Vážení spoluobčané,
dlouho jsem přemýšlel o tématu tohoto mého úvodníku. Rozhodl jsem se pro
tentokrát neinformovat Vás o stavebních a investičních akcích v našem městě,
jelikož kdo má zájem, tak je sám může vidět a pozorovat. Budu se v těchto několika řádcích věnovat problému, který více či méně trápí většinu obcí a měst
v naší republice a který je zvláště v poslední době intenzivně medializován. Tento problém nese název – nepřizpůsobiví občané. I v našem městě začíná být
tato problematika více než aktuální a registruji mnoho připomínek a výtek občanů k tomuto neutěšenému stavu. Otázky „co s tím budete dělat“ jsou na
denním pořádku. Záměrně jsem však uvedl termín nepřizpůsobiví občané, protože zdaleka ne všichni jsou romské národnosti a i v rámci tohoto etnika jsou
mezi lidmi velké rozdíly. Obecně však platí, že část těchto občanů je původcem
vážných problémů, které ohrožují jednak náš majetek, ale působí i negativně na
chování a myšlení našich dětí. Zcela odpovědně mohu říci, že možností, jak by
město mohlo tento stav ovlivnit, není mnoho, a co se týká zamezení zvyšujícího
se počtu těchto lidí v našem regionu, nejsou možnosti žádné. Realitní kanceláře
nebo soukromé osoby nakupují volné nemovitosti a ty potom pronajímají za
nemalé peníze těmto lidem, kteří žijí v polorozbořených ruinách v počtech, které jsou jen velmi těžko kontrolovatelné. Pochopitelně, že tyto počty se neustále
zvyšují. Tyto komunity přesto, že v drtivé většině případů nepracují, jsou ze sociálních dávek schopny platit nájem, elektřinu i vodu. Těmto občanům je pak
vyměřen starobní důchod mnohdy shodný s člověkem, který pracoval více než
čtyřicet let.
Vrátím se ale k aktuálním problémům v našem městě. Poslední dobou slýchám informace o různých krádežích a přestupcích, které tito občané páchají.
Není však možné o těchto věcech pouze hovořit. Vyzývám všechny, kterým se
taková věc stane, ať neprodleně volají Policii ČR v Kopidlně. Ta je tu od toho,
aby tyto věci řešila a mohla tak naplnit heslo „Pomáhat a chránit“, které si zvolila do svého loga. Mohu Vám sdělit, že na našem společném jednání policie zastávala stanovisko, že se těmto věcem nebrání a je připravena je řešit. Ne vždy
je však možné připisovat tuto trestnou činnost příslušníkům romské národnosti.
Rozbité značky, zdevastované parky, vykradená auta – to tito lidé na svědomí
nemají. Musejí to být tedy ti druzí. I tady Vás ujišťuji, že bez konkrétního postoje svědka události, ve smyslu nahlášení na policii, s tím město nic neudělá, nemá možnost. Neexistuje zákon, na základě kterého by mohly obce regulovat
počty nepřizpůsobivých občanů nebo nějakým jiným způsobem ovlivňovat jejich činnost. Jsou to lidé, pro které zákony a vyhlášky zřejmě neplatí.
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V kompetenci města je pouze sledovat prostřednictvím odboru sociálně právní
ochrany dětí podmínky, v jakých tyto děti a mladiství vyrůstají a dále využít
možnosti výzev majitelům nemovitostí k odstranění technických vad a havarijních stavů jejich domů. Obě tyto možnosti intenzivně využíváme. Částečně jsme
schopni těmto zatím drobným krádežím zabránit tím, že si svůj majetek budeme náležitě hlídat a zabezpečíme ho maximálním možným způsobem. Na závěr
je třeba říci, že ne všichni tito lidé se na této činnosti podílejí. Vezměme například romské rodiny, které žijí v Libáni již řadu let a za tu dobu nenastaly žádné
potíže a problémy. Tyto výjimky však bohužel potvrzují známé pravidlo.
Petr Soukup, starosta

Z JEDNÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
- schválení prodloužení dokončení stavby stánku rychlého občerstvení na
koupališti v Libáni do 31. 7. 2011
- schválení přidělení bytu v domě č.p. 353 v ulici Lindnerově v Libáni paní
Miloslavě Vackové
- schválení přidělení bytu č. 1 v č.p. 15 na náměstí Svobody v Libáni paní
Romaně Voháňkové
- schválení Řádů veřejných pohřebišť v Libáni, Psinicích a Zlivi a ceníku pro
činnost na veřejných pohřebištích
- schválení rozpočtového opatření č. 3/2011
- informování o plnění rozpočtu Technických služeb města Libáň
- schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku na investiční výstavbu stavby
„Libáň – dostavba kanalizace“ ve výši 1 290 000,- Kč s Vodohospodářskou
společností a.s., Jičín
- schválení vzorové smlouvy o nájmu hrobového místa na veřejných pohřebištích v Libáni, Psinicích a Zlivi
- schválení pronájmu nebytových prostor v přízemí č.p. 15 na náměstí
Svobody v Libáni panu Hoang Thi Lai
- schválení nákupu herního prvku na zahradu mateřské školy od firmy Tomovy parky
- informování o schválené dotaci na ošetření 3 ks památných kaštanů
v lokalitě Na Horách
- informování o úniku vody z bazénu koupaliště a o nedostatečném zdroji
vody k napouštění bazénu v letošní sezoně
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- schválení přidělení bytu č. 8 v domě č.p. 96 v ulici T. G. Masaryka v Libáni
paní Zdeňce Volákové
- schválení provedení stavebních prací a úprav stánku na občerstvení na
fotbalovém hřišti v Libáni prostřednictvím Technických služeb města Libáň
- schválení nákupu žaluzií do střešních oken v nájemních bytech v domě
č.p. 96 v Libáni
- schválení pronájmu garsoniéry v č.p. 96 v ulici T. G. Masaryka v Libáni
paní Jaroslavě Vackové na dobu určitou
- schválení zhotovení přípojky pro veřejné osvětlení v části ulice Na Tržišti
v Libáni
- dále byly projednávány žádosti o byt, o opravy v nájemních bytech, o
pracovní místo, o pronájem kulturního domu atd.
Vladimíra Klárová

LIBÁŇSKÉ KOUPALIŠTĚ
Chtěl bych Vás ještě před jednáním zastupitelstva města o podobě budoucího rozpočtu seznámit se situací na městském koupališti v Libáni. Mohli jste si
všimnout, že v poslední době i přes poměrně vlhké a deštivé počasí nedosahuje
hladina koupaliště plného stavu. Tato situace je zapříčiněna dvěma základními
skutečnostmi.
Tou první je velká netěsnost bazénu, kdy denní úbytek vody činí od deseti do
patnácti m³. Druhým důvodem je nedostatečně silný zdroj, který by tento úbytek vyrovnával. Vydatnost studny se rapidně snížila během posledních dvou let.
Stav bazénu je z hlediska úniků myslím na zhruba stejné úrovni jako v letech
minulých. Tento únik nebylo nutné řešit v době, kdy studna dávala dvojnásobné
množství vody než dnes, i když je naprosto zřejmé, že tento únik znamenal
v minulosti i v přítomnosti několikanásobné náklady na chemické ošetření kvality vody.
Stojíme tedy před rozhodováním, jak se k tomuto problému postavíme. Stávající stav, kdy náklady na provoz koupaliště několikrát převyšují příjmy, je
z hlediska ekonomického nepřijatelný. Pokud se zamyslíme nad využitím této
vodní plochy, můžeme na základě vedené statistiky konstatovat, že i za příznivého počasí je podíl našich občanů využívajících koupaliště cca 10% z celkového
počtu návštěvníků. Tolik fakta.
Bude nutno rozhodnout, jakou cestou se při záchraně místního koupaliště
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lých koupališť jsou směřovány pro města nad 10 tisíc obyvatel, což je celkem
pochopitelné. Po vybudování čekají provozovatele takové provozní náklady –
splátky úvěrů, údržba, opravy, revize, chemie, energie, které si může opravdu
dovolit město s průměrným rozpočtem od 200 milionů ročně. Dle informací
z kompetentních zdrojů se tyto náklady pohybují od 600 – 800 tisíc ročně.

Prvním krokem, který bychom měli podniknout, je odborné posouzení vodního zdroje, popřípadě jeho prohloubení. Netěsnosti bazénu se řešily střídavě
v letech 1998-2006 zpracováním několika nabídek dodavatelů, jejichž ceny se
pohybovaly při použití různých technologií od třiceti do šedesáti milionů korun.
Jednalo se o monolitické vodovzdorné betony s pružnými dilatacemi, zafóliování apod. Jednou z možností, jak podstatně snížit náklady při výstavbě a rekonstrukci, je uvažovat např. o radikálním zmenšení půdorysu vodní plochy. Další
eventuální možností, která by i přes netěsnosti bazénu zajistila jeho naplnění, je
možnost využití stávajícího vodního zdroje z Libáňského potoka, který by mohl
být opatřen dostatečnou filtrací. Je to však jen úvaha a k její případné realizaci
je nutný odborný posudek včetně zjištění technických možností této úpravny.
Osobně se domnívám, že i toto řešení bude finančně velmi nákladné.
Od Vás občanů, ale zejména od zastupitelů města, očekávám konstruktivní
návrhy k řešení této problematiky, které by po projednání mohly vést
k vyřešení tohoto problému, nebo alespoň toto řešení naznačit.
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Já osobně celou věc vnímám jako důležitou, a to zejména s přihlédnutím
k tradici, jakou koupaliště v Libáni má. Je však nutno si uvědomit, že v minulosti
se lidé spokojili s koupalištěm plněným z Libáňského potoka a tomu odpovídající kvalitou vody. Je s podivem, že v těchto dobách bylo koupaliště skoro za každého počasí plné Libaňáků a návštěvnost dosahovala několikanásobku
dnešního stavu, kdy voda i servis je nepoměrně kvalitnější.
Petr Soukup, starosta

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Jak jste si již mnozí z Vás všimli, byly v průběhu měsíce srpna umístěny při
vjezdech do Libáně zónové značky s dopravním omezením, kde je
vyznačeno omezení rychlosti na 40 km/hod. a zákaz stání automobilů nad 3,5 tuny.
Osazení těchto značek bylo provedeno na základě žádostí
občanů našeho města a se souhlasem Dopravního inspektorátu
Policie ČR a odboru dopravy Městského úřadu v Jičíně.
Nedodržování dopravního značení bude Policie ČR pokutovat.
red.

STÍNY OD 16. 6. 2011 DO 31. 8. 2011
18. 6. 2011 – přijato oznámení, že neznámý pachatel odcizil
v průběhu Libáňské hvězdné noci na náměstí v Libáni peněženku
s doklady a finanční hotovostí 2.000,- Kč ze zadní kapsy kalhot poškozeného.
19. 6. 2011 – přijato oznámení, že neznámý pachatel se vloupal do
čističky a skladu obilí podniku ZAS Libáň, kdy odjistil hák zajišťující zevnitř vrata
objektu a vnikl dovnitř, kde odcizil tři převodové skříně z výtahů na dopravu
obilí a ze šnekového dopravníku elektromotor, čímž způsobil škodu ve výši
20.000,- Kč. V průběhu šetření byl pachatel zjištěn.
21. 6. 2011 – přijato oznámení, že neznámý pachatel odcizil jednu vláčecí bránu
v hodnotě 1.000,- Kč ze zahrady za neobydleným domem
v Libáni. Pachatel byl zjištěn. Vzhledem k jeho předešlé
majetkové trestné činnosti byla věc kvalifikována jako
přečin krádeže.
24. 6. 2011 – přijato oznámení, že došlo k loupežnému přepadení benzínové čerpací stanice v Libáni.
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Neznámý pachatel maskovaný latexovou maskou pod pohrůžkou namířené
střelné zbraně (pistole) požadoval na obsluze vydání peněz a cigaret. Odcizil
26.191,- Kč v hotovosti a cigarety za 462,- Kč.
11. 7. 2011 – přijato oznámení od servírky v restauraci Koruna v Libáni,
že byla napadena neznámou ženou, která ji praštila přes nos. Pachatelka byla zjištěna a věc oznámena správnímu orgánu MěÚ Libáň.
13. 7. 2011 – přijato oznámení, že neznámý pachatel se pokusil odcizit
šest kusů podkladních ploten a šroubů z kolejiště na železničním přejezdu u obce Psinice. Pachatel byl zjištěn a věc oznámena správnímu orgánu MěÚ
Libáň.
29. 7. 2011 – přijato oznámení,
že neznámý pachatel se vloupal do rodinného domu v ul. Na
Tržišti v Libáni. Pachatel rozstřihl
drátěný plot a vnikl na
pozemek u domu. Zde se pokusil
vypáčit francouzské dveře,
což se mu nepodařilo. Poté rozlomil
vložku zámku u dveří do
garáže a vnikl dovnitř, kde měl již
volný pohyb po celém
domě. Odcizil elektroniku, šperky,
nářadí, benzínovou travní sekačku, jízdní kola a další věci.
Svým jednáním způsobil škodu ve výši 111.909,- Kč.
30. 7. 2011 – přijato oznámení, že došlo ke krádeži neuzamčeného jízdního kola před hernou Jabas v Libáni.
Neznámý pachatel způsobil škodu ve výši 2.000,- Kč.
5. 8. 2011 – přijato oznámení, že došlo k vloupání do rekreačního objektu v obci
Zliv. Bylo zjištěno, že neznámý pachatel nezjištěným
způsobem
odstranil visací zámky z vrat na pozemek,
stodoly a chléva. Vše prohledal a
odcizil
benzínovou travní sekačku a moped zn.
Babeta. Svým jednáním způsobil
škodu v celkové výši 28.500,- Kč.
6. 8. 2011 – přijato oznámení, že došlo k vloupání do
vozidla zaparkovaného v lese u Křešic. Bylo zjištěno, že
neznámý pachatel nezjištěným předmětem rozbil okénko u dveří
spolujezdce vozidla zn. FORD Transit a z vozidla odcizil navigaci zn. MIO, peněženku s finanční hotovostí 19.000,- Kč a doklady oznamovatelky. Svým jednáním způsobil škodu ve výši 24.000,- Kč.
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8. 8. 2011 – přijato oznámení o vloupání do vozidel v Libáni. Bylo zjištěno, že
neznámý pachatel nezjištěným způsobem vnikl do vozidla zn. Škoda Favorit zaparkovaného v ulici Na Ženichově, ze kterého odcizil autorádio s CD přehrávačem zn. Kenwood v hodnotě 2.000,- Kč. Dále neznámý
pachatel nezjištěným způsobem vnikl do vozidla zn.
Škoda Felicia zaparkovaného v ulici Na Sídlišti, ze kterého odcizil autorádio s CD přehrávačem nezjištěné
značky a ruční nářadí, čímž způsobil škodu ve výši
4.830,- Kč.
8. 8. 2011 – přijato oznámení, že v ulici Školní neznámý
pachatel odcizil dvě pozinkované trubky zajišťující vjezd do garáže u domu. Tímto jednáním způsobil škodu ve výši 2.000,- Kč.
9. 8. 2011

– přijato oznámení o krádeži notebooku v podniku MAGNA
v Libáni. Šetřením bylo zjištěno, že dva spolupachatelé využili toho, že seřizovací technik ponechal na pracovišti
notebook zn. Lenovo v hodnotě 35.000,- Kč a na chvíli
se vzdálil. Tento odcizili a uschovali ve vedlejší hale,
kde byl nalezen a vrácen poškozenému.

9. 8. 2011 – přijato oznámení o krádeži peněženky
z vozidla v Libáni. Bylo zjištěno, že neznámý pachatel odcizil
peněženku s doklady, platební kartou
a hotovostí ve výši
600,- Kč z nezajištěného vozidla zn.
Volkswagen Transporter zaparkovaného u domu v ulici Nad
Hřištěm.
15. 8. 2011 – v Libáni vypátrána mladistvá, po které bylo
vyhlášeno celostátní pátrání. Byla zajištěna a předána matce, která oznámila její
pohřešování.
19. 8. 2011
z kostela.
metry

– přijato oznámení, že v Libáni někdo krade okapový svod
Na místě zadržen pachatel, který se pokusil odcizit čtyři
měděného okapového svodu v hodnotě 3.000,- Kč.
Vzhledem k jeho předešlé majetkové trestné činnosti
byla věc kvalifikována jako přečin krádeže.
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
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KONTEJNER NA POUŽITÝ TEXTIL A OBUV
Jak jste si již mnozí všimli, rozšířili jsme pro naše občany možnost separování
dalšího druhu „odpadu“. Na náměstí Svobody v Libáni vedle kontejnerů na tříděný odpad (sklo, papír, PET lahve) byl umístěn kontejner na použitý textil a
obuv – viz mapa. Jeho sběr probíhá každý týden firmou DIMATEX CS. Tento
sběr slouží k další separaci a minimalizaci komunálního odpadu. Vytříděné
oděvy a textilní materiály se recyklují a dále používají jako surovina pro výrobu
čistících plachetek, netkaných textilií apod. Část ošacení vhodné k dalšímu nošení se v rámci charitativního využití věnuje jako pomoc pro sociálně slabé a
potřebné v krizových situacích. Tímto sběrem a následnou recyklací všichni přispíváme ke zlepšení životního prostředí. Kontejner na sběr textilu je bílé barvy s
označením TEXTIL a kontejner obsahuje návod k použití a popis co do kontejneru patří a co nikoliv.
V případě potřeby budou rozmístěny další bílé kontejnery na stanovištích
separovaného odpadu.

kontejner
na textil

Co patří do kontejneru:
použitý a upravený textil (ošacení, ložní prádlo, záclony, bytový textil, ručníky,
ubrusy a párovou obuv) zabalený do igelitové tašky nebo pytle
Co nepatří do kontejneru:
koberce, matrace, molitan a znečištěné textilie
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VÝROČÍ
PhMr. JAN NOSEK
zemřel před devadesáti lety 29. září 1921. Rodák z Lomnice nad Popelkou,
(30. prosince 1849) je v Libáni známý zejména tím, že zde v roce 1887 založil
první lékárnu. Méně je o něm známo, že ještě před příchodem do Libáně i
v prvních letech, kdy zde působil, psal, pod pseudonymem Jan NosekZádvorský, básně, novely i historické črty. Jeho dílo se však, bohužel, nedočkalo
knižního vydání. Po roce 1890 psát přestal a plně se věnoval lékárně a kulturnímu životu ve městě, kde byl také v letech 1908 - 1909 jeho starostou.

FRANTIŠEK SCHULMAN,
libáňský rodák, medik a básník by se 25. srpna dožil svých 95. narozenin. Patřil
do generace básníků jako byli Jiří Orten, František Halas a další. Psal pod pseudonymem Jiří Daniel a jeho krátký život skončil v březnu 1945 v Německu při
pochodu smrti. Po válce byly v jeho pozůstalosti nalezeny čtyři deníky, rukopisná sbírka básní „Jarní sad“, řada nedokončených básní a překlady díla R. M. Rilkeho.

JOSEF HAKEN
Ve věku nedožitých devadesáti let zemřel 11. srpna 2011 dlouholetý velitel a
posléze starosta libáňského hasičského
okrsku, zaměstnanec VČE, starohradský rodák Josef Haken. Většinu svého života se
věnoval práci v libáňském Sboru dobrovolných hasičů, má velký podíl na vybudování nové hasičské zbrojnice, na výchově
mladých hasičů a zejména na záchraně lidských životů a majetku při hašení požárů
v Libáni a okolí.
Obětavě pracoval v bývalé Osvětové besedě, vykonával práci správce kulturního domu a topiče. Miloval lidovou hudbu, byl členem libáňských ochotníků a několikrát si
zazpíval i s Kyzivátovou dechovkou.
Josef Stránský
Za to vše patří Josefu Hakenovi náš dík a čest jeho památce.
Libáňské noviny č. 60
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PLÁN HLAVNÍCH KULTURNÍCH AKCÍ
NA 4. ČTVRTLETÍ 2011
ZÁŘÍ
23. 9.
POSVÍCENSKÁ DISKOTÉKA NA RADNICI – pořádá SRPLŠ v restauraci Radnice v Libáni
24. 9.
SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS – vystoupí v kostele sv. Ducha
v rámci podzimního cyklu Foerstrových dnů 2011
Říjen - prosinec – Poetické podvečery v cukrárně Karolínka
Pořádá: Foerstrovy dny - hudební festival o.p.s. – termíny budou zveřejněny
ŘÍJEN
7. 10.
Divadelní představení komedie Carla Goldoniho SLUHA DVOU
PÁNŮ v provedení ochotnického divadla BOUDA Dobrovice. Pořádá město Libáň v KD, začátek v 19 hod.
23. 10.
Divadelní představení hry Erica-Emanuela Schmitta HOTEL MEZI
DVĚMA SVĚTY a jednoaktovky Tennesee Williamse MLUV KE MNĚ
JAKO DÉŠŤ, BUDU TI NASLOUCHAT v provedení DS KORÁLKA Dětenice – KD Libáň od 19 hod. Pořádá DS Bozděch.
29. 10.
Zahájení 13. přehlídky loutkových divadel
LISTOPAD
13. přehlídka loutkových divadel
Představení se konají každou sobotu od 15 hod. na velké nebo
loutkové scéně Kulturního domu v Libáni – dle samostatného článku.
5. 11.
Divadelní představení hry Pavla Němce DOBA KAMENNÁ a frašky
KLEPAVÉ BÁBY v provedení ochotnického divadla České besedy v
v Daruvaru – Chorvatsko. Pořádá DS Bozděch od 18 hod.
PROSINEC
Pravidelná představení LOUTKOVÉHO DIVADLA MARTÍNEK
Každou sobotu (3. 12., 10. 12., 17. 12.) v loutkové scéně Kulturního domu.
3. 12.
Recitál legendy české populární
hudby, zpěvačky YVETTY
SIMONOVÉ s průvodním slovem
PAVLA SKALICKÉHO
17. 12.
Tradiční VÁNOČNÍ KONCERT
KYZIVÁTOVY DECHOVÉ HUDBY
25. 12.
ŠTĚPÁNSKÁ DISKOTÉKA – pořádá SDH Libáň v KD od 20 hod.
Libáňské noviny č. 60
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a Město Libáň Vás zvou na divadelní představení

Sluha dvou pánů
komedii o tom, co se všechno může stát,
když sloužíte dvěma pánům
Hra je provázena vtipy a komickými událostmi

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ BUDE SEHRÁNO
V SÁLE KULTURNÍHO DOMU V LIBÁNI
V PÁTEK 7. ŘÍJNA 2011
OD 19.00 HODIN

Libáňské noviny č. 60
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OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ SPOLEK „BOZDĚCH“
A MARTÍNKOVO LOUTKOVÉ DIVADLO PRO VÁS PŘIPRAVILY

13. PŘEHLÍDKU LOUTKOVÝCH DIVADEL
„ŘEZNÍČKOVA LIBÁŇ“
V DOMĚ KULTURY V LIBÁNI
Sobota 29. října 2011 v 15.00 hodin
Loutkové divadlo „MARTÍNEK“ Libáň
„POHÁDKA NARUBY“
***********

Sobota 5. listopadu 2011 v 15.00 hodin
Loutkové divadlo „NA ŽIDLI“ Turnov
„PEJSEK A KOČIČKA A DALŠÍ POHÁDKY“
**********

Sobota 12. listopadu 2011 v 15.00 hodin
Loutkové divadlo „ZVONEK“ Hořice
„ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA“
**********

Pátek 18. listopadu 2011 v 10.00 hodin
Představení pro žáky libáňské školy
Divadlo „DRAK“ Hradec Králové
„KOMEDIANTSKÉ BÁCHORKY“
**********

Sobota 19. listopadu 2011 v 15.00 hodin
Loutkový soubor „ROLNIČKA“ Nová Paka
„POPELKA“
**********
Sobota 26. listopadu 2011 v 15.00 hodin
Loutkové divadlo „SRDÍČKO“ Jičín
„PYŠNÁ PRINCEZNA“

Přehlídka je dotována
z rozpočtu města Libáň

Projekt je realizován za finanční
podpory Královéhradeckého kraje

Libáňské noviny č. 60
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8. SETKÁNÍ DECHOVÝCH HUDEB
9. července se uskutečnilo v pořadí již osmé „Setkání dechových hudeb“, poprvé v pěkném prostředí multifunkčního hřiště v Bystřici.
Více
než
třem
stovkám
příznivců
dechové
hudby se
za
překrásného letního počasí představily tři soubory. Jako první to byli muzikanti
z Polabí, dechová hudba „MĚLNIČANKA“, řízená Václavem Jakubcem.
Po ní to byli hosté z Pardubic –
„Pardubická šestka“ s kapelníkem Ladislavem Šrauerem.
Přestávky mezi jednotlivými kapelami vyplnily svým vystoupením půvabné mažoretky „POMNĚNKY“ z Jičína, které sklidily u diváků zasloužený
obdiv a potlesk.
Závěr pěkného hudebního odpoledne v Bystřici patřil hostitelské
„Kyzivátově dechové hudbě“, řízené
Petrem Drahoňovským, se sólisty Zdenkou Petrovou, Klárou Seifertovou a Ladislavem Pacltem.
Za realizaci 8. setkání patří dík
účinkujícím, pořadatelům, OÚ a hasičům obce Bystřice a za finanční podporu Městu Libáň a KrálovéhradecJosef Stránský
kému kraji.
Libáňské noviny č. 60
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POZVÁNKA NA KONCERT
V sobotu 24. září 2011 se
v kostele sv. Ducha v Libáni uskuteční závěrečný koncert
11. ročníku Foerstrových dnů
2011, ve kterém se pod osobní
záštitou a s přislíbenou účastí
Prof. Dr. Mons.
Tomáše HALÍKA
představí pěvecké sdružení
SCHOLA GREGORIANA
PRAGENSIS
s uměleckým vedoucím
Davidem EBENEM.
Vstupenky jsou v předprodeji
v prodejně drogerie paní Petříčkové, zbývající bude možné zakoupit před koncertem v kostele.

KŘESLO PRO OSOBNOSTI
RŮZNÝCH OSUDŮ
Vážení a milí, vítám z prázdnin, snad jste si jich i v tom vrtkavém počasí užili
jaksepatří. Také organizátoři Libáňského hudebního festivalu dbali o
pohodu ve vašich duších. Máme před sebou
zářijové finále letošního
11. ročníku Foerstrových dnů a zahájení nové sezóny Poetických
podvečerů s křeslem pro
hosta. Jaká budou setkání v libáňské cukrárně Karolínka?
Návštěvníkům
se
Utajená svatba v roce 1974
představí Magdalena Dietlová,
Libáňské noviny č. 60
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novinářka, moderátorka, především manželka geniálního scénáristy Jaroslava
Dietla. Svou kariéru začínala v ostravském studiu. Tam se poznali, když moderovala jeho pořad. On byl ženatý, ona vdaná. Oba se rozvedli a v roce 1974 se
vzali. Přestěhovali se do Prahy, spolu měli dvě děti. Jaroslav Dietl v roce 1985
zemřel náhle na infarkt, ona se vrátila k moderování a práci pro televizi. V 90.
letech založila společenský časopis Xantypa, v jehož čele stála čtrnáct let.
V současnosti se snaží o realizaci Dietlova sedmidílného seriálu, který nikdy nebyl zpracován. Nádherný příběh tří pozoruhodných mužů. Po úspěchu Nemocnice v Německu si nový seriál objednala hamburská televize. Není možno si
nevšimnout, že život Magdaleny Dietlové je mnohotvárný. Stále vypadá skvěle.
Jaký vůbec byl život se slavným spisovatelem a dramatikem... „Pořád ho někde vyhlížím, nikdy mě úplně neopustil“, přiznává M. Dietlová. Spolupracovala
na některých jeho seriálech? Byl její muž bohém nebo naopak pedant? Byla mu
Magdalena někdy inspirací pro nějakou z jeho slavných postav? V čem ovlivnil
Jaroslav život svoji manželky? Co je dnes pracovní náplní života této úspěšné
ženy? Návštěvníci zblízka obklopí hosta v Křesle - charismatickou Magdalenu
Dietlovou a ona na tohle všechno bude vzpomínat.
„Ze Svobodné Evropy Lída Rakušanová“, znělo
léta pravidelně z éteru. V srpnu 1968 odešla se
svým budoucím manželem Josefem do zahraničí.
Usadili se v Mnichově, ona od roku 1978 jako
kmenová redaktorka začala hlásit na vlnách Svobodné Evropy. Rádia, které si letos připomíná 60
let svého vzniku. Toto výročí je rovněž příležitostí
k zamyšlení nad svobodou slova. A také nad tím,
jakou má svobodné slovo vlastně váhu.
V současné době je Lída Rakušanová komentátorkou domácí politiky, působí jako spolupracovnice regionálních Deníků, především s Českým rozhlasem 6, který považuje
za jakéhosi dědice Svobodné Evropy a ten duch tam stále vládne. A mně v této
chvíli došlo, že musíme tuto skvělou profesionální novinářku a autorku pořadu
Názory a argumenty pozvat do Křesla pro hosta. Lída Rakušanová nabídku přijala a už v listopadu se s ní v Libáni setkáme.
Aby byly naše hovory na Křesle stále svěží a příjemné, usiluji o účast herce
Michala Suchánka, tak známou postavu televizní obrazovky, že ji nemusím ani
představovat. Nebude přinášet závažné myšlenky své filosofie, ale vtipně odpovídat i na všetečné otázky. Budeme očekávat dobrou náladu, trochu SuchánkoLibáňské noviny č. 60
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va známého humoru. Zbývá už jen Michala Suchánka přimět na Křeslo, aby něco na sebe prozradil.
Podvečer s hudbou? Překvapivě mě často lidé oslovují a žádají, abych se prý
vyzpovídal z lásky k hudbě. Člověk se obvykle zpovídá ze hříchu nebo za co se
stydí. Za vlídný vztah k hudbě se nikdo stydět nemusí. Ano, hudba šla a stále jde
se mnou celým životem jako rovnice citu. Vyjadřuje nejrůznější myšlenky, nálady a touhy. Já potřebuji hudbu, jak se zdá, zcela živelně. I k soustředění na svou
denní práci. Přesto mám až nepříjemný pocit, když mám aspoň částečně povídat o tom, co jsem všechno viděl, co kde slyšel, které velké osobnosti jsem na
cestě životem za hudbou potkal, prostě vynést z hlubin duše věci minulé i současné… Zamýšlet se nad úlohou osudu a náhod v mém životě, završené nekonečně mohutnými dojmy z hudby s velkým H? Může takové vyprávění vůbec
někoho zajímat? Jsem rád, že jsem mohl dělat a stále dělám to, co mám nejraději, to znamená propojit hudbu s životem a světem. Pokud se ovšem najdou
trpěliví posluchači s ambicemi tohle všechno poslouchat, pokusím se u šálku
kávy vyprávět.
Aktuální informace o nových podzimních Poetických podvečerech s křeslem
pro hosta získáte v cukrárně Karolínka nebo na stránkách www.foerstrovydny.cz.
Zdeněk Vokurka

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR LETOS JIŽ PO
JEDENÁCTÉ
Od 15. srpna tohoto roku se konal již
11. ročník příměstského tábora, který
pořádalo Občanské
sdružení Borovička
pro děti z Libáně a
okolí.
První den byl věnován výtvarným dílnám. Děti vytvářely
krásné práce ze sena,
pletly košíčky z peLibáňské noviny č. 60
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digu, stužkami zdobily zvoneček, z bavlnek tvořily ozdobné šňůrky a na kolíkových stavech tkaly. Pod odborným dohledem a v pěkném prostředí na chalupě
na Záhubech zhotovily opravdu pěkná díla, která se jistě rodičům líbila. Večer počasí sice zkazilo přenocování ve stanech,
a tak noc strávily děti
v ZŠ Bodláka a Pampelišky na Veliši, ale
náladu to nepokazilo.
Druhý den byl ještě částečně věno-ván
dílnám a vycház-ce.
Odpoledne pak mezi
děti zavítal Jan Gyuris, president asociace tradičního okinawského karatedo ČR, který s dětmi pobesedoval o Japonsku - Okinawě, odkud se právě vrátil. Předvedl jim několik
ukázek ze svého umění, pak cvičil i s nimi a na závěr každému věnoval japonský
peníz - jen s přáním, aby se hodně vzdělávaly a učily cizím jazykům. Bylo to moc
hezké a pro děti poučné a vzdělávací odpoledne. V jeho úplném závěru slečna
Kůsová zkrášlila barvami obličej každého dítěte do podoby princezny, afrického
šamana, Spidermana,
skřítka aj...
Středa vedla cesty
táborníků do Prahy
na Ruzyň. Při dvouhodinové exkurzi na letišti ve staré a nové
Ruzyni měly děti příležitost zhlédnout zákulisí letiště, provozy,
odbavování cestujících i zavazadel, zabezpečení letů a hlavně z těsné blízkosti
pozorovat přílet i
Libáňské noviny č. 60
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vzlet letadel, ba i mávání pilotů při dosednutí na zem. Velmi zajímavá byla i návštěva letištní hasící jednotky. Odpoledne pak bylo věnováno návštěvě Království železnic na Smíchově.
Čtvrteční pěkné počasí nás nasměrovalo do Úštěku, kde se děti trochu „bály“
v Muzeu čertů a poté následovala projížďka lodí po Máchově jezeře.
Pátek byl věnován blízkému okolí. Prohlídka Humprechtu a Kosti završila týden plný nových poznatků, zajímavostí a i nových vědomostí. Doslova sladkou
tečkou byl pak slavnostní pozdní oběd v penzionu Ort, kde děti dostaly na závěr
diplom.
Děkuji všem členům OS Borovička i dalším příznivcům našeho sdružení, kteří
se podíleli na zdárném průběhu tábora, za jejich práci a Městskému úřadu Libáň za finanční příspěvek. Děkuji i maminkám a babičkám, které se také některých dnů účastnily a viděly, že o jejich děti je dobře postaráno.
za OS Borovička Irena Škodová

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
Tentokrát začal školní rok radostněji. Jednak bylo krásné počasí, jednak se ve
škole objevilo více dětí než v minulém školním roce. Prvňáčků je dokonce třicet.
Takže trvalo o
poznání déle,
než je kamarádi z devátého
ročníku uvedli
do třídy a než
se tam natěsnali i rodiče a
další průvodci.
A pak už následovaly samé
příjemné věci
– pěkně vyzdobená třída a
mnoho pěkných dárečků na lavici. Pan starosta tak jako vloni dětem přečetl
pohádku a na oplátku bude chtít, aby mu ji zase ony přečetly v červnu. Za neceLibáňské noviny č. 60
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lý rok už z nich
budou čtenáři a
doufejme, že je
zájem o čtení
neopustí
ani
v době počítačové. Aby se jim
lépe učilo, bude
třída na hlavní
předměty dělena
na dvě skupiny.
Přejeme prvňákům, a nejen jim,
aby se jim ve
škole líbilo a aby
prospívali se samými jedničkami.
V samotné škole potěšilo zejména paní učitelky na prvním stupni, že nemusí
mazat tabuli hadrem a děti si mýt ruce v kbelíku. Vodovodní rozvody byly už
v takovém stavu, že v některých třídách netekla voda vůbec. Jsme vděčni zřizovateli, že i
přes finanční
tíseň uskutečnil rekonstrukci rozvodů vody
v celé nové
budově. Náročné práce
proběhly o
prázdninách
a je zejména
zásluhou pana školníka
Melouna a
paní uklizeček, že prvního září bylo vše připraveno k provozu. Doufáme, že postupně se
podaří vyřešit i další problémy, které nás ve škole tísní.
Libáňské noviny č. 60
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Teď si ale už přejeme, aby byl tento školní rok klidný a bezproblémový a aby
byli spokojeni všichni – žáci, učitelé i rodiče. Děkujeme, že nám zachováváte
přízeň.
Jitka Šedivá

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
Když jsem 1. září vyšla ráno z domova, uvědomovala jsem si, že je to naposledy, co jdu v tento den
do libáňské školy. Před školou už stálo mnoho žáků
a také prvňáčci se svými rodiči. Jako nejvyšší – devátá třída máme na starost opatrovnictví právě nových
prvňáčků.
Jelikož jsme nejstarší třída, vešli jsme do školy
nejdříve. Za dveřmi staré budovy jsme ale čekali na
své prvňáčky. Podle seznamu jsme si je rozdělili, takže každý si zvolil toho svého. Někteří máme i dva,
protože jich je moc.
A je to tu! Paní učitelka Mlýnková vyvolala první
jméno. Věděla jsem, že můj prvňák je skoro na začátku. „Kristýna Konůpková“, ozvalo se a já šla na řadu. Postavila jsem se do
dveří, počkala, až
se Kristýnka přivítá s paní učitelkou, vzala jsem
ji za ruku a dovedla do řady. Můj
druhý žáček byl až
poslední, a tak bylo dost času na
první seznámení.
Po chvíli jsem byla
znovu na řadě:
„Pepa Zadina“.
Takže počkat,
až vyjde na schody, vzít za ruku a
odvést ke Kristýnce – to byl plán. A taky to tak bylo!
Libáňské noviny č. 60
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Teď už jsme všichni drželi někoho za ruku a prvňáky jsme odvedli do jejich
třídy. Tam si každý našel své místo a my jsme mohli jít zahájit školní rok do své
třídy s naší paní učitelkou Hazdrovou.
První den ve škole byl jen krátký, ale přesto velmi důležitý – pro prvňáky i
pro nás.
Iva Havířová, IX.A

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Paci, paci, pacičky,
my jsme správné dětičky.
Ať jsme kluci nebo holky,
chodíme spolu do jedné školky.
Naše škola malá je,
mateřská se jmenuje.
Rádi do ní chodíme,
za ruce se vodíme.
Hrajeme si, cvičíme,
zpíváme a kreslíme.
Všichni se tu rádi máme,
protože se dobře známe.
I když nám sluníčko pouští na zem hřejivé paprsky, léto se pomalu chýlí ke
konci, prázdniny a dovolené jsou už za námi, zůstaly pouze vzpomínky. V naší
školičce se opět ozývají dětské hlásky, smích, trochu i pláč, protože odloučení
od maminky není vždy
jednoduché. Ale vše překonáme, budou z nás kamarádi, kteří si společně
užijí každý den. V loňském
školním roce nás čekala
voňavá, vymalovaná školka, letos překvapení na
naší zahradě. Město Libáň
získalo pro MŠ dřevenou
sestavu
prolézaček
a
skluzavky „Tomovy parky“.
Poděkování patří zejména
panu starostovi Soukupovi. Děti byly nadšené. Magna Exteriors & Interiors Bohemia, s.r.o., pobočka LiLibáňské noviny č. 60
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báň, věnovala dětem sponzorský dar, za který byl zakoupen přístřešek na druhé
pískoviště, takže i třída Berušek si teď může ve stínu hrát, protože kloboučky
moc nepomáhaly. Přístřešek nám sestavil pan školník Karel Meloun za pomoci
naší šikovné školnice Marty Beránkové. Chtěli bychom touto cestou poděkovat
panu školníkovi, který i když je vytížen v základní škole, vždy ochotně pomůže i
u nás ve školce a my si toho velice vážíme. Jsme rádi, že děti mají něco nového,
protože tím více se těší do školky a to je i radost naše.

kolektiv učitelek MŠ Libáň

SRPLŠ
TAJNÝ VÝLET
Dne 16. června 2011 pořádalo SRPLŠ tajný výlet pro děti ze zájmových
kroužků. Nic netušící děti jsme dvěma autobusy odvezli do krásného údolí s názvem Vochtánka pod hradem Potštejn. Vstříc nám přijeli dva prérijní Indiáni na
Libáňské noviny č. 60
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svých krásných koních. Po krátké svačince jsme všichni usedli do obrovského týpí a naslouchali prastarým
příběhům z úst náčelníka
jménem
„TEN, KTERÝ SEDÍ
POD KONĚM". Děti
seděly a se zatajeným dechem doslova hltaly každé náčelníkovo slovo. Za
doprovodu bubnu
jsme si všichni zazpívali indiánskou píseň a poté následovala výuka
dětí v práskání honáckým bičem, v lasování,
jízdě na koních a v lukostřelbě. Toto dopoledne strávené v indiánské vesničce bylo pro děti
krásným a obohacujícím zážitkem.
za SRPLŠ Petra Urbanová

MÍSTNÍ SPOLKY
HASIČI
Sbor dobrovolných hasičů Libáň pokračoval v oslavách 130 let od založení i
v letních měsících. V sobotu 25. června 2011 se konal den otevřených dveří ve
zbrojnici. Hasiči připravili výstavu dokumentů, dobových stejnokrojů, hasičské
techniky, výstroje a výzbroje od nejstarší až po vybavení, které se používá v
současné době. Návštěvníci si také prohlédli výstavu diplomů a pohárů, které
náš sbor získal na soutěžích v požárním sportu. Zahájení provedl starosta sboru
pan Mazáček a poté přečetl Jan Štulák originál zakládací listiny ve staročeštině.
Následovala ukázka vyproštění osob z havarovaného automobilu a jeho následné rozřezání, které předvedli hasiči ze Sobotky. Hasiči připravili také občerstvení pro návštěvníky. Škoda, že občané Libáně neprojevili větší zájem o tuto
vydařenou akci.
Další kulturní záležitostí byl zájezd v sobotu a v neděli 16. - 17. července po
Českém ráji s noclehem v Turnově. Hasiči navštívili Drábské světničky, zámek
Mnichovo Hradiště, Sychrov, Hrubý Rohozec, projeli se vláčkem v Pěnčíně, proLibáňské noviny č. 60
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hlédli si obrácené zvony v Rovensku a další památky. Tento zájezd patřil k těm
nejzdařilejším v dlouholeté tradici zájezdů.
Soutěžní družstva také v létě nezahálela, což potvrzuje účast dvou družstev
mužů ve Psinicích 11. června. Kozodírského výstřiku 23. července se zúčastnila
dvě družstva mužů, družstvo žen a dětí. V sobotu 6. srpna jeli muži i ženy na
noční soutěž na Kacákovu Lhotu a 27. srpna do Brodku na Brodecké klání. Hlavní soutěžní akce pro náš sbor byl 3. ročník dětské soutěže o putovní pohár SDH

Libáň, který se konal 3. září 2011. Díky navázání spolupráce s Leteckým klubem
Libáň tato soutěž proběhla na letišti. Zúčastnilo se 17 družstev dětí, 10 starších
a 7 mladších. V pěkném letním počasí děti závodily ve štafetě, útoku i v přetahování lanem. Díky sponzorství Města Libáň a MAGNY si děti odvážely pěkné
ceny za umístění i za účast. Poděkování patří členům leteckého klubu v čele s
panem Petrem Soukupem, že nám umožnili tuto tak zdařilou akci uspořádat na
letišti.
Z další činnosti našeho sboru chci ještě zmínit výjezdovou jednotku, která
22. června asistovala jako technická pomoc při odstranění spadlého drátu el.
vedení v Křešicích, 17. července hasila požár suché trávy u obce Zliv a 31. července komín v Staročeské krčmě v Dětenicích.
V letošním roce nás ještě čeká účast na několika soutěžích, 1. října zakončení
soutěžní sezony ve zbrojnici spojené se školením, v prosinci slavnostní Valná
Libáňské noviny č. 60
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hromada, která bude vyvrcholením našich oslav založení sboru a v poslední řadě také 25. prosince tradiční Štěpánská disco zábava.
Na závěr chci poděkovat všem členům za obětavou práci, neboť příprava dne
otevřených dveří, zájezdu a dětské soutěže stála členy sboru hodně úsilí a hlavně volného času.
Naďa Hakenová, jednatelka SDH Libáň

DĚTSKÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ NA LETIŠTI
V LIBÁNI
3. září proběhl již třetí ročník této dětské hasičské soutěže. Počasí bylo nadmíru příznivé a počet
soutěžících byl v krátké historii soutěže nejvyšší. O
celé soutěži budou jistě informovat libáňští hasiči,
ale já jsem se snažil podívat se na celou soutěž
trochu z jiného pohledu. Pozorně jsem sledoval
nadšení a nasazení všech soutěžních družstev
k dosažení co nejlepšího výsledku. Velmi mě ale
zaujalo množství
dospělých, rodičů
a trenérů v jedné
osobě, kteří s dětmi jejich úspěchy i neúspěchy
intenzivně prožívali.
Pomyslel
jsem si, jak je
dobře, že se najde tolik ochotných lidí, kterým
není jedno, co
jejich ratolesti ve
svém volném čase dělají. Toto si
člověk uvědomí zejména v době, kdy využití volného času dětí se stává opravdu
vážným problémem, který v mnoha případech končí pro naši společnost velmi
smutně. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na organizaci podíleli a připravili
hodnotný sportovní zážitek nejen pro děti, ale i pro dospělé.
Libáňské noviny č. 60
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Letecký klub Libáň, Petr Soukup

KOZODÍRSKÝ VÝSTŘIK
V sobotu 23. července se uskutečnil 6. ročník hasičské soutěže v
Kozodírkách. Počasí nám
přálo a tak se zúčastnilo
rekordních 24 družstev.
Kozodírští muži a ženy
opět potvrdili, že jsou
nejsilnější tahouni - první místo v přetahování
lanem tedy zůstalo domácím. Potěšila nás
účast družstev ze vzdálenějších míst - Pňov,
Libice nad Cidlinou, Obruby, Obrubce, Humburky. V celkovém hodnocení se v
útocích a ve štafetách umístili: muži - 1. Pňov A, 2. Psinice B, 3. Pňov B, ženy - 1.
Kopidlno, 2. Kozodírky, 3. Psinice, děti - 1. Brodek, 2. Obruby, 3. Libáň. Celým
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dnem nás opět provázeli Ruda Janeba a Michal Vlk. Všichni, kdo přišli na večerní diskotéku, mohli spatřit krásný ohňostroj.
Děkujeme všem, kteří každý rok pomáhají s přípravou kozodírského výstřiku
a těšíme se na příští ročník.
Miroslava Řezníčková
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HASIČI VE PSINICÍCH NEZAHÁLEJÍ
Babetiáda
16. července 2011 odpoledne se konal na hřišti
ve Psinicích 1. ročník „Babetiády“. Tohoto setkání
mopedů se zúčastnilo celkem 13 jezdců, z nichž jeden na bicyklu. Součástí
akce byla vyjížďka na 5 kol
po trase Psinice, Libáň,
Zliv, Ledkov a opět Psinice. Každý účastník obdržel
věcnou cenu.

Loučení s prázdninami
V sobotu 20. srpna 2011 se ve Psinicích konal osmý ročník Loučení
s prázdninami, letos na téma pohádky se zvířátky. Tohoto odpoledne plného
soutěží, zpěvu a tance se zúčastnilo téměř 200 dětí. Na úvod programu vystoupily mažoretky z Kopidlna a po nich se už mohly děti vrhnout na připravené
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soutěže, například přenášení pylu do včelího úlu, házení míčků, válení koblížků,
chytání rybiček a mnoho dalších. Velký úspěch měla tak jako v předchozích letech lanovka a také děti hojně využívaly možnost svézt se na poníkovi Plutovi.
Po celé odpoledne měli všichni přítomní možnost prohlédnout si ohradu se živými zvířátky (ovečky, kachny a králíci) a Krakonošovu zahrádku. Po ukončení
soutěží vystoupily podruhé Kopidlenské mažoretky a hned po nich na parket
doslova vběhla zpěvačka Heidi Janků. Ta měla pro děti připraven zajímavý program se zpěvem a soutěžemi. Před předáním cen všem soutěžícím dětem se
ještě představila taneční skupina zralých žen Viróza z Podůlší. Také libáňští mladí hasiči uhasili Trautenberkův seník. Při večerním posezení se pak někteří návštěvníci loučili s prázdninami dlouho do noci.

Výroční koncert
V sobotu 3. září 2011 se
v kostele sv. Jiří ve Psinicích
uskutečnil výroční koncert.
Účinkující: Jana Lišková Kvochová – klavír + cembalo,
Ilona Veselovská – flétna,
Lucie Jarešová – soprán. Děkujeme všem, kteří se koncertu zúčastnili a přispěli tak
na opravu vstupní brány psinického hřbitova.

Pozvánka na archeologickou vycházku
Regionální muzeum a galerie v Jičíně pořádá v sobotu 22. října 2011 od
13 hodin archeologickou vycházku v Psinicích u Libáně.
Program:
1. Prohlídka kostela sv. Jiří a zvonice
2. Mohylové pohřebiště
3. Dělostřelecká reduta
4. Výstava archeologických nálezů ve mlýně u Kinských
5. Posezení a beseda o archeologii
Zveme tímto všechny občany k účasti.
SDH Psinice
Libáňské noviny č. 60
- 29 -

Z HISTORIE
STALO SE…
1626 - před 385 lety
V tomto roce, kdy pánem na Staré byl Vilém z Lobkovic, plenili zdejší krajinu
císařovi spojenci - Sasové. Ti zpustošili polnosti a v kraji nastal hladomor. Starohradské panství dostal Albrecht z Valdštejna.
1721 – před 290 lety
27. října uzavřel libáňský farář J. I. Stela s okolními vesnicemi smlouvu, že mu
budou platit ročně 70 zl. za vydržování kaplana, aby byly v neděli dvě mše. Jedna mše se měla sloužit za lehkou smrt a odpuštění hříchů těm, kdo na kaplana
platili.
1771 - před 240 lety
Byly u nás zavedeny první papírové peníze – bankocetPro pohodlné nošení dosáhly veliké obliby.

le.

1781 – před 230 lety
Řeznictví bylo prohlášeno za svobodné řemeslo necechovní, ale vysekávat maso
se smělo jen v masných krámech, a to o ½ kr. na libře laciněji než v Praze.
V Libáni stála libra hovězího i vepřového 5 kr. To platilo pouze 10 let.
1791 – před 220 lety
Císařským nařízením bylo obnoveno řeznické řemeslo s cechovními výsadami.
Zároveň bylo obnoveno cechovní řemeslo tkalcovské.
1816 – před 195 lety
Stát odevzdal vydávání peněz Národní bance, která měla právo obstarávat
platby raženými penězi a peněžními poukázkami podle konvenčního čísla. Bankovky se vyměňovaly v poměru 100 nových za 250 starých.
1846 – před 165 lety
Podél Dětenické silnice (dnes Českých Bratří) bylo vysázeno ovocné stromoví.
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1851 – před 160 lety
Začalo se s přípravou stavby nové školy na pozemku po spáleništi č.p. 13 na
náměstí (dnes cukrárna Karolínka), který vrchnost zakoupila v roce 1835. Stará
škola, postavená v roce 1786 u kostela, byla tak chatrná, že se nedala opravit,
pro 360 dětí již nestačila a pro výuku byly najímány různé místnosti po celém
městě.
1861 – před 150 lety
30. září odevzdal obci zdejší okresní přednosta Fr. Skoumal 53 zl. a 36 kr. za
propadlé předměty jako základ pro dívčí školu s přáním, aby později, až bude
zřízena, byla z úroků vyplácena odměna za vyučování dívčím ručním pracím.
1866 – před 145 lety
Od 6. července do 24. září bylo v Libáni ubytováno celkem 8208 mužů, 88 důstojníků a 855 koní saského a rakouského vojska. Byla zde nemocnice pro lehce
raněné. Mnozí vojáci pomáhali na polích.
1871 – před 140 lety
Byla zahájena stavba silnice na Novém Městě – dokončena byla v roce 1872
v nákladu 518 zl. 71 kr.
1876 – před 135 lety
Voda z Bystřice vystoupila ze břehů a zatopila „zelnice“ na Ženichově.
1881 –před 130 lety
Libáňští studenti uspořádali divadelní představení, které vyneslo 115 zl. na obnovu Národního divadla v Praze.
1891 – před 120 lety
V Libáni vznikl „Okrašlovací spolek“, jeho členem se stalo i město Libáň.
1896 – před 115 lety
Dnem 1. září byla otevřena 1. třída měšťanské školy.
váno bylo v budově dnešní cukrárny Karolínka.
1911 – před 100 lety
Bylo zahájeno jednání a zřízení telefonního vedení,
které bylo realizováno až v roce 1917.
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Vyučo-

1916 – před 95 lety
Rekvizicí zvonů pro válečné potřeby přišla Libáň o zvon o
váze 537 kg a 47 kg varhaních píšťal.
1931 – před 80 lety
V budově školy byla instalována okresní živnostensko – obchodně - průmyslová a zemědělská výstava.
1941 – před 70 lety
Byla dokončena výstavba a slavnostní otevření nového libáňského sportovního
stadionu.
Byla dokončena stavba silnice do Kozodírků.
1951 – před 60 lety
V cukrovaru byla zahájena stavba nového kotle 1. brněnskou strojírnou o výhřevné ploše 350 m2 a výkonu 10 t. páry za hodinu.
V tomto roce bylo v Libáni zrušeno 23 živností, zbylé byly zařazeny do vzniklého
SKP (sdružený komunální podnik) – 5 hostinců, 2 malíři, 2 truhláři, autodílna, 2
pohřební ústavy, fotograf, cukrárna, sběrna prádla a sady.
1956 - před 55 lety
V Plastimatu byl 1. televizor, druhý byl potom v klubovně
cukrovaru.
1961 – před 50 lety
Vnitřek sálu kulturního domu byl opatřen umakartovým
obložením. Vydrželo plných 40 let do roku 2001.
1971 – před 40 lety
Libáňský cukrovar oslavil 100 let závodu a 50 let výroby droždí.
1996 – před 15 lety
Byla vypracována studie na rekonstrukci Školní ulice. Došlo k ní až o 13 let později.
Z funkcí rezignovala starostka obce paní Milada Zubatá a další dva členové zastupitelstva.
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2001 – před 10 lety
Byla provedena rekonstrukce interieru kulturního domu, který byl po zrušení
OB v roce 1991 jeho převzetí do péče města značně zdevastován. Kompletně
byla vyměněna elektrická instalace, upraveny herecké šatny, WC a jeviště a byly
vymalovány všechny prostory.
17. listopadu 2001 s „Vánočním koncertem“ navštívil Libáň a nově upravený sál
Kulturního domu Václav Hybš se svých orchestrem a sólisty Pavlem Bartoněm,
Martou Vančovou, Ivanou Zbořilovou a Karlem Hálou. Slovem doprovázel libáňský rodák, televizní hlasatel Miloš Frýba.
z kronik vybral a volně zpracoval Josef Stránský

Z LIBÁŇSKÉ KRONIKY – ZÁVĚR
Vážení čtenáři Libáňských novin,
od května 1998, kdy v čísle 13 vyšel
1. díl seriálu o dějinách našeho města, jsme v čísle 59 dospěli do konce
roku 1978, kterým jej, vzhledem
k tomu, že většina našich čtenářů je
již přímým účastníkem událostí let
následujících, uzavíráme.
Cílem seriálu bylo připomenout
našim občanům, zejména mladší
generaci, bohatou historii Libáně i
celého regionu a tím upevnit jejich
vztah a pouto k místu, ve kterém žijí.
Při zpracování jednotlivých pokračování seriálu jsem použil údaje
z dostupných libáňských kronik, ročenek Muzejního spolku, publikace Z
kronik města Libáně, vydané v roce
1947 Muzejním spolkem a publikací
650 let města Libáně z r. 1974.

Josef Kramář, libáňský starosta a první kronikář

mář, rodák z Vysokého nad Jizerou,
který od roku 1843 žil a pracoval
v Libáni, byl zde v letech 1860 - 1862
starostou, založil zde Občanskou
záložnu, zavedl pokusné pěstování
bource morušového, založil Pamětní
knihu obecní, sepsal rodokmeny
hrabat Šliků od roku 1637, historii

Prvním libáňským kronikářem,
kterému můžeme poděkovat za ucelené zápisy od prvních zmínek o obci
do roku 1862, byl Ph.Mr. Josef KraLibáňské noviny č. 60
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města a nejdůležitější události.
V roce 1862 odešel jako pedagog do
Prahy, později do Přerova a Olomouce, kde v roce 1895 zemřel. Josef Kramář však nebyl původcem
vzniku libáňské kroniky, nýbrž pan
Jan Kovanda, jak uvádí rada bývalého zastupitelského okresu libáňského Blažej Kolárský v „Pamětní
knize“ z roku 1931, sepsané při příležitosti Okresní výstavy živnostensko - obchodní, průmyslové a
zemědělské v Libáni, kde uvádí:
„Město Libáň vlastní krásnou a pečlivě vedenou pamětní knihu, založenou roku 1860 bývalým libáňským
učitelem Janem Kovandou, jenž však
mimo krásné a kronikáře povzbuzující předmluvy děje z minulosti a přítomnosti v pamětní knihu nezapsal,
když byl po opatření knihy a zapsání
její předmluvy dne 16. února 1860
po padesátiletém působení v úřadě
učitelském v Libáni zemřel. Vedení
této jediné staré pamětní knihy města Libáně převzal na se v roce 1860
tehdejší starosta Josef Kramář…“.
Po odchodu Josefa Kramáře nebylo ve psaní kroniky pokračováno,
až teprve v roce 1936 zpracoval dr.
Pravoslav Hykeš události z let 1918
až 1928. Jmenovaný zde působil
v letech 1931 až 1937 jako odborný
učitel a po udělení doktorátu odešel
do Prahy, kde působil jako ředitel
Pedagogické knihovny J. A. Komenského.

Mezeru v zápisech, tedy léta 1862
až 1918 doplnil dlouholetý libáňský
učitel a kulturní pracovník František
Vojtíšek. Narodil se 26. září 1907
v Jičíně a od roku 1933 působil
v Libáni až do své smrti 4. ledna
1981. Kromě pedagogické činnosti
se věnoval historii a kultuře, založil a
řídil Muzejní spolek, vydával Ročenky a historické publikace, vedl osvětovou besedu a městské muzeum.
Libáňskou kroniku dopsal až do roku
1958.
Ve psaní městské kroniky pokračoval do roku 1965 pan Josef Vrba,
náčelník železniční stanice v Libáni
v.v., následovali kronikáři, zvolení
tehdejší radou MNV – od roku 1975
učitel v.v. Josef Formánek, od roku
1985 paní Jarmila Šedivá a od roku
1997 dosud pan učitel Josef Kůta.
Závěrem:
V seriálu Z libáňských kronik jsem se
důsledně držel údajů a dat, uvedených v citovaných materiálech a tak,
pokud jsem se dopustil některých,
podle někoho třeba nepravdivých
údajů, nestalo se tak úmyslně a za
případné omyly se omlouvám. Věřím, že historie našeho města nejen
čtenáře Libáňských novin stále zajímá. Budeme pokračovat v rubrice
„Stalo se…“ a snad se nám někdy
podaří články „Z libáňských kronik“
vydat jako celek.
Všem našim čtenářům děkuji za
projevenou pozornost.
Josef Stránský
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SPORT
FOTBAL
MEMORIÁL RADKA KYZIVÁTA
Dne 27. srpna 2011 se na hřišti v Libáni konal fotbalový turnaj mladších žáků,
pořádaný jako 6. ročník Memoriálu Radka Kyziváta. Ke stálým účastníkům turnaje – FC VTJ Milíčeves, SK Židněves, Dolnobousovský SK a domácímu Sokolu
Libáň, přibyli letos dva nováčci, a to mužstva FK Dobrovice a FK Bakov nad Jizerou.
V porovnání s loňským
ročníkem nám mimořádně
přálo počasí, dopoledne
krásně svítilo sluníčko, které se odpoledne sice schovalo, ale žádný déšť nás
tentokrát nepotkal. Zkrátka
ideální počasí na fotbal.
Turnaj se hrál systémem
každý s každým, a tak se na
libáňském hřišti sehrálo
patnáct utkání. Nejvíce se dařilo jednomu z nováčků turnaje, FK Bakov nad Jizerou, který neztratil během turnaje ani bod a stal se tak zaslouženým vítězem.
Dařilo se ale i našim hráčům, kteří obsadili na turnaji krásné druhé místo. Na
třetí příčce skončilo mužstvo FK
Dobrovice.
I v letošním ročníku byli vyhlášeni nejlepší jednotlivci. Nejlepším střelcem turnaje se stal
Tomáš Vitmajer z FK Bakov nad
Jizerou, který měl na svém kontě dvanáct přesných zásahů.
Nejlepším brankářem turnaje
byla vyhlášena Karolína Podsedníčková z mužstva SK Židněves. Nejlepším hráčem turnaje
se stal Jan Čáp ze Sokola Libáň.
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Dovolte mi touto cestou poděkovat MěÚ Libáň za finanční podporu turnaje.
Dále bych chtěl poděkovat pánům rozhodčím – J. Petříčkovi, J. Peštovi, M.
Droznovi, T. Vondráčkovi a J. Smetanovi. Velký dík patří rovněž Monice Smetanové, která se postarala o pohodový chod kiosku s občerstvením.
Celkově bych 6. ročník Memoriálu Radka Kyziváta hodnotil jako velmi podařený, ale právě proto se budeme muset pečlivě připravit na jeho sedmé pokračování v roce 2012, aby měl turnaj opět dobrou, ne-li ještě lepší úroveň.
Konečná tabulka turnaje: 1. FK Bakov nad Jizerou
15 bodů
2. Sokol Libáň
10 bodů
3. FK Dobrovice
7 bodů
4. FC VTJ Milíčeves
6 bodů
5. Dolnobousovský SK
4 body
6. SK Židněves
0 bodů

Václav Čáp

SOUSTŘEDĚNÍ FOTBALOVÉ PŘÍPRAVKY
TJ SOKOL LIBÁŇ - chata Krakonoš 24. 8. - 29. 8. 2011 - probíhalo ve složení
Adam Krivoš, Máťa Havelka, Míša Táborský, David Laskoš, Matěj Švorc, Vojta
Verner, Honza Král, Tomáš Bubela, Lukáš Petrtýl, Lukáš Bobek, Štěpán Myška,
Filda Smetana pod dohledem trenérů Romana Myšky a Ládi Petrtýla. Pomocné
ruce a nohy přidali Franta Bubela a Michal Bobek a přehled o zdravotním stavu
fotbalových nadějí měla Lucka Vernerová.
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Předposlední prázdninový týden jsme vyrazili vylepšovat svoje sportovní dovednosti a trochu se i více poznat na krkonošskou boudu „Krakonoš”, které velí
jeden velmi příjemný a podnikavý příznivec dětí Petr Kuchta alias Bizon.
Protože nám velmi přálo počasí, mohli jsme si dosyta dopřát horského vzduchu a sluníčka nejen na hřišti v kopačkách, ale i s batohem na zádech při túrách,

na kterých jsme zvládli v průměru 10 km denně. Měl z nás radost i kuchař, to
víte, vyhládlo nám. Bizon, jak jeho přezdívka napovídá, je fanda všeho, co se jen
trochu mihlo okolo indiánů Irokézů, a tak i nás, „bílé tváře”, naučil hru, kterou
jsme si moc oblíbili. I když se jmenuje lakros, v našem podání to bylo něco mezi
tenisem, volejbalem, hokejem a snad i akrobacií. Ale opravdu nás baví. Třeba ji
zařadíme i do přípravy.
Ono, takové sledování utkání trenérů mělo také něco do sebe.
Myslíme, že jedno snad z prvních soustředění malých fotbalistů z Libáně nezůstane posledním, protože my příští rok zase něco vymyslíme.
Děkujeme všem, kteří s námi ve svém volném čase byli, a také rodičům, že
nám dopřáli pěkné dny v Krkonoších.
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za fotbalové naděje Lucie Vernerová

ROZPIS FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ
25. 9. – neděle 14.15 hod.
dorost Libáň – Kosičky

9. 10. – neděle 13.45 hod.
dorost Libáň – Stěžery

25. 9. – neděle 16.30 hod.
muži Libáň – Rudník

9. 10. – neděle 16.00 hod.
muži Libáň – Jičín B

28. 9. – středa 16.00 hod.
dorost Libáň – Smidary/Červ.

23. 10. – neděle 13.15 hod.
dorost Libáň – Kopidlno

2. 10. – neděle 10.00 hod.
mladší žáci Libáň – Kopidlno

23. 10. – neděle 15.30 hod.
muži Libáň – Kopidlno

5. 10. – středa 16.00 hod.
mladší přípravka Libáň B – Libáň A

30. 10. – neděle 12.15 hod.
dorost Libáň – Dohalice

8. 10. – sobota 10.00 hod.
mladší přípravka miniturnaj

30. 10. – neděle 14.30 hod.
muži Libáň – Milíčeves

9. 10. – neděle 10.00 hod.
mladší žáci miniturnaj

P Ř I J Ď T E F A N D I T !!!
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LIBÁŇSKÝ SOFTTENISOVÝ TURNAJ 2011
Dne 20. srpna 2011 se v Libáni uskutečnil 1. ročník softtenisového turnaje
dvouher a čtyřher. Od 10 hodin bylo možno na kurtech vidět českou softtenisovou špičku. Do Libáně si přijelo zahrát šest hráčů z první desítky žebříčku
v České republice. Nechyběl ani mistr republiky Roman Fojtík z 1. softtenisového klubu Havířov a druhý na žebříčku Radim Skulina z téhož klubu.

Turnaj probíhal dle papírových předpokladů a souboj ve dvouhrách o třetí
místo proběhl mezi brněnským Pavlem Kotlánem a havířovským Lukášem Trefilem. První jmenovaný zvítězil 4:1 a obsadil bronzovou pozici. Ve finále po velké
bitvě zvítězil Roman Fojtík nad Radimem Skulinou 4:2 a připsal si tak 15 bodů.
V turnaji čtyřher nastoupilo pět dvojic, z nichž dvě dvojice spolu hrály poprvé, ovšem na jejich herním projevu to nebylo vůbec znát a obě nové dvojice
obsadily medailové pozice. Třetí místo a jediný úspěch pro Softtenis klub Libáň
vybojoval Vlasta Horák s brněnským Štěpánem Havlíčkem, druzí skončili Jan
Pupík - jediný zástupce Soft Tennis Clubu Praha a Radim Skulina. První místo
obsadili Roman Fojtík se svým kolegou Lukášem Trefilem.
První ročník Libáňského softtenisového turnaje proběhl bez problémů. Dle
příslibu prezidenta Českého softtenisového svazu Lubomíra Sudy bude i příští
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ročník zařazen do kalendáře bodovaných turnajů 2012. Zajímavostí je, že po
vyřazení turnaje v Ostravě je ten libáňský jediný, který se hraje na umělé trávě.

za Softtenis klub Libáň Jiří Klár

Městský úřad Libáň oznamuje,
že je k pronajmutí prodejna – koloniál
ve Psinicích č.p. 43 o celkové výměře 149 m².
Zájemci se mohou o podmínkách pronájmu
informovat na Městském úřadě v Libáni.

inzerce

Nabízím k prodeji pozemek v Libáni o rozloze 7 896 m2.
Územním plánem města je polovina plochy určena po roce
2013 k zastavění smíšenou obytnou zástavbou. Pozemek se
nachází na okraji obce, u místní komunikace směřující na
Zliv. Navazuje na současnou zástavbu. Velice zajímavá nabídka. Bližší informace na tel. 776021468. Cena 230,-Kč/m2.
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