mezi
městskými kronikami uloženy. Přesto se pokusím uvést některé zajíma-

Drožďárna– sušárna vitálního droždí

Ve dnech 12. a 20. února proběhly v kulturním domě pro všechny
řidiče motorových vozidel, amatéry i
z povolání, přednášky a doškolení
k nově vydané vyhlášce číslo 100/76
Sb. Školení provedlo Autoučiliště
v Jičíně spolu se Svazarmem Libáň.
22. a 23. října proběhly v Libáni
volby do MNV. Na hlasovacím lístku
bylo uvedeno 35 kandidátů. 12. listopadu byl pak na ustanovující
schůzi MNV zvolen jeho předsedou
Josef Bernkopf, tajemnicí Alena Sitová.
22. června uspořádala osvětová
beseda, řízená Františkem Vojtíškem
oslavy 650 let města Libáně. Na
slavnostním koncertu, uváděném
televizním hlasatelem a libáňským
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V tomto roce bylo ve městě 121
pouličních světelných bodů. Libáňská pošta měla v těchto letech 14
zaměstnanců s vedoucí paní Evou
Patkovou a do jejího obvodu patřily
obce Bystřice, Hřmenín, Kozodírky,
Křešice, Zelenecká Lhota, Údrnická
Lhota, Psinice, Sedliště, Staré Hrady,
Údrnice, Únětice, Važice, Záhuby a
Zliv. V obvodu bylo 134 telefonních
stanic, 997 radiokoncesí a 915 televizorů.

vosti z těchto let, které se v našem
městě odehrály a jsou uvedeny
v publikaci vydané Osvětovou besedou k 650. výročí města Libáně.
V roce 1971 byl podstatně zlepšen vzhled náměstí. Byla odstraněna
mostní váha a upraven park kolem
pomníku mistra Jana Husa, ve východní části byla odstraněna čedičová dlažba a prostor celého náměstí
byl opatřen asfaltovým kobercem.

Josef Stránský
inzerce

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

- 12 hodin Vitiněves (u hospody) - 13 hodin Libáň (městská tržnice)
- 13:30 hodin Dětěnice (na návsi) - 14:30 hodin Dolní Bousov (parkoviště u býv. kina)
- 15:30 hodin Sobotka (na malém náměstí)
- 16 hodin Kněžmost (parkoviště na křižovatce - směr Branžež)
- 16:30 hodin Mnichovo Hradiště (parkoviště u obch. domu Družba)
Prodej 5. 4. 2011
při objednání 10 ks – kbelík ZDARMA!!!
Kuřice černé, červené, bílé (nesou bílá vejce) stáří: 18 týd. cena: 150,- Kč

Prodej 30. 5. 2011

při objednání 10 ks drůbeže – Nutrimix ZDARMA!!!
(vitamínový a minerální přípravek pro zdárný růst drůbeže)

Kuřice černé, červené
stáří: 14 - 18 týd.
Kačeny pekingské (bílé brojlerové)
1 - 3 týd.
Kačeny barbarie (husokačeny)
1 - 3 týd.
Moularden (kříženec pižmová+peking. kachny) 1 - 3 týd.
Husy (bílé)
1 - 3 týd.
Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové)
6 - 8 týd.

cena: 130,- - 150,- Kč
60,- - 80,- Kč
90,- - 110,- Kč
60,- - 80,- Kč
130,- - 150,- Kč
250,- - 290,- Kč

Prodej 26. 7. 2011
Kuřice černé, červené
Modré, kropenaté, sussex

stáří: 14 - 18 týd.
stáří: 14 - 18 týd.

cena: 130,- - 150,- Kč
cena: 130,- - 150,- Kč

stáří: 14 - 18 týd.

cena: 130,- - 150,- Kč

Prodej 13. 10. 2011
Kuřice černé, červené

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra, Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.: 567212754, 567214502, 731701331, po - pá 8 – 15 hod., gallusextra@centrum.cz
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I TOHO JSOU SCHOPNI NAŠI SPOLUOBČANÉ
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