Vážení spoluobčané,
investiční akce, které jsem v minulosti avizoval, jsou průběžně plněny dle dohodnutých časových harmonogramů, a proto není třeba se jimi v těchto řádcích
zvláště zabývat. Možná i proto, že některé občany, ale i zastupitele příliš nezajímají a nezasluhují jejich pozornost, i když jsou to podle mého názoru akce
velmi důležité pro další rozvoj našeho města. Jen pro připomenutí jsou to akce:
Vodovod Křešice, Dokončení kanalizace a Vodovod Zliv.
Chtěl bych se v tomto úvodníku spíše zabývat pořízením změn územního
plánu, které na svém minulém zasedání těsnou většinou schválilo zastupitelstvo
města. Jedná se o tři investiční záměry, které svým způsobem přispějí ke zkvalitnění služeb v našem městě. První záměr se týká výstavby nové čerpací stanice
pohonných hmot, ubytovací kapacity a restaurace s bowlingovou dráhou
v areálu bývalého JZD v ulici Českých bratří. Druhým záměrem je rekonstrukce a
oprava bytového domu v areálu libáňského sila a třetí budoucí investicí je přestavba stávající tovární vily v areálu bývalého cukrovaru na „Domov pokojného
a důstojného stáří“ včetně výstavby nových objektů, např. diagnostického centra apod. Dovolte mi, abych se nad posledním ze záměrů chvíli pozastavil. Nezasvěcenému člověku se na první pohled může zdát tento záměr velmi ušlechtilý
a on tak, jak je prezentován, skutečně ušlechtilým může být. Je třeba si však
uvědomit, kde se pozemky pro realizaci tohoto záměru nacházejí. Ony totiž
přímo sousedí s výrobním závodem Magna, který zcela logicky produkuje určitou hladinu hluku a to v rozmezí celých 24 hodin. Dále je zde předpoklad, že
firma se bude chtít nadále rozvíjet a stavět na vlastních pozemcích, které rovněž sousedí s pozemky investora, další výrobní i logistické provozy, a tak ve
svém důsledku posílit zaměstnanost místních občanů. Kladu si v těchto souvislostech některé otázky. Proč si investor vybral pro svůj záměr právě toto místo
v průmyslové oblasti? Není riziko konfliktu s výrobním závodem příliš velké?
Bude moci Magna bez zbytečných vícenákladů stavět a rozšiřovat výrobu? Nepředstavuje tato změna územního plánu do budoucnosti velké riziko? Na tyto a
další otázky odpoví jednak průběh pořízení změn územního plánu a v případě,
že budou změny pořízeny a schváleny, bude to čas, který ukáže, nakolik byly
obavy oprávněné či nikoli. Myslím, že zastupitelstvo by mělo v podobných případech pečlivě zkoumat veškeré detaily a informace, než přistoupí k finálnímu
rozhodnutí.
Podobně by měli přistupovat i ke dříve přijatým usnesením, neboť za bezdůvodné zrušení odsouhlasených prodejů nemovitostí č.p. 15 a č.p. 32, které byly
dle zákona o obcích řádně vyvěšeny, nám hrozí stížnost zájemců podaná na
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krajský úřad. Věřím, že zastupitelé, kteří ignorují zákon o obcích, budou připravení na tuto stížnost reagovat.
Přes mnohdy negativní zkušenosti z mé práce jsem spokojen, jakým směrem
se vývoj v našem městě ubírá. Jsem spokojen, že téměř vždy zvítězí obecný význam nad privátním a věřím, že jednou bude zastupitelstvo plné takových lidí,
kteří budou intenzivně pracovat, přicházet s podněty, problematiku konzultovat
nejen na jednáních zastupitelstva, která jsou svolávána cca jednou za tři měsíce
a jsou vždy veřejná, ale i v běžných pracovních dnech, protože téměř každý je
členem některého z výborů, úkolem kterých je pracovat pro obec a její občany.
Mám možná tu smůlu, že o věcech, které mě trápí, dokážu psát a hovořit zcela
otevřeně, ale pokud by tomu tak nemělo nebo nemohlo být, nemohl bych tuto
práci s tímto pocitem vykonávat.
Přeji všem příjemně strávené letní období a pěkné prožití dovolené.
Petr Soukup, starosta

Vážení spoluobčané,
nejprve mi dovolte Vám poděkovat za Vaši důvěru, kterou jste mi prokázali při
loňských volbách. Musím říci, že počet získaných hlasů byl pro mě přijemným
překvapením, i když celkový výsledek naší skupiny mohl jistě dopadnout mnohem lépe. Jsem vlastně rád, že jsem shodou okolností mohl po absolvování vysoké školy na univerzitě Jana Amose Komenského navázat na teoretické
znalosti v oborech hospodářské politiky a státní správy, které jsem v roce 2010
dostudoval. Pevně doufám, že vaši důvěru nezklamu a že mi zachováte přízeň.
Dále bych rád shrnul těch několik měsíců. Vstup do komunální politiky z pozice občana pro mě znamenal v první řadě seznámit se nejen s chodem úřadu,
jednotlivými resorty a procedurami, ale zejména také s ekonomickým stavem
města, jeho příjmů a výdajů, stavu zadluženosti, majetku, infrastruktur apod.
Po prvotním seznámení přišly na řadu konzultace s jinými obcemi a městy s novými zastupiteli a první výměna zkušeností. V zápětí přišlo sestavování rozpočtu
na rok 2011 a s ním i stanovení priorit pro celé volební období. Zastupitelé dostali za úkol předložit své návrhy, přičemž někdo k tomu přistoupil zodpovědně,
jiný méně. Diskutovalo se o tom, co je nejnutnější, co je méně podstatné, co lze
odložit na později. Pro každého to bylo samozřejmě něco jiného. Po pracovním
zasedání se nakonec odhlasoval jasný program priorit, který jsme se zavázali v
co možná největší míře plnit dle finančních možností města. Vyrovnaný rozpočet na rok 2011 se také podařilo úspěšně sestavit. Po prostudování ekonomiky
města začínalo být vcelku jasné, že rozpočet je v případě záměrů něco budovat,
potřeba neustále doplňovat získanými dotacemi, což vyžaduje nemalé úsilí a
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energie s nejistým výsledkem. Hned při první příležitosti mě při konzultaci
s Mgr. Kamilou Kabelkovou ze svazku obcí Mariánská zahrada, jehož je město
členem, napadlo využít jeden z vypsaných programů pro žádost na dotaci, pomocí které bychom realizovali opravu rozvodů vody v naší základní škole. Pan
starosta spolu s tajemnicí p. Klárovou se věci ochotně ujali a zkušeně ji ve velmi
krátkém termínu zpracovali. Po vyhodnocení se naše žádost bohužel nesetkala
s největším hodnocením, a proto jsme nebyli úspěšní. Realizace této opravy
však v důsledku havarijního stavu proběhnout musí, a to financováním z rozpočtu města v době letních prázdnin. Po této zkušenosti si velmi cením pana
starosty Soukupa a tajemnice paní Klárové, kteří v minulosti pro město získali
těmito cestami nemalé finanční prostředky a díky nim můžou probíhat v našem
městě klíčové akce, které bychom si jinak bezesporu nemohli dovolit.
Po neúspěchu s dotací jsem se začal zabývat možnými úsporami v režijních
nákladech. Dílčím úspěchem lze považovat přetransformování pevných linek na
internetové, úspora se projeví již příštím rokem ve výši nejméně 30 000,- Kč.
Další jednání probíhala s dodavateli plynu, které již přes počáteční vidinu velké
úspory nebylo úspěšné. Uzavření smlouvy by sice znamenalo menší úsporu, ale
vzhledem k rostoucí ceně komodity by ji šlo příští rok jen velmi těžko porovnat.
Společnými silami se dále hledaly úspory v oblasti pojištění, kde se uzavřela po
výběrovém řízení výhodnější smlouva a dále například v oblasti dodávek elektrické energie, která se v souvislosti s neštěstím v jaderné elektrárně Fukušima
nakonec nemodifikovala kvůli roustoucímu indexu komodity.
Nejaktuálnější současnou myšlenkou, která mě také již nějaký čas provází, je
nefunkční rozhlas, který se v Libáni realizoval někdy před šesti lety za bezmála
tři čtvrtě milionu korun. Dle informací, které jsem si zjistil, se o jeho opravu
ucházelo několik firem, přičemž se cena opravy pohybovala kolem 300 000,- Kč.
Po analýze jednotlivých problémů jsem nabyl dojmu, že opravu lze realizovat
zhruba za 1/10 ceny s tím, že si ho opravíme vlastními silami. Pevně doufám, že
tuto akci nazvu v některém z příštích čísel Libáňských novin dalším dílčím úspěchem.
Vzhledem k tomu, že se představy o možnostech města a o některých realitách po získání informací otevřou člověku oči, myslím že je potřeba takové věci
konzultovat s Vámi občany. Abych Vám toto umožnil, dokonce z pohodlí Vašeho domova, vytvořil jsem pro Vás oficiální diskuzní forum města Libáň na adrese http://diskuze.liban.cz. Zvu Vás proto tímto k jeho návštěvě, kde máte
možnost se k jednotlivým problematikám města vyjádřit. Uvítám jakékoliv náměty, nápady a dotazy. Na všechny se pokusím reagovat.
Rád bych se ještě zmínil o posledním veřejném zasedání města, z kterého
jsem byl velmi zklamaný. Mám tím na mysli pozastavení prodeje některých neLibáňské noviny č. 59
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movitostí z majetku města. Je potřeba si uvědomit, že vlastnictví nemovitostí,
které městu nic nepřináší, ba naopak jsou potencionální hrozbou z pohledu investic, je neefektivní a neekonomické. Jak jsem již zmínil, město musí v případě,
že chce, aby Libáň vzkvétala, investovat přes dotační tituly, proti kterým pokládá své v poměru celku malé prostředky. Tyto prostředky jsou ideální vyzískat z
takovýchto prodejů majetku. Vezměme si příklad třeba ze Starých Hradů, kterým rozpočet nedovoloval přes vlastnictví zámku si takřka cokoliv pořídit, jelikož neustále investoval do zámku, který navíc stejně chátral. Dnes je zámek v
rukou investora, který do něj nainvestoval prostředky, které by obec navíc nikdy neměla. Sama obec má finance na svůj rozvoj a zámek vzkvétá. Napadá mě
jen jedno české přísloví: „Vlk se nažral a koza zůstala celá.“
Závěrem mi dovolte popřát Vám krásné léto, spousty sluníčka a pohodovou
dovolenou.
David Holman, místostarosta

Z JEDNÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
- schválení hospodaření příspěvkové organizace TS města Libáň za rok
2010 s tím, že vytvořeným ziskem za rok 2010 bude pokryta neuhrazená
ztráta minulých let
- schválení provedení jednorázové úhrady odkupní ceny traktoru Lindner
firmě Myland ve výši 300 000,- Kč včetně DPH
- schválení rozpočtového opatření č. 1 a 2 roku 2011
- schválení bezúplatného převodu pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, na kterých se nachází část budovy základní
školy a pozemků, které jsou součástí školní zahrady
- delegování zástupce města na 17. valnou hromadu VOS, a.s., Jičín pana
Bc. Davida Holmana a jako náhradníka pana Jindřicha Řezníčka
- schválení priorit volebního období 2010 – 2014 – jejich výčet je uveden
na další stránce
- schválení záměru prodat č.p. 15 a č.p. 32 v Libáni a č.p. 51 ve Křešicích
včetně přilehlých pozemků s tím, že před realizací prodeje bude zahájena
výstavba nového zázemí pro SDH Křešice
- schválení výpovědi z nájmu bytu v č.p. 353 v ulici Lindnerově z důvodu
neplnění nájemní smlouvy
- schválení výpovědi z nájmu nebytových prostor - prodejna pečiva v č.p.
15 v Libáni a č.p. 43 - koloniál ve Psinicích z důvodu neplnění nájemní
smlouvy
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- schválení provedení akce: „Zpevněná plocha u fary v Libáni“ firmou
REKOM, Nový Bydžov za částku 274 456,88 Kč bez DPH
- schválení nákupu sekacího traktoru MasterCut 76 za částku 39 990,- Kč
včetně DPH Základní škole a Mateřské škole Libáň
- schválení provedení akce: „Oprava a rekonstrukce potrubních rozvodů
ZTI včetně osazení umyvadel ve třídách nové budovy ZŠ v Libáni“ firmou
Dušana Cellera, Chlumec nad Cidlinou za částku 314 203,- Kč bez DPH
- stanovení vstupného na Libáňskou hvězdnou noc 2011
- schválení plánu činnosti orgánů obce Libáň při vzniku mimořádné události
- schválení závěrečného účtu města za rok 2010 a vyslovení souhlasu
s celoročním hospodařením za rok 2010 bez výhrad
- schválení zhotovitele akce: „Vodovod Libáň – Zliv“ firmu Stavoka Kosice,
a.s., Kosice za cenu 5 940 631,- Kč + DPH
- schválení pořízení změny územního plánu Sídelního útvaru Libáň a Staré
Hrady – Změna III a určení pana Petra Soukupa ke spolupráci
s pořizovatelem na zpracování návrhu zadání ÚP
- schválení odkoupení ⅓ pozemku parc. č. 1478 v k.ú. Libáň od bratrů
Pavlíčkových za cenu 100,- Kč/m² (pozemek je součástí komunikace
v ulici Na Tržišti)
- schválení prodeje části obecního pozemku parc. č. 868/54 v k.ú. Libáň o
výměře cca 173 m² v lokalitě Na Tržišti za částku 150,- Kč/m²
- schválení prodeje obecního pozemku parc. č. 572/1 v k.ú. Libáň o výměře
147 m² v prostorách závodu firmy Magna Exteriors&Interiors (Bohemia,
s.r.o. za částku 200,- Kč/m²
- schválení odložení realizace prodeje nemovitostí č.p. 15 a č.p. 32 v Libáni
a č.p. 51 ve Křešicích včetně přilehlých pozemků na rok 2012
- neschválení zajištění akceschopnosti jednotky JPO II a JPO III na rok 2012,
ani vykonávání činnosti jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru
- informování o letní dovolené v Mateřské škole v Libáni ve dnech 18. 7. –
19. 8. 2011 a zajištění provozu MŠ ve spolupráci s MŠ Dětenice
- schválení firmy BIZETT, Benátky nad Jizerou k provedení trvalého umístění dopravního zónového značení v Libáni
- neschválení úhrady režijních nákladů ve výši 6,- Kč/oběd na stravování
bývalých zaměstnanců školy - důchodců ve školní jídelně při ZŠ Libáň
s účinností od 1. 9. 2011
- reakce na petici proti změně nájemce v prodejně ve Psinicích
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- schválení smlouvy o výpůjčce se SÚS KHK týkající se pozemku parc. č.
1573/3 v k.ú. Libáň – silnice III/2806 - trvalý zábor 260 m² při akci „Libáň
– dokončení kanalizace“
- schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce pro rok 2010 od Královéhradeckého kraje - doplacení výdajů za
uskutečněný zásah jednotky SDH ve výši 5 881,- Kč
- schválení uzavření smlouvy o úhradě plánovací dokumentace
s navrhovateli změn III. územního plánu
- schválení uzavření smlouvy o zpracování Změn III. Libáň Územního plánu
sídelního útvaru Libáň a Staré Hrady včetně zajištění pořizovatelské činnosti s firmou Regio, projektový ateliér, s.r.o., Hradec Králové
- dále byly projednávány žádosti o byt, o poskytnutí finančních příspěvků,
o pronájem kulturního domu a zasedací místnosti v budově městského
úřadu
Vladimíra Klárová

SCHVÁLENÝ PLÁN PRIORIT
PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 – 2014
2011
-

Zahájení výstavby „Dokončení kanalizace“
Povrchy a jednostranný chodník v ulici Českých bratří a Míru
Vodovod Křešice
Dokončení povrchu vozovky v ul. T. G. M.
Chodník v ulici Na Tržišti
Finální povrch v ulici Na Tržišti
Opravy povrchů místních komunikací
Rekonstrukce rozvodů vody – nová budova ZŠ
Instalace radiátoru v posilovně
Oprava podlahy v učebně fyziky
Oprava plotu pod ZŠ směrem ke kostelu
Koupě vysavače a sekačky do školy
Část venkovní omítky č.p. 353 na libáňském hřbitově
Osazení obytného kontejneru – šatny pro děti na hřišti
Instalace sítí kolem plážového volejbalu
Čištění kanalizací – Kozodírky, Psinice, Křešice, Zliv
Oprava podezdívky a plotu u hřbitova ve Zlivi
Postupná výměna svítidel pouličního osvětlení
Rekonstrukce pouličního osvětlení Kozodírky
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2012
2013
-

Sportoviště oprava tribun
Osazení vrat do zadního vjezdu vedle volejbalových kurtů
Dokončení výstavby „Dokončení kanalizace“
Povrchy a jednostranný chodník v ulici Tyršova - obě ulice
Povrch komunikace v ul. Dukelská
Výstavba vodovodu Zliv
Finální povrch v ulici Pod Vinicí
Kanalizace 13. b.j. Českých bratří
Stavba a opravy chodníků
Osazení obytného kontejneru – šatna pro dorost na hřišti
Opravy místních komunikací
Zahájení akce Revitalizace středu města
Oprava střechy MŠ
Vzduchotechnika v jídelně ZŠ
Konvektomat do školní jídelny
Nábytek do jídelny ZŠ
SOD – opravy společných prostor - parapety, svítidla
Oprava podezdívky a plotu u hřbitova ve Psinicích
Informační tabule u jednotlivých památek
Oprava Kulturního domu v Libáni – dle získaných dotací
Oprava a nátěry – sportoviště s umělým povrchem v Libáni
Postupná výměna svítidel pouličního osvětlení
Rekonstrukce pouličního osvětlení Psinice
Instalace bezpečnostních kamer na náměstí
Výstavba komunikace v ulici Sportovní
Opravy místních komunikací
Stavba a opravy chodníků
Přeložení cesty do ZŠ z náměstí
Plynofikace a ÚT budovy MěÚ
Výměna oken v budově MěÚ
Revitalizace středu města
Výměna oken v ZŠ – nová budova
Oprava střechy ZŠ – nová budova
Výstavba sportoviště v zahradě ZŠ
Zařizovací předměty – dětské hřiště v MŠ
Oprava povrchu v tělocvičně ZŠ
Rekonstrukce hodin a zvonění v ZŠ
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2014
-

Rekonstrukce dešťových svodů staré budovy ZŠ
Nerezové nádobí, nové regály, jídelní servis – jídelna ZŠ
Oprava skladových prostor a sklepa v ZŠ
Nábytek, nádobí, vysavač – MŠ
PC a tiskárna - MŠ
Výstavba Plynovodu v 13. b.j. Českých bratří
Postupná výměna svítidel pouličního osvětlení
Rekonstrukce pouličního osvětlení Křešice
Stavba a opravy chodníků
Oprava podezdívky a plotu u hřbitova v Libáni
Dokončení venkovní omítky č.p. 353 na libáňském hřbitově
Výstavba kanalizace v Kozodírkách
Generální opravy místních komunikací s povrchy Zliv, Kozodírky,
Psinice, Křešice
Výměna svítidel ve třídách ZŠ Libáň
Výměna ventilů a osazení termostatických hlavic na radiátorech v ZŠ
Zabezpečovací zařízení pro ZŠ
Dokončení výměny svítidel pouličního osvětlení
Rekonstrukce pouličního osvětlení Zliv

PŘEHLED GRANTŮ ZA ROK 2011
Výše požadoÚspěšnost
vaného pří- Rozpočet na akci - výše příspěvku
spěvku

Název grantu, dotace

Od koho

Vodovod Křešice

Královéhradecký kraj
Vodohospodářská a obchodní společnost, Jičín

Libáň - dokončení
kanalizace

4 600 000,Kč

6 898 532,- Kč

4 600 000,Kč
dosud nebylo
rozhodnuto

2 540 000,- Kč

Ministerstvo zemědělství ČR

8 255 000,Kč

Královéhradecký kraj

1 905 000,Kč

Vodovod Zliv

Královéhradecký kraj

4 720 000,Kč

7 128 757,- Kč

Zkvalitnění
internetových služeb

Ministerstvo kultury ČR

16 000,- Kč

23 000,- Kč

13 000,- Kč

Libáňská hvězdná noc 2011

MAS Otevřené zahrady

nebyla stanovena

125 000,- Kč

dosud nebylo
rozhodnuto

Libáňské noviny č. 59
-8-

17 989 820,- Kč

dosud nebylo
rozhodnuto
dosud nebylo
rozhodnuto
dosud nebylo
rozhodnuto

KONTAKTY NA MĚSTSKÝ ÚŘAD LIBÁŇ A
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBÁŇ
Jméno a příjmení
Petr Soukup
Bc. David Holman
Vladimíra Klárová
Monika Smetanová
Ing. Josef Radušek
Andrea Pluhař Hindráková
Ivana Krivošová
Martina Tykvová
Lucie Hlaváčková
Jaroslava Štajerová
Eva Houžvičková

Zařazení
starosta
místostarosta
tajemník
ekonomický úsek
stavební odbor
sekretariát
správní odbor
podatelna
knihovna
ředitelka TS
ekonomka TS

Telefonní číslo
491 110 613
491 110 613
491 110 613
491 110 612
493 598 022
493 598 191
493 598 023
493 598 392
491 110 391
491 110 707
491 110 612

DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY
Výběrní místo v Libáni je zrušeno.
Adresa kontaktního místa v Kopidlně:
Tomáše Svobody 141, 507 32 Kopidlno, tel.: 950 122 240
Úřední dny jsou pondělí a středa od 8 do 11 hod a od 12 do 17 hod.
Michaela Havelková

KOUPALIŠTĚ
Technické služby města Libáň tímto zvou širokou veřejnost
k návštěvě areálu Městského koupaliště v Libáni.
Otvírací doba: dle počasí od 10. června do konce srpna od 10 do 20 hodin.
Občerstvení v areálu koupaliště zajištěno.
Ceny vstupného: DĚTI do 1 ROKU ZDARMA
DĚTI 1 - 6 LET
10,- Kč
DĚTI 6 - 15 LET
20,- Kč
DOSPĚLÍ
30,- Kč
Skupina 10 a více dětí na osobu 15,- Kč + 1x dospělý (dozor) zdarma.
Poloviční vstupné od 17 do 20 hodin.
V objektu je v provozu turistická ubytovna s celoročním provozem.
Libáňské noviny č. 59
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STÍNY OD 15. 3. 2011 DO 15. 6. 2011
16. 4. 2011 – bylo přijato oznámení, že došlo k poškození okna u domu
v obci Psinice, kdy bylo zjištěno, že neznámý pachatel kamenem rozbil
skleněnou výplň okna, čímž způsobil škodu 300,- Kč.
20. 4. 2011 – bylo přijato oznámení, že neznámý pachatel odcizil v restauraci U Koruny v Libáni z police peněženku s doklady, platební kartou a finanční hotovostí.
Tímto jednáním způsobil poškozené škodu ve výši 6
815,- Kč.
23. 4. 2011 – bylo přijato oznámení, že došlo k vloupání do garáže v ulici Na Ženichově v Libáni. Bylo zjištěno, že neznámý pachatel nezjištěným způsobem vypáčil dvoukřídlá dřevěná vrata garáže, která byla zevnitř zajištěna zašupovacím
hákem a dále petlicí s visacím zámkem. Garáž prohledal a odcizil zde různé zahradní nářadí (křovinořez, sekačku, elektrické nůžky a motorovou pilu).
1. 5. 2011 - bylo přijato oznámení, že v Libáni v prostoru autobusové zastávky
se válí v podnapilém stavu nějaký nezletilec. Bylo zjištěno, že nezletilý požil alkoholický nápoj, který mu prodala prodavačka v prodejně potravin v ul. T. G.
Masaryka.
5. 5. 2011 - ve městě Libáň v ul. Českých Bratří byla zadržena osoba v celostátním pátrání.
8. 5. 2011 – bylo přijato oznámení, že v Libáni v restauraci U Koruny jsou hosté,
kteří odmítají zaplatit. Jednalo se o dva občany z blízkého okolí. Oznámení bylo
předáno příslušnému orgánu jako přestupek proti majetku.
10. 5. 2011 – bylo přijato oznámení, že v Libáni v ul. Na Tržišti došlo k vloupání
do kůlny u rozestavěného domu. Bylo zjištěno, že neznámý pachatel nezjištěným způsobem vypáčil boční dveře kůlny, vnikl dovnitř, kde odcizil různé měděné kabely, čímž způsobil škodu ve výši 5 800,- Kč.
12. 5. 2011 – ve městě Libáň v ul. Komenského byla zadržena osoba, na kterou
byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Osoba byla eskortována do Vazební věznice v Hradci Králové.
28. 5. 2011 – bylo přijato oznámení, že v Libáni v ul. Tyršova došlo ke krádeži
finanční hotovosti z kuchyně rodinného domu. Odcizením finanční
hotovosti vznikla škoda 14 000,- Kč.
1. 6. 2011 – bylo přijato oznámení od servírky v restauraci U Koruny v
Libáni, že byla podvedena neznámým pachatelem, který jí pod záminkou směny
Libáňské noviny č. 59
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peněz odcizil 5 500,- Kč k její škodě.
10. 6. 2011 – bylo přijato oznámení, že v ulici Komenského v Libáni, na volně
přístupné zahrádce, došlo k odcizení starého zemědělského nářadí. Tímto jednáním způsobil neznámý pachatel škodu 4 500,- Kč.
V případě zjištění jakéhokoliv poznatku k trestné činnosti, žádám občany,
aby informovali OOP v Kopidlně na tel. č. 493 551 355 nebo na linku 158.
Policie ČR OO Kopidlno pprap. Jaroslav Zikmund

CO SÁM NERAD, NEČIŇ DRUHÉMU...
Kdo by neznal známý epigram K. H. Borovského, jehož přenádherná socha
stojí v parčíku před libáňskou školou. Zdalipak byli všichni žáčkové této školy
tak pozorní, že si tato slova vryli do paměti a především si je zapsali do svého
soukromého kodexu hodnot, kterými by se chtěli v životě řídit? Nebudu lhát,
nebudu krást, nebudu na nikoho zlý, s každým chci dobře vycházet. A vždycky
máme na mysli určité konkrétní osoby, kterým bychom svým nemorálním chováním ublížili. Vždyť jsou to naší blízcí, rodina, spolužáci, přátelé.

A přesto se v životě ocitáme v okamžicích, kdy nám jistota, že při určitém
jednání zůstaneme v anonymitě, naším žebříčkem hodnot značně zacloumá.
Libáňské noviny č. 59
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Takovým prozaickým okamžikem je situace, kdy si doma děláme „velký úklid“,
když likvidujeme domácnost po svých zemřelých blízkých nebo zkrátka pouze
inovujeme interiér svého domova. Na tradiční otázku „kam s ním“ by nedokázal
tak rychle odpovědět ani další klasik naší literatury J. Neruda, jak rychle si najdou řešení někteří obyvatelé města Libáně. Jste na velkém omylu, pokud si
myslíte, že každý Libaňák vezme kárku a staré kanape, křesla, židle, skříně nebo
pytle se starým oblečením nebo houskami, chlebem a dětskými plenami spořádaně odváží do sběrného dvora nebo dává do řádně zaplacené popelnice.
Správná odpověď zní: „No přeci pod Lično. Tam to není naše, nikdo nás tam
neuvidí, nic nebudeme muset platit, nota bene snad ještě třídit.“ Samozřejmě,
že nic nebudou platit a třídit. Vždyť to za vás, neukáznění a neohleduplní obyvatelé Libáně, uklidíme my, obyvatelé Bačalek a Lična.
Není to tak dávno, v březnu, co jsme ve svém volném čase o víkendu společně i s našimi chalupáři odvozili takových pokladů několik valníků, roztřídili a nechali odvézt specializovanou firmou. Ne, zadarmo to nebylo. A neuteče ani pár
týdnů a můžeme svolávat brigádu znovu. Smutné je, že naše zákony jsou tak
slabé a jejich vymahatelnost tak obtížná, že i když jsme našli přímé důkazy
(jména i s adresou) o tom, čí odpadky jsou u našeho lesa, tak oblíbeného Libaňáky pro své konvalinky, hříbky nebo bedly, nezmůžeme vůbec nic, pokud
nepřistihneme dotyčné „milé“ sousedy přímo při činu. Věřte, zamrzí to. Nikdo
z těchto lidí by si nedovolil (aspoň v to doufám) naházet odpadky a nepotřebné
věci hned za svůj plot sousedovi na zahrádku. To by ho soused asi hnal. Ale vyhodit takovou nadílku do lesa sousední obce – to už přeci žádný zločin není, to
je v pořádku. Co takové lidi k této nekalé činnosti motivuje? Že ušetří peníze?
Dost ubohý důvod ve společnosti, která se honosí přívlastkem „občanská“!
Ing. Pavlína Kaprasová, starostka Obce Bačalky

VÝROČÍ
VLADIMÍR SILOVSKÝ
Před 120 lety 11. července 1891 se v Libáni narodil v rodině zdejšího notáře
budoucí nejlepší žák Maxe Švabinského, profesor pražské Akademie výtvarných
umění, malíř a grafik Vladimír Silovský. Vystudoval jičínskou reálku a poté na
pražské technice architekturu. V roce 1915 odešel do Záhřebu studovat na
umělecko-průmyslové škole u prof. Crnžiče, kde získal vynikající znalosti leptu a
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v roce 1917 se stal na pražské Akademii žákem profesora Maxe Švabinského.
V jeho celoživotním grafickém díle nelze jednoznačně určit významnější
tématické skupiny a i
techniky se u něho střídají od litografie přes
suchou jehlu a lept až
po dřevoryt. Ke svému
učiteli a příteli Švabinskému se umě-lecky
přiblížil jeho tvorbou
portrétní. Ve svém díle
se Silovský věnoval také
české krajině a ve svých
grafických listech ztvárnil i práci v továrnách,
hutích i velkých městech. Vladimír Silovský zemřel v Praze 26. dubna 1974 a
svému rodnému městu zanechal značné množství svých obrazů, které jsou
k nahlédnutí v budově MěÚ a kulturního domu.

JIŘÍ TOBIÁŠ
15. května 2011 zemřel ve věku 85 let lesník,
fotograf, publicista, básník a velký přítel našeho
města a obyvatel Jiří Tobiáš. Narodil se 2. května
1926 v Bystřici, kde měli jeho rodiče krámek
s potravinami a povinnou školní docházku ukončil
v Libáni. Po válce, kterou téměř celou prožil u
příbuzných v Sobčicích u Ostroměře, pracoval jistou dobu jako účetní na MNV v Libáni.
Po celý svůj pestrý a plodný život byl naplněn
láskou k rodině, přírodě, sportu a muzice. Od
mládí byl nadšeným fotografem, zúčastňoval se
soutěží a pořádal výstavy doma i v zahraničí.
Jiří Tobiáš se svojí ženou při vernisáži
Ve sportu se aktivně věnoval lehké atletice, házené a svých fotografií v Libáni
zejména fotbalu. Založil hudební skupinu, účinkoval v divadle, režíroval kabarety. Po vojně v roce 1952 se oženil s půvabnou učitelkou Zdeničkou, se kterou
vychovali dvě děti – Jiřího a Zdenu a prožili spolu v lásce téměř 59 roků. Oba
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zpívali v libereckém Ještědu a posléze v Chrámovém sboru kostela sv. Antonína
v Liberci, s kterým procestovali celou Evropu, střed Asie i USA.
Libáň a jeho občané byli Jiřímu velice blízcí. Rád naše město navštěvoval, má
zde řadu svých přátel, byl zde dvakrát s libereckým Chrámovým sborem, pořádal výstavu fotografií ve Starých Hradech i Libáni, které také věnoval mnoho
svých básní.
Čest jeho památce.
Josef Stránský

JIŘÍ TOBIÁŠ – DUCH MĚSTA LIBÁNĚ
(k 675. výročí založení města ze sbírky Rodné lány - 2003)
Už jenom němí svědkové
zaniklých časů se dívají,
jak město vzkvétá do krásy
a v krajině se skrývají.

Dějiny města dnes na nás shlíží
ze zámku „v Hradech“ a z fasád domů,
z pěšin a cestiček, vedoucích k Horám,
z lesnatých strání, ze staletých stromů.

Předkové naši netušili,
když našli si svůj kousek Čech,
že pohledem ho hladit budem
a štěstím zatajovat dech.

Dozvíme se, že město prožívalo
následky válek, okupaci země.
Pak, víc než čtyřicet let nesvobody.
To byly doby, věru temné.

Oni svěřili svou budoucnost
potoku, lesům, pastvinám
pod kopcem Hora, jak je zván,
z nějž borovička shlíží k nám.

Dnes naše ústa měla by se chvět,
radostně chorál svobody si pět.
Něžnými květy lásky a štěstí
milé své město provonět.

Dech minulosti cítíme
a našim předkům vděčíme,
jak historii v město zapsali
a příštím věkům předali.

Dech svěží vůně od Libáně
nechť rozletí se v širý svět,
by každý, kdo zde někdy žil,
ten závan dechu svého města
u srdce pevně pocítil.
A byť jen hrstkou vzpomínek
se do Libáně navrátil.

Sdílejí nám, jak se tu žilo.
Jak město stavěli a budovali.
Že živobytí mnohdy těžké bylo
a když byl důvod, jak se radovali.
Libáňské noviny č. 59
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KULTURA
PLÁN HLAVNÍCH KULTURNÍCH AKCÍ
NA 3. ČTVRTLETÍ 2011
ČERVENEC
9. 7.
16. 7.
16. - 17.
23. 7.

8. SETKÁNÍ DECHOVÝCH HUDEB na hřišti v Bystřici – pořádá DS
Bozděch a Kyzivátova dechová hudba Libáň
1. ROČNÍK BABETIÁDY – setkání s vyjížďkou populárních BABET ve
Psinicích – pořádá SDH Psinice
DVOUDENNÍ KULTURNÍ ZÁJEZD DO ČESKÉHO RÁJE – pořádá SDH
Libáň
Tradiční KOZODÍRSKÝ VÝSTŘIK – pořádá SDH Kozodírky
SRPEN

13. 8.
20. 8.
27. 8.

NECKYÁDA – tradiční vodní hrátky na libáňském koupališti - pořádá
SDH Kozodírky (náhradní termín při nepřízni počasí je 27. 8.)
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI – 8. ročník – zábavný program
hlavně pro děti na hřišti ve Psinicích – pořádá SDH Psinice
MEMORIÁL RADKA KYZIVÁTA – 6. ročník fotbalového turnaje žákovských družstev – pořádá TJ Sokol Libáň
ZÁŘÍ

17. - 24. 9. Podzimní část hudebního festivalu FOERSTROVY DNY 2011
17. 9. ZÁMECKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO – KD Libáň
18. 9. DR. VÁCLAV VĚTVIČKA beseduje na téma Hudba a příroda –
KD Libáň
24. 9. SHOLA GREGORIANA PRAGENSIS s Davidem Ebenem – kostel sv. Ducha
25. 9.
POSVÍCENSKÁ DISKOTÉKA v KD Libáň – pořádá SRPLŠ
25. 9.
Dětská hasičská soutěž O PUTOVNÍ POHÁR SDH Libáň – letiště
Libáň
Pozn.: Plánovány a připravovány jsou další akce, jejichž realizace není definitivně potvrzena – budou inzerovány na plakátech a internetových stránkách.
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Kyzivátova dechová hudba
a Ochotnický divadelní spolek Bozděch Libáň
si Vás dovolují pozvat na

8. SETKÁNÍ DECHOVÝCH
HUDEB
9. července 2011 od 13.30 hod
na hřišti v Bystřici u Libáně
SETKÁNÍ SE ÚČASTNÍ

Mělničanka
Pardubická 6
Kyzivátova DH Libáň
Dobrá zábava, občerstvení a možná ještě něco navíc je zajištěno
*************************************
Hlavní partneři

Město Libáň

Mediální partneři

Projekt se koná za podpory
Královéhradeckého kraje
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Foerstrovy dny 2011
11. ročník hudebního festivalu
PROGRAM PODZIMNÍ ČÁSTI
Sobota 17. září 2011 v 19 hod
Dům kultury

Zámecké
saxofonové
kvarteto
Neděle 18. září 2011 v 17 hod.
Dům kultury
Čestný host festivalu

Dr. Václav Větvička
bude přednášet, hovořit s publikem na téma

Hudba a příroda
Sobota 24. září v 15 hod
kostel sv. Ducha

Schola Gregoriana Pragensis
s uměleckým vedoucím
Davidem Ebenem
koncert se koná pod osobní
záštitou Prof. Dr. Mons.
Tomáše Halíka
Foerstrovy dny 2011 pořádá pod záštitou České komise pro UNESCO společnost Foerstrovy dny,
hudební festival o.p.s. Více na: www.foerstrovydny. Oficiálním partnerem projektu je Město Libáň.
Libáňské noviny č. 59
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PŘIPRAVUJEME
Na předvánoční čas, sobotu 3. prosince, připravují FDhudební festival, o.p.s. a DS Bozděch recitál legendy
české populární hudby, umělkyně, kterou mají rádi
příslušníci všech generací, Yvetty Simonové.
17. prosince se uskuteční tradiční Vánoční koncert
Kyzivátovy dechové hudby.

KŘESLO PRO MOUDRÉ MYŠLENKY
Obecně prospěšná společnost hudební festival Foerstrovy dny obohacuje
náš kulturní život nejen každoročním konáním hudebního festivalu FD, přátelům umění nabízí další umělecký projekt. Velmi oblíbené jsou Poetické podvečery s křeslem pro hosta. Pokaždé vytvářejí příjemnou atmosféru, vyprávění
hosta překypuje kaskádou moudrých myšlenek, slova nás naplňují dobrou myslí, především hloubkou životního poznání. Obrovské potěšení poslouchat názor
osobností různých povolání, odlišných charakterů a vlastností, přece však na
křesle každý z nich v prvé řadě odhalí sebe, svoji nejvlastnější přirozenost, zápal
pro svůj obor.
Proč špičkové osobnosti z oblasti hudby, divadla, literatury, publicistiky a
společenského života zveme právě na křeslo? Zachované inventáře majetku
dávných předků nejednou dokládají, že křesla bývala v mobiliáři něčím zvláštním, neboť na tomto „čestném“ typu nábytku seděly zpravidla výjimečné osobnosti. Křeslo si dodnes zachovalo svůj význam, představuje synonymum pro
každého, jehož si vážíme, jemuž vyjadřujeme úctu, lásku a přátelství. Důkazem
jsou Poetické podvečery pro vzácné hosty a pro posluchače s otevřeným srdcem jim naslouchat.
Nabízí se druhá otázka, proč cukrárna Karolínka? Někomu takové prostředí
nevyhovuje, protože neposkytuje možnost uspokojit širší zájem publika. Pro
mne svět setkávání s osobnostmi různých osudů představuje útulnou kouzelnou jeskyni, do které nakouknu a čím více do ní vcházím a ponořuji se do jejího
decentního světa, tak si uvědomuji, že těmto setkáváním, lépe osobním vyprávěním, nesluší hábit rozměrných šedivých prostor nebo dokonce restaurační
zařízení, nýbrž mají probíhat v příjemné atmosféře se vší lehkostí při sklence
vína i nad šálkem kávy. Uctívaná herečka Gabriela Vránová nám při své návštěvě vštípila do paměti, že „poezie je všude kolem nás. Poezie je třeba přijít
do cukrárny a dát si dobré kafíčko, poezie je, když dokážeme vnímat krásné poLibáňské noviny č. 59
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city.“ Vybrali jsme proto intimní „sladce“ laděné prostředí cukrárny Karolínka s
maximální rezervací pro pětatřicet návštěvníků. To je dobrá volba a myslím, že
pro tento model komorních podvečerů prostředí působivé, navíc skvěle souznívá i s povahou hosta na křesle – tady jsem, dívej se na mne a poslouchej.
Kdybych dostal otázku, jak jsem spokojen s průběhem prvních Poetických
podvečerů s křeslem pro hosta, tak musím říci, že libáňské Podvečery byly
opravdu bohaté, nabité velkými jmény, zájem publika byl obrovský. Vstoupili
jsme do nich v polovině října 2010 společně s vnukem slavného skladatele Antonínem Dvořákem (III.) a takříkajíc z první ruky jsme poslouchali vyprávění o
životě a díle světového skladatele.
Jak vypadala účast dalších hostů? Dcera herečky Marie Glázrové a operního
pěvce Eduarda Hakena Marie Hakenová s láskou vzpomínala na tatínkův bohatý umělecký život na scéně Národního divadla a svoje povídání protkala písněmi
a áriemi. Pořad byl věnován stému výročí narození jednoho z nejslavnějších
českých pěvců.
Vánoční období připomenul truchlivý deník českého
kantora Jana Jakuba Ryby, zazněla jeho téměř dvě stě
let nejoblíbenější Česká mše vánoční. Do nového roku
2011 jsme vstoupili s libáňským farářem Augustinem
Števicou, který nás provedl po nejznámějších evropských Mariánských svatyních.
Do útulné cukrárny Karolínka v únoru zavítala oblíbená česká herečka a „královna poezie“ - Gabriela
Vránová, která doslova omráčila přítomné svoji skvělou kondicí, optimismem a výřečností. Vzpomínala na
milované role na scéně Vinohradského divadla, obdarovala nás přednesem básní, mazlí se se slovy, hraje
Gabriela Vránová
očima a celým svým tělem. Neuvěřitelně oslovující Gábinka!
Pokud chcete občas být nejlépe informováni co je
v poslední době mimořádného, jistě se zaposloucháte do
hlubokých poznatků ze světa mezinárodní politiky, jak je
komentuje Jan Petránek. Nestor žurnalistiky, publicista,
rozhlasová a televizní legenda nemohla chybět ani v
březnovém libáňském Podvečeru. Petránek svoje dvouhodinové vyprávění napříč světovým politickým spektrem a stálým pohybem mezi posluchači – „křeslo nepotřebuji, jen trochu vody na osvěžení“ - skončil odpověďmi
na
nekonečné
dotazy
posluchačů.
Jan Petránek
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Když se řekne prof. Dr. Martin Hilský, skoro jako ozvěna zazní jméno Williama Shakespeara. Se zaujetím vyprávěl nejen o veliké knize lásky Sonetech, také
jak bylo pracné a vzrušující překládat Shakespearovo monumentální jevištní
dramatické dílo. Cyklus pořadů Poetických podvečerů v květnu uzavřela vzácná
návštěva - prof. MUDr. Pavel Pafko, chirurg světového jména. Ani jedna židle
nezůstala volná. Vysvětloval svůj pohled na svět, porovnával, odpovídal na
mnohé dotazy zejména na problém českého zdravotnictví, ale také o etice lékaře a jeho postoj k pacientovi.
Letošní první ročník Poetických podvečerů
s křeslem pro hosta se vydařil. Jaké šance mají
setkávání s osobnostmi našeho společenského
života ve druhém cyklu Poetické sezóny? Bude
zahájena v září a potrvá do května, kdy začíná další ročník hudebního festivalu Foerstrovy dny
2012. S kým si v cukrárně Karolínka dáme první
rande? Netrpělivé návštěvníky libáňské cukrárny
Karolínka chceme ujistit, že probíhají přípravy, na
křeslo pro hosta zveme např. první dámu české
dramatické scény Hanu Maciuchovou, s oslavami
60. narozenin Rádia Svobodná Evropa bude
prof. Dr. Martin Hilský
spojeno pozvání Lídy Rakušanové, do „dvoukřesla“
přislíbili usednout houslový virtuóz Pavel Šporcl se svou manželkou a známou
herečkou Bárou Kodetovou.
Máme se tedy opravdu na co těšit, ale teď využijme léta v nezapomenutelných kulisách přírody!
Nasnadě je ještě otázka, jak bude zajištěna distribuce vstupenek? Zůstává
nadále v cukrárně Karolínka, novinkou je prodej vstupenek za jednotnou cenu
50,- Kč do naplnění kapacity míst. Aktuální informace získáte na stránkách
www.foerstrovydny.cz.
Zdeněk Vokurka

LIBÁŇSKÝ HUDEBNÍ MÁJ SKONČIL –
FOERSTROVY DNY POKRAČUJÍ
Závěrečným koncertem houslového virtuosa Pavla Šporcla se skupinou Romano Stilo byl v sobotu 28. května ukončen „Libáňský hudební máj“ – jarní část
11. ročníku hudebního festivalu „Foerstrovy dny 2011“. Přítomní posluchači,
kteří do posledního místečka, včetně přístavků, zaplnili sál Domu kultury
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v Libáni, byli uneseni nejen strhujícími rytmy i tklivými melodiemi romských
písní, ale i světové houslové klasiky v nezapomenutelném provedení všech
umělců.
Celý cyklus koncertů, ve
kterých se našemu publiku
představil světově známý
klavírní virtuos Pavel Kašpar, mezinárodně uznávané Panochovo kvarteto a
již zmíněný Pavel Šporcl a
Romano Stilo, svým ohlasem u publika a médiích
prokázal, že si libáňský hudební festival získal své
pevné místo v kulturním kalendáři našeho regionu, kraje i republiky. Přestože
vážná hudba nepatří mezi nejpopulárnější hudební žánry, byly i první dva koncerty slušně navštíveny a posluchači vytvořili pro výkony umělců vynikající atmosféru. Snad i proto si náš festival získává stále větší ohlas a uznání i mezi
samotnými umělci.
Věříme, že i druhá, podzimní část Foerstrových dnů splní očekávání pořadatele, publika i interpretů a tímto si čtenáře našich novin na všechny akce dovolujeme srdečně pozvat.
Josef Stránský – tajemník LMH-FD 2011

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Občanské sdružení Borovička pořádá ve dnech 15. – 19. 8. 2011
již 11. ročník příměstského tábora
pro děti z Libáně a okolí.
Bližší informace a přihlášky
jsou k dispozici
v cukrárně v Libáni u paní Pažoutové.
Je připraven velmi zajímavý program.
Srdečně zveme děti k prožití
pěkných dnů o prázdninách.
za OS Borovička Irena Škodová
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LIBÁŇSKÁ HVĚZDNÁ NOC
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
PROJEKT „POMÁHEJME SI“
VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011
Kdybychom si všichni tak pomáhali jako deváťáci po celý školní rok prvňákům, kteří přišli v září s očekáváním a možná někteří i s obavami do nového
prostředí, více bychom si
jeden druhého vážili.
Pod vedením třídních
učitelek Jiřiny Rosenkranzové a Jany Valnohové se v naší škole
utvořily krásné a mnohdy i pevné vztahy mezi
těmito nejmenšími a nejstaršími žáky. Malí vzhlíželi k těm starším s úctou a pocitem bezpečí jako ke svým vzorům a
ochráncům.
Už ten první den si je deváťáci převzali od rodičů a dovedli je do první třídy,
aby jim vstup do školy alespoň trochu usnadnili. Nadále jim byli nápomocni po
celý školní rok. Stavovali se za nimi o přestávkách, před vyučováním, někteří se
scházeli i po vyučování, ptali se jich na prospěch, jak se jim daří, prohlíželi jim
žákovské knížky a ke konci roku se nechali na památku společně vyfotografovat.
Hned druhý den školní docházky provedli starší žáci prvňáky prostorami školy a ukázali jim svou devátou třídu a posadili je na své místo. Na téma Jičín město pohádky s nimi vytvořili pohádkové postavičky jako papírové loutky.
Pomohli jim s projektem „Podzim“, kdy vyrobili mladším dětem tiskátka
z jablíček a pohovořili s nimi o proměnách přírody.
Před Vánocemi společně upekli cukroví a udělali si předvánoční hostinu.
Prvňáci deváťákům zahráli vánoční hru „Betlém“ a předali si navzájem dárky.
Poslední den prvního pololetí byl vyhlášen jako „Barevný den“. Ti nejmladší se
šli převlečení za zelené lesní skřítky pochlubit s vysvědčením do „růžové“ devítky a zazpívali jim zdramatizovanou písničku „Trpasličí svatba“. Dokonce i společně slavili svátek zamilovaných „Valentýna“. Starší kamarádi pomohli mladším
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s výrobou srdíček pro maminky, navzájem si také předali dárky a oslavu zakončili diskotékovým rejem v tělocvičně. To bylo nadšení a radosti!
Velkou odezvu měla hra „Na poklad“ a plnění úkolů spojené s vycházkou
k památnému habru u Libáně. Deváťáci prvňákům schovali poklad a sami se
ukryli do houští. Tato hra byla zároveň oslavou Dne Země. Ani jarní svátky se
neobešly bez společného setkání obou tříd. Starší pomohli mladším s výrobky
na velikonoční výstavu, ba dokonce i se složitým skládáním kytiček i s přáníčky
ke Dni matek.
6. června byli žáci první třídy pasováni na čtenáře. Další den za nimi přišli jejich starší kamarádi, aby jim k tomuto významnému dni popřáli a předali jim
dárek – záložku do knihy. Prvňáci pak předvedli, jak se naučili číst.
Poslední setkání plánujeme 30. června. Prvňáci se půjdou s deváťáky rozloučit a předají jim dárky. Už nyní ale naříkají, že se s nimi příští rok neuvidí a že se
jim po nich bude stýskat. Ale opravdová přátelství jen tak nekončí, některá vydrží po celý život…
Kdykoli přijdou starší kamarádi – patroni naší první třídy – do libáňské školy,
rádi je bývalí prvňáci uvidí a uvítají.

Mgr. Jiřina Rosenkranzová
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SPANÍ VE ŠKOLE
Na
pátek
10.
června
2011 jsme se
velmi
těšili.
Paní učitelka
nám slíbila, že
budeme moci
přespat
ve
škole. To bude
dobrodružství!
Sraz jsme
měli v pět hodin odpoledne
před budovou
školy. Ve škole
jsme si připravili věci na spaní. Rozdělili jsme se na kluky a holky a pustili se do
přípravy večeře. Děvčata připravila buřty a pití, chlapci zase lavičky, dřevo a
ohniště. Pak následovalo opékání buřtů, zpívání písniček a hraní dalších her
v přírodě.
Po odchodu
do školy se konalo občerstvení
s přípitkem a následovala hra na
schovávanou po
škole. Pozdě večer proběhlo ještě utkání ve vybíjené a znovu
schovávaná. Pak
už na nás padla
únava a šlo se
spát.
Ráno, když se všichni vzbudili, jsme snídali na terase a hráli různé hry. Potom
už si pro nás přijížděli rodiče, a tak skončilo naše přespání ve škole. Všem se to
ohromně líbilo.
Adéla Urbanová, 5.A
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PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
NA ZŠ A MŠ LIBÁŇ
ZŠ a MŠ Libáň se v letošním školním roce zapojila do projektu Podpora činností v oblasti prevence rizikového chování žáků v regionech Hradec Králové a
Jičín.
Realizátorem programu je Občanské sdružení Prostor v Kolíně. Cílem projektu je zlepšovat klima ve vztazích mezi žáky i jejich učiteli, tedy pozitivně ovlivnit
systém vztahů mezi jednotlivci i skupinami, přispívat k vytváření přívětivého a
otevřeného prostředí ve škole. Projekt je určen pro žáky druhého stupně základní školy a jejich třídní učitele. Cíle jsou realizovány směrem k upevňování
morálních hodnot žáků, rozvoji dovedností, které vedou k odmítání návykových
látek, šikany, agresivity a dalších negativních sociálních jevů.
Program primární prevence o.s. Prostor se zaměřuje na specifickou formu
prevence sociálně nežádoucích jevů s cílem předat žákům takové znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl, které dokáží uplatnit ve svém
chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti.
Realizace projektu probíhala výhradně interaktivní formou, velká část setkání byla vyplněna psychosociálními technikami, které vycházely z principů zážitkové pedagogiky. Při komunikaci se žáky lektoři dbali na formu předávaných
informací, srozumitelnost a pochopení sdělení. Třídu i třídního učitele motivovali ke společnému řešení problémových témat a vzájemné interakci. Důležitou
součástí byly i vzájemné reflexe mezi žáky, lektory i pedagogem.
Jedná se o dvouletý projekt. Každá třída se svým třídním učitelem absolvovala letos dvě tříhodinová setkání. V příštím školním roce bude projekt pokračovat a pro třídní kolektivy jsou připravena další témata prevence. Ohlasy žáků
jsou pozitivní a spokojenost je i mezi pedagogy. Věříme, že i další setkání budou
přínosem pro naše žáky, učitele a klima školy.
Mgr. Ladislava Hazdrová, metodik prevence

ŠKOLNÍ AKADEMIE
Dne 19. a 20. května se v Domě kultury v Libáni pořádala každoroční školní
akademie s názvem „Co už umíme II“.
Všechna vystoupení této akademie byla předváděna žáky ZŠ a MŠ Libáň. Jako příjemný host se nám zde 19. května ukázaly i mažoretky z Kopidlna.
V průběhu akademie jsme si poslechli písničky, viděli jsme tanečky i fotbal, žáci
zahráli na kytary i na trubku, bylo to velmi pestré představení.
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Nejprve se nám představily děti z mateřské školy, které nám ukázaly velmi
krásné tanečky a cvičení. Potom už následovalo několik tanečních vystoupení
pod vedením našich paní učitelek Lucie Borecké a Martiny Čapkové. Vystoupení
byla velmi úspěšná a všem se velmi líbila.
V jediných dramatizacích se nám představili žáci z dramatického kroužku
Num - Éra, který si připravil dvě vystoupení. Jako první se předvedli malí žáci
s prvního stupně s názvem Peřiny. Uprostřed akademie žáci z druhého stupně
sehráli humorné představení pod názvem Kocourkov, které s dětmi nacvičil pan
zástupce Petr Stránský a jeho pomocnice Monika Hálová. Obě divadelní představení byla velmi úspěšná.
Také jsme zhlédli žáky z praktické školy s velmi pěknými pěveckými vystoupeními.
Nakonec vystoupili naši letošní deváťáci s upravenou písní „Děti ráje“, kterou
se rozloučili se základní školou. Úplně na závěr si diváci mohli poslechnout společnou píseň všech účinkujících a odměnili je všechny bouřlivým potleskem.
Akademie se konala dvakrát – jedno večerní představení pro veřejnost a
druhé dopolední pro žáky ZŠ a MŠ. Všichni učinkující (asi 80 dětí) dostali za svá
vystoupení také sladkou odměnu.
Doufáme, že příští rok se sejdeme zase u další akademie a budeme si přát,
aby tato byla zase tak krásná jako ta letošní.

Marie Vaněčková, 7.B
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SRPLŠ
MAŠKARNÍ KARNEVAL - doplnění
Jak už psala děvčata ze Základní školy a Mateřské školy v Libáni v minulém čísle Libáňských novin, v únoru se konal dětský maškarní karneval. Ráda bych článek doplnila o jména dalších velkorysých sponzorů, kteří se velkou měrou
zasloužili o příjemné nedělní odpoledne. Jsou jimi: cukrárna Karolínka, elektro
Urban, autodoprava Šíba, drogerie Bohuslavová, potraviny Samková, večerka
Li-Chu a hračkářství Šolcová. Všem velice děkujeme a vážíme si jejich pomoci!
za Sdružení rodičů a přátel libáňské školy Monika Myšková

KNIHOVNA
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
V pondělí 6. června 2011 se konalo již šesté slavnostní pasování žáčků prvních tříd libáňské a dětenické základní školy na čtenáře. Sešli jsme se
v loutkovém divadle
Martínek, které pro
děti připravilo loutkovou pohádku Zakletý princ. Představení se dětem moc
líbilo a proto rádi
touto cestou děkujeme panu Josefu Stránskému a členům loutkového divadla Martínek za pohádkový zážitek
i za zapůjčení prostorů divadélka. Po pohádce
děti skládaly očekávanou zkoušku ze čtení. Postupně tak přečetly pohádku Domácí skřítkové
z Pohádkového království bratří Grimmů, kterou jim při zahájení školního roku přečetl starosta pan Soukup, který tak zahájil hezkou tradici „Starosta čte dětem a děti
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čtou starostovi“. Ukázalo se, že ač děti neměly text nacvičený, číst se naučily
výborně. Nic tedy nebránilo tomu, aby je král Loutkové říše po přečtení slibu
pasoval na rytíře – čtenáře knihovny. Děti na památku dostaly glejt, záložku do
knížky, nezbytnou to pomůcku každého čtenáře, průkazku do knihovny do konce roku zdarma a krásnou knížku Zmizelá škola. Tuto knihu výhradně pro projekt Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka napsala Daniela Krolupperová a
ilustrovala Eva Sýkorová-Pekárková. Knížku nelze nikde koupit. Tento projekt
podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a knihovna se
s prvňáčky do projektu přihlásila.
Hned následující
pondělí přišla první
třída do knihovny,
aby zde vyhodnotila
soutěž „Malý čtenář“, kterou dětem
na začátku školního
roku vyhlásila paní
učitelka Rosenkranzová. Nejlepší čtenářkou byla za 20
přečtených knih vyhlášena Terezka Hlaváčková, na druhém místě se umístila
Natálka Podlipná s 18
knihami a na třetím
místě Štěpánek Myška
se 13 knihami! Vítězové dostali knížku a diplom. Jelikož i děti na
čtvrtém až sedmém
místě přečetly na prvňáky hodně knížek, tak
i Adámek Krivoš, Viktorek Špaček, Adél-ka
Kouklová a Filípek
Smetana dostali na
památku knihu. Na to,
že se jedná o začínající
čtenáře jsou naše děti moc šikovné! Proto jim přejeme, ať jim jejich zájem o
Lucie Hlaváčková
knížky a čtení vydrží!
Libáňské noviny č. 59
- 29 -

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Paní učitelka Košková z 3.A zahájila s dětmi na začátku školního roku projekt
Z pohádky do pohádky, který je postupně seznámil se známými autory dětských
knížek. Děti se rozdělily do pěti
skupinek po třech, čtyřech a
pracovaly tak v týmu. V rámci
projektu také pravidelně přicházely do knihovny, kde pro ně
byly připravené besedy. Na
podzim jsme si povídali o Karlu
Jaromíru Erbenovi, před Vánocemi o dětství Josefa Lady, po
novém roce jsme četli pohádky Boženy Němcové a na jaře si vyprávěli o dětství sourozenců Karla a Josefa Čapka. Děti si dělaly poznámky, s kterými dále pracovaly ve
škole. Měly od paní učitelky připravené otázky a úkoly, za které dostávaly body.
Ty dostávaly také za přinesené knihy od probíraného spisovatele, takže se jich
vždy ve škole sešla pěkná hromádka, zato v knihovně pak už žádná nezbyla. A
samozřejmě měly za úkol nějakou pohádku od zadaného autora přečíst.
Při
posledním
setkání bylo vyhlášeno vítězné družstvo. Nejvíce bodů
nasbírala skupina s
názvem Vodníčci ve
složení Anetka Skořepová, Janička Rýdlová a Véna Pažout.
Za odměnu si odnesli diplom a Velkou knihu pohádek.
Knížku si také odnesla Markétka Štěpánková za nejvíce
přečtených knížek
v tomto školním roce.
Lucie Hlaváčková
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MÍSTNÍ SPOLKY
HASIČI
Činnost hasičů v jarních měsících: Náš sbor provedl v sobotu 16. dubna sběr
železného šrotu v Libáni a v obci Zliv. 23. dubna jsme pořádali tradiční Velikonoční disko zábavu, týden na to hasiči připravili 30. dubna pálení čarodejnic na

libáňských Horách s občerstvením pro občany, opékáním buřtů pro děti. Tato
akce se vydařila ke spokojenosti všech. Hlavní náplní práce hasičů na jaře byla
oslava 130. výročí založení našeho sboru. V sobotu 7. května jsme pořádali
okrskovou soutěž v požárním sportu na libáňském letišti. Tato soutěž začala
slavnostním průvodem hasičů z náměstí na letiště za doprovodu libáňské Kyzivátovy dechové hudby a výjezdové techniky našich hasičů. Do průvodu zařadili
hasiči ze Starých Hradů také zrekonstuovanou koňskou stříkačku, která je moc
hezká. Po příchodu na letiště zazněla státní hymna a soutěžní družstva se začala
připravovat na závod. Naši hasiči se dobře připravili a muži zvítězili ve své kategorii, ženy obsadily třetí místo. Muži získali putovní pohár starosty města a putovní pohár okrsku. Okrskový pohár pro ženy si odvezla děvčata ze Psinic. Tato
soutěž byla důstojnou oslavou našeho výročí, a proto patří poděkování členům
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leteckého klubu, zvláště panu starostovi města Libáň Petru Soukupovi za to, že
nám umožnili pořádat tuto akci na letišti. Dále chci zmínit účast našich mladých
hasičů na okresním kole hry Plamen, a to ve dnech 3. - 5. června v Lužanech.
Naše děti odtud přivezly pěkné 4. místo v kategorii starších pětičlenných družstev. Další oslavou našeho výročí bude 25. června den otevřených dveří v hasičské zbrojnici. V sobotu v 10 hodin bude tato akce zahájena několika slovy o
našem sboru, poté bude následovat ukázka vyprošťování osob z havarovaného

Libáňské noviny č. 59
- 32 -

vozidla, kterou předvedou hasiči ze Sobotky. Dále si budou návštěvníci moci
prohlédnout fotografie z historie sboru, poháry a diplomy a současnou i starou
techniku našeho sboru. V těchto dnech hasiči vylepšují vzhled naší zbrojnice,
čemuž věnují veškerý volný čas. Také zároveň chystáme dvoudenní zájezd po
Českém ráji, který se uskuteční 16. - 17. července.
Na závěr chci poděkovat všem za dobrou práci při přípravách a pořádání akcí
našeho sboru.
Naďa Hakenová, jednatelka SDH Libáň

BYLO, JE A BUDE
VE PSINICÍCH V ROCE 2011
První akcí v roce, a to 5. ledna, byla beseda občanů se zástupci města Libáň,
a to se starostou panem Petrem Soukupem a místostarostou panem Davidem
Holmanem.
12. března jsme uspořádali malou oslavu MDŽ. Pro přítomné bylo připraveno
občerstvení v podobě chlebíčků, jednohubek, zákusků, kávy, čaje a piva. Každá
žena dostala karafiát.
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23. dubna se konalo velikonoční a pouťové posezení při grilovaných kuřátkách
a dobrém pivku a vínku.
30. dubna se uskutečnil 1. ročník „Hasičské bramborákiády“. Soutěže se zúčastnilo 8 dobrovolníků, kteří napekli asi 400 kusů bramboráků různých druhů.
Večer proběhlo tradiční pálení čarodějnic.

7. května jsme se zúčastnili okrskové soutěže v Libáni, kde tým žen zvítězil a
tým mužů skončil na posledním místě.
11. června se za velmi pěkného počasí ve Psinicích konala hasičská soutěž
pro děti i dospělé. Zúčastnilo se celkem 5 týmů mužů, 3 týmy žen a 6 týmů dětí.
V kategorii mužů vyhrál Holín těsně před domácími muži, v ženské kategorii zůstal pohár za první místo doma ve Psinicích, starší děti byly nejlepší ze Starého
Místa.
Letos jsme také provedli sběr železného šrotu a čistili jsme požární nádrž.
Pro letošní rok ještě plánujeme několik akcí. 16. července pořádáme 1. ročník „BABETIÁDY“ a proto zveme všechny majitele a milovníky mopedu
BABETTA, aby se této akce zúčastnili. Přihlášky na akci přijímá PETR SAJDL – petr.sajdl@email.cz do 10. července. Podrobnější informace najdete brzy na vývěsních deskách v okolních obcích, na výše uvedeném emailu nebo na
Facebooku v události „Babetiáda“ Psinice.
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Na 20. srpna chceme pozvat všechny děti s rodiči, babičky, dědečky na
8. ročník „Loučení s prázdninami“. Pro děti budou připraveny opět různé soutěže, pro dospělé pěkná podívaná. Svou účast s programem pro děti nám přislíbila zpěvačka Heidi Janků. Máte se na co těšit.
SDH Psinice

Z HISTORIE
STALO SE…
1616 – před 395 lety
Město Libáň uzavřelo smlouvu s katem, která obsahovala 8 pravidel, podle kterých kat vykonával i pohodného a uklízel i veřejná prostranství – např.: „6. co
se tejče vězení šatlavního, neb co by se kdekoliv nápadného našlo i na rynku i na
ulicích města Libáně i v domích, to aby šetřil, zvláště času letního každej tejden,
uklízeti.“
1756 - před 255 lety
Byla za primátora Václava Kroupy dokončena stavba nového kostela sv. Ducha
na místě malé dřevěné kaple. Stavitelem byl Josef Hager, architekt a malíř, spolupracovník I. K. Dientzenhofera. Stavba kostela trvala 3 roky.
1786 – před 225 lety
Libáň vystavěla novou školu u kostela na místě školy staré, která měla chlév ke
kostelu, což se nelíbilo panu vikáři. Byla dřevěná, krytá šindelem a byla v ní jedna učebna, dvě obytné místnosti pro učitele, komora a chlév.
1806 – před 205 lety
Na libáňské občany k umoření tuze rozmnožených bankovních cedulí byly uloženy platy ve výši: z gruntů 263 zl., 29 kr., z domů 74 zl., 41 kr., přirážka na státní potřebu 316 zl., 12 kr. a na zaopatřování potravin 202 zl., 11 kr.
1846 – před 165 lety
V Jičínské a Kostelní ulici (dnes T. G. M.) se s nákladem občanů stavěla silnice.
1851 – před 160 lety
Patentem ze 22. srpna bylo přísně nařízeno odzbrojení národních gard. Město
Libáň odevzdalo 10 pušek s 10 bodáky. Prapor garda neměla a buben si ponechala pro potřebu bubeníka (teď by se hodil – pozn. autora).
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1861 – před 150 lety
Obec postavila pro potřeby hašení požárů ve Psinické ulici (Lidnerově) na konci
města „dokonalou kolnu, krytou taškami (10 x 3,5 sáhů) v nákladu 1300 zl.“.
1866 – před 145 lety
25. června zde byla ubytována jednotka 99. divize král. saského vojska (7 důstojníků, 442 mužů a 459 koní), 26. června 7 důstojníků, 251 mužů a 334 koní a
další den 6 důstojníků, 234 mužů a 299 koní. Vojsko nadělalo mnoho polních
škod a všude se prováděla rekvizice. Nejvíce byl navštíven starohradský pivovar
a hostince.
1871 – před 140 lety
Byl postaven nový most k cukrovaru.
1876 – před 135 lety
Byl zakoupen pozemek na stavbu silnice k Údrnicům a k rozšíření silnice na Novém městě.
1881 – před 130 lety
Výbor města Libáně se nabídl dáti podnikatelům Muzikovi a Schawblovi zdarma
všechny obecní pozemky, po kterých by vedla trať Kopidlno - Dětenice včetně
odbočky. Stanice dráhy měla být u „Velké lípy“.
1886 – před 125 lety
V Libáni byla povolena veřejná lékárna.
1906 – před 105 lety
Nákladem psinického záduší byla provedena generální oprava kostela sv. Ducha
a oslaveno 150. výročí jeho postavení. Opravu malby provedl akademický malíř
prof. Hynek Joukl z Prahy, dekorativní část malíř Karpaš z Jičína.
1911 – před 100 lety
Okresní soudce Janata podal návrh na zřízení městského koupaliště.
1916 – před 95 lety
Rekvizicí zvonů pro válečné potřeby přišla Libáň o zvon ve váze 537 kg a 47 kg
varhaních píšťal.
1921 – před 90 lety
Na zlivské louce byl uspořádán „letecký den“. Byla otevřena veřejná čítárna.
1926 – před 85 lety
Odb. učitel Karel Chvalovský složil pochod „Libaňáci“.
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1941 – před 70 lety
Starý hřbitov byl podle návrhu zahradního architekta Jana Kumpána upraven na
park.
1946 – před 65 lety
„Spilba“ byla začleněna do n.p. Plastimat v Jablonci nad Nisou.
1951 – před 60 lety
14. července bylo veliké krupobití, největší po 86 letech. Kroupy měly
v průměru 5 - 6 cm.
1956 - před 55 lety
Ulice „Na Roháči“ přejmenována na „Dukelskou“.
1961 – před 50 lety
Dne 1. října byla zahájena výstavba nové budovy libáňské školy.
1966 – před 45 lety
Divadelní spolek Bozděch nastudoval poslední představení „Idiotka“ a poté se
činohra až do roku 1983 odmlčela. Herci účinkovali pouze v estrádních pořadech s dechovou hudbou Škrobáren.
1976 – před 35 lety
Libáň byla ustanovena jako „středisková obec“. Zliv byla k Libáni připojena
v roce 1971, Psinice, Křešice, Staré Hrady a Sedliště v roce 1975. Kozodírky jsou
trvale historickou součástí Libáně.
1991 – před 20 lety
Ulice „Rudé armády“ byla přejmenována na „Jičínská“, „9. května“ na „T. G.
Masaryka“, „J. Fučíka“ na „Školní“ a „Nová“ na „Nad Hřištěm“.
1996 – před 15 lety
Byly zahájeny práce na opravě fasády staré budovy základní školy a budova mateřské školy byla zateplena.
2001 – před 10 lety
2. června se uskutečnila „1. libáňská Hvězdná noc“ kde vystoupila dětská
rocková skupina „Terárium“ z Hradce Králové, „Poutníci“ ze Slavkova u Brna,
„Kučerovci“, „Turbo“ a skupina „Mavis“.
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9. června byl koncertem Pěveckého sdružení pražských učitelů
zahájen 1. ročník hudebního festivalu „Libáňský hudební májFoerstrovy dny 2001“. V dalším
koncertu se představil Václav
Hudeček, ve Starých Hradech
Kateřina Kachlíková s Fr. Kůdou,
pěvecké sbory – libáňský smíšený pěvecký sbor „Smetana“
řízený Zdeňkem Vokurkou a
smíšený sbor „Smetana“ z Jičína
se sbormistryní J. Komárkovou.
Byla provedena rekonstrukce
interieru Kulturního domu, který
byl po zrušení OB v roce 1991 a
jeho převzetí do péče města značně zdevastován. Kompletně byla vyměněna
elektrická instalace, upraveny herecké šatny, WC, jeviště a byly vymalovány
všechny prostory.
z kronik vybral a volně zpracoval Josef Stránský

Z LIBÁŇSKÉ KRONIKY
45. pokračování
V Plastimatu pracovalo 355 osob
a bylo vyrobeno zboží v hodnotě
51 985 000,- Kč, a investice podniku
činily 32 833 000,- Kč. Sortiment výroby se rozšířil o součástky pro automobilní závod Škoda.
„Drožďárna, které byla životnost
prodloužena do konce roku 1977
pokračuje s chutí a vírou, že uzavření
nemusí být pravdivé, neboť již několikrát měla být výroba droždí zastavena“. Ing. Fabian, kandidát věd,
urychleně pokračuje na vývoji a výrobě „vitálního droždí“, které prodlužuje životnost kvasinek a kvalitu

Rok 1977
V tomto roce se dále rozšiřovala
výstavba řadových rodinných domků
v lokalitě „Na Sídlišti“. MNV vydal
povolení ke stavbě manželům J. a S.
Pacltovým, Kubánkovým, F. a S.
Pacltovým, Hlaváčovým, Laušmanovým, Krchovovým, Hořením, J. a M.
Vohnoutovým, Mazáčkovým, Najmanovým, Bečanovým, Lad. Egrtovi
a manž. Fidrichovým ze Starých Hradů. Všichni se stavbou započali. Dále
byla povolena stavba montovaného
RD v Dukelské ulici manželům Valentovým.
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výrobku. Drožďárna pracuje naplno
o sobotách i nedělích a 14. listopadu
bylo vyexpedováno první vitální
droždí do velkoskladů v Brně a Ostravě. Nebylo to však nic platné. 18.
listopadu měli přijet zástupci oborového ředitelství z Prahy ohledně zavření výroby. Nikdo nepřijel, a tak až
6. prosince 1977 bylo definitivně
rozhodnuto o ukončení výroby
droždí v Libáni. Má ji nahradit balírna „Deka“ a výhledově výroba octa.
Počasí roku 1977 nepřálo zemědělcům. Žně začaly 29. července za
nestálého počasí. Začátek byl krásný, ale již 31. července se spustil několikadenní vydatný déšť a žně byly
zastaveny. Koupaliště se vylilo ze
břehů a zaplavilo zahrady p. Táborského a Lamberta. Žně pokračovaly
7. srpna ale hned 8. přišel další déšť.
Pod vodou byla „Zlivská louka“ a na
ní 4 vagony cibule. 21. srpna bylo
posečeno pouze 45% zasetého obilí.
Roční tržba v samoobsluze činila
3 746 596,- Kč, v masně pana Gracla
3 560 725,- Kč.
AMK Svazarmu v Libáni uspořádal
9. dubna ji VI. ročník tradiční automobilové branné orientační soutěže
nazvanou „Velikonoční Libáň“. Této
pětidenní automobilové soutěže se
účastnila i naše lékařka MUDr. Marie Kafková a obsadila 2. místo.
Na koupališti byla odbourána část
dřevených kabin a na jejich místo
byla naplánována výstavba turistické
ubytovny. Občané mají obavy, že se
stavba opozdí stejně jako jiné roze-

stavěné akce, např. stavba vodovodu.
V tomto roce byl v Libáni shodný
počet narozených i zesnulých občanů – 21.
Rok 1978
Dnem 1. ledna byla v budově bývalé drožďárny zřízena balírna „Deka“ a začalo se s demolicí veškerého
drožďárenského zařízení. Pouze
v místnosti expedice byla zřízena
balírna vitálního droždí, jehož výroba v Libáni zůstala a suroviny jsou
dováženy z Krásného Března a Olomouce. Koncem roku byla zahájena
výstavba nových budov pro výrobu
„Deka“, kterou prováděli zaměstnanci JZD z Králík a Nového Bydžova.
Stavba šla velmi pomalu a na zimu
byla zastavena.
V objektu bývalého cukrovaru
byly krajským závodem „Zelenina“
odkoupeny za 380 000,- Kčs a upraveny prostory pro výkup a skladování zeleniny, třídění a sušení cibule.
V roce 1978 zde bylo uskladněno
36 vagonů brambor, 25 vagonů kmínu, 10 vagonů cibule a 2 vagony
česneku. Během sezony zde je
uskladněno na dozrání 10 - 15 vagonů banánů. Vedoucím výkupu byl
František Hynek a obrat činil 11 milionů korun.
Plastimat vyrábí široký sortiment
zboží, které vyváží téměř do celého
světa. Z domácích odběratelů jsou
největší AZNP Mladá Boleslav a Tesla. Mletá výrobní surovina k lisování
za tepla je dovážena z Rakouska a
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zpět
jsou
odesílány
zbytky
k opětovnému drcení.
V JZD Budoucnost Libáň, vedeném p. Havlíkem, pracuje 355 pracovníků a obhospodařuje 1 866 ha
půdy, z toho 1 527 ha půdy orné. Ve
stájích je 685 dojnic, 236 kusů žírného skotu a 687 kusů ostatního dobytka. Je chováno 86 prasnic a 270
selat.
Skládka Na Horách byla definitivně oplocena a zalesněna – bohužel
nebyl porost udržován.
Nová skládka měla být otevřena
v prostoru za městem směrem na
Zliv. Ke skladování a odvozu domovního odpadu využívá většina obyvatel popelnice, které jsou majetkem
KS Jičín a ten je za poplatek 90,- Kč
ročně odváží – v zimě každý týden,
v létě každých 14 dnů.
V době letních měsíců je místní
koupaliště plně obsazeno a to nejen
místními občany. Je otevřeno od 8
do 19 hod. O pořádek se stará pokladní paní Zámečníková a denní
poplatek činí 1,- Kč pro děti, 2,- Kč

pro dospělé. Stavba turistické ubytovny jde stále pomnalu.
V hrubé stavbě je dokončena nová požární zbrojnice, zbývají ještě
dokončovací práce, které se zdržely
výstavbou posilující přípojky vody do
místní vodárny.
V červenci byla p. Škodou ze Psinic provedena přeložka střechy libáňského kostela a na jedné čtvrtině
stavby byla provedena nová omítka.
Mateřská
škola
je
stále
v nevyhovujících prostorách „Kynčlovy vily“. Je připravována stavba
nové školky na zahradě paní Havlové
u Starohradského sídliště, kde je složeno několik panelů. Ve školce je 74
dětí ve 3 odděleních. Ředitelkou je
již 25 let J. Pavlíčková a učitelky
Hazdrová, Novotná, Urbanová, Šolcová a Křivánková. Školka má i jeselní oddělení s 19 dětmi, kde jsou zdr.
sestry Reichhelmová a Kmínková.
V kuchyni jsou paní Sitová a Balcarová.
z libáňské kroniky vybral a volně zpracoval
Josef Stránský

SPORT
FOTBAL
S blížícím se koncem fotbalové sezóny 2010/2011 je čas na malé shrnutí výsledků a činností fotbalového oddílu Sokol Libáň.
Nejdříve je třeba poděkovat sponzorům a partnerům oddílu, kteří podporují
svými dary sportovní vyžití (nejen fotbal) v našem městě.
Mužstvo mužů hrající 1.B třídu bojuje o přední příčky ve své soutěži. O konečném pořadí se rozhodne v posledním kole, kdy naše mužstvo jede na půdu
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sousedního Kopidlna. Tým vedený trenérem J. Peštou a vedoucím mužstva V.
Stoklasou bude v následující sezóně doplněn odchovanci z řad dorostenců, kteří
si vedli ve své soutěži - 1. třídě staršího dorostu výtečně a obsadili druhé místo.
Nebýt rozsáhlé marodky, kterou bylo mužstvo postiženo během jarní části sezóny, mohli se radovat ze zlatých medailí. Dík za odvedenou práci patří trenérům Z. Peštovi a A. Hurcíkovi, kteří bohužel se svojí prací u družstva dorostu
končí a těžko za ně budeme hledat náhrady.
Družstvo kadetů hrající okresní přebor nám nadělalo mnoho starostí a problémů. Nepodařilo se nám sehnat dalšího trenéra ke K. Strakovi, který se nemůže věnovat fotbalu na 100% z důvodu pracovního vytížení. Aby mužstvo
dohrálo celou soutěž, muselo být výrazně doplňováno o hráče mladších žáků,
kterým patří za tuto výpomoc velký dík. Z důvodu malého počtu hráčů v této
věkové kategorii nebude mužstvo kadetů v dalším ročníku soutěže přihlášeno.
Mladší žáci pod vedením trenérů Čápa a Sekyry bojují v okresním přeboru
mladších žáků o pěkné čtvrté místo a výborně reprezentují náš oddíl. Toto družstvo má velkou budoucnost, neboť v téměř nezměněné sestavě bude moci bojovat ještě další dva ročníky. Kluci vydržte! Jste nadějí libáňské kopané.

Zleva stojí Matěj Havelka, Adam Krivoš, Tomáš Jenček, Štepán Šulik, Michal Táborský
dole klečí Lukáš Bobek, Filip Smetana, Marek Plesar, leží Štěpán Myška
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Nejmladším družstvem je mladší přípravka, která se účastnila nově vypsané
soutěže okresního přeboru mladších přípravek. Bojují sice až o desáté místo,
přesto jim nechybí snaha a odhodlání poprat se o co nejlepší výsledky se svými
soupeři. Jelikož zájem dětí je poměrně velký, pro příští ročník soutěží jsme
v této kategorii přihlásili dvě družstva.
Budeme rádi, když se uvidíme na turnaji v malé kopané mužů, který pořádáme 25. června 2011 a na Memoriálu Radka Kyziváta – turnaji mladších žáků,
který se bude konat 27. srpna 2011.
Na závěr bych Vás chtěl pozvat na zápasy nové sezóny, kdy hracím dnem
domácích utkání mužů i dorostu budou opět tradiční neděle. Na diváckou podporu v hledišti se těší všichni hráči. Přijďte nám fandit, hrajeme fotbal kvůli Vám
– FANOUŠKŮM.
za fotbalový oddíl Sokol Libáň Roman Myška

POSLEDNÍ KOP ANEB INVAZE UFO NA
LIBÁŇSKÉM HŘIŠTI
V neděli 19. června 2011 ve 14 hodin byl na hřišti v Libáni spatřen ojedinělý
úkaz. 11 zelenobílých tvorů pravděpodobně ženského pohlaví vyzvalo nejmladší
libáňské fotbalisty k utkání. V jejich čele stál artrózou a křečovými žilami stižený
pirát o holi a kapitánem byl elf se zelenými vlasy, někteří z tvorů měli vlasy zrzavé, černé a jinak barevné. Malí modří fotbalisté překonali prvotní šok a do
zelených příšer se pustili s vervou jim vlastní. Když se ukázalo, že se jedná o jejich vlastní maminky, měli velkou radost a dali do hry vše.
První poločas se ke konci
trochu zvrtnul, protože
maminky se při střídání
přepočítaly - nejspíše vysílením - a nastoupily všechny. Děti neváhaly a na trávník vběh-ly také v plném
počtu. První polovina se tedy dohrála trochu chaoticky.
O přestávce oba týmy
zvážily různé strategie a do
druhého poločasu se nastoupilo organizovaněji. Rozhodčím byl trenér dětí Roman Myška, který je za
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normálních okolností velmi spravedlivý, ale tentokrát stranil svým svěřencům.
Když si maminky stěžovaly (mimochodem velmi vlažně), ne-bylo jim to nic platné.
Zápas vyhráli všichni
zúčastnění,
při penaltách se někteří hráči
dokonce
trefili i do
branky.
Po zápase maminky
dětem předaly
pamětní listy
a čokoládové medaile,
trenérům pak poděkovaly za starostlivost blíže neurčenými poukázkami. Následovalo občerstvení, šampaňské, melouny a pokud se všichni nerozešli k domovům, sedí tam doposud…

Jana Táborská
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ROSTE AGRESE PODOMNÍCH PRODEJCŮ
Levné telefonní tarify, výhodné dodávky energií pro domácnost,
zázračné výrobky, které Vás omladí, zkrášlí a udrží při životě minimálně dalších sto let, přípravky na hubnutí… Rádoby prodejci se
přizpůsobují nabídce trhu a tak se objevují falešní kominíci
s fingovanými revizními zprávami, prodejci důchodového připojištění a výhodných úvěrů. Výdělek podomních prodejců je přímo úměrný tomu,
kolik produktů prodají nebo uzavřou smluv. S rostoucí konkurencí a počtem nabídek se zvyšuje agrese dealerů, kteří se snaží za každou cenu (provizi) uspět. Je
třeba zmínit i skupinu podvodníků, kteří nic nenabízejí a jejich cílem je přímo
podvodně vyloudit (popř. zcizit) peníze a majetek.
Nejčastějšími oběťmi se stávají senioři a sociálně slabší občané. U seniorů
přehnaná důvěřivost, u sociálně slabších vzkříšená jiskřička naděje na získání
financí je živnou půdu pro podvodníky všech kategorií. A když k tomu přidáme
tradiční nechuť veřejnosti ke čtení smluv a jejich ochotné parafování je na „průšvih zaděláno“. Podvedení a většinou nešťastní lide se stávají klienty různých
poraden, nezřídka se dostávají do dluhové pasti, následných exekucí…
Mnozí z podvedených z celého Královéhradeckého kraje využívají služeb
střediska Oblastní charity Hradec Králové - Poradny pro lidi v tísni, v Kotěrově
ulici 847, a to zejména pomoc v oblasti dluhového poradenství.
Několik rad a doporučení, která vám mohou zachránit peněženku a majetek:
- vždy si důsledně ověřte totožnost toho, kdo vás navštívil (v případě pochybností telefonicky informujte firmu, kterou má dotyčný zastupovat)
- nic nepodepisujte, a to minimálně do doby, než se s nabídkou seznámíte,
důkladně pročtete smlouvu a porozumíte ji, porovnáte s jinými, získáte informace o produktu a firmě např. na internetu, v různých diskusních fórech,
ze zkušeností známých, z tisku
- nepodlehněte naoko lákavým slevám, výhodnému nákupu právě tady a teď,
který se již nebude nikdy opakovat
- nevpouštějte cizí osoby do bytu, držte se přísloví – „můj dům, můj hrad“
- buďte opatrní, jedná se o vaše peníze, majetek, zdraví
- v případě násilného chování nebo vyhrožování neváhejte kontaktovat policii
Nadále platí, že počet podvodníků je závislý na naší důvěřivosti a lehkomyslnosti, se kterou přistupujeme k podpisům smluvních závazků.
V Hradci Králové Roman Binder

Kontakt: Poradna pro lidi v tísni, středisko Oblastní charity
Hradec Králové Kotěrova 847, 500 03 Hradec Králové, tel.:
495591382, mobil:777737612, e-mail:plt@hk.caritas.cz
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