Vážení spoluobčané,
na konci prvního roku nového volebního období je třeba zrekapitulovat
úspěchy i neúspěchy tohoto relativně krátkého období. Jedná se především o dokončení vodovodu v Křešicích, kde bylo napojeno 52 nemovitostí na veřejný vodovod a ukončení první etapy výstavby kanalizace,
komunikací a chodníků v ulici Českých bratří a Míru. Nelze ani opomenout zahájení a provedení první etapy přivaděče nového vodovodu do
obce Zliv. Takový objem prací v jednom kalendářním roce je vzhledem
k rozpočtu města velmi nadstandardní a je nutno říci, že bez dotačních
prostředků zcela jistě nereálný. Bylo by dobře si tuto skutečnost opravdu
uvědomit, protože jak jsem již zmiňoval v některém z minulých čísel Libáňských novin, oblast infrastruktury a komunikací byla v minulosti
nejvíce zanedbávána a její dokončení je nutným základem pro další rozvoj našeho města. Jistě existují oblasti, ve kterých se nám naše plány splnit nepodařilo a v brzké budoucnosti ani splnit nepodaří, neboť
rozpočtový výhled na budoucí období je velmi nejistý a v případě neschválení nového rozpočtového určení daní budeme včetně všech ostatních malých měst a obcí odsouzeni ke stagnaci, a bude nám tedy
umožněno pouze zajistit základní podmínky pro chod města, omezenou
údržbu zeleně a drobné opravy a údržbu našich místních komunikací.
Vůle ke schválení návrhu strany TOP 09, který zajišťuje spravedlivé rozdělení daní do jednotlivých obcí, většině naší politické reprezentace zatím chybí. Za vedení města Vám však mohu slíbit, že pokud bude možné
v budoucnu jakýmkoli oficiálním způsobem získat pro naše město peníze, určitě této možnosti využijeme.
Nacházíme se nyní v období, kdy intenzivně pracujeme na sestavování rozpočtu pro následující rok. Již v tuto chvíli je jasné, že daňové příjmy zdaleka nedosáhnou výše příjmů v roce letošním. Podle mého
názoru je to logický důsledek stavu naší politiky prosycené nechutnými
skandály, korupčními kauzami, předraženými státními zakázkami a nechutí většiny politických špiček cokoli změnit. V neposlední řadě je tento
stav i odrazem celkové ekonomické situace v Evropské unii. Bohužel na
tento stav doplatí, jako za každého režimu, nejvíce obyčejný, poctivě
pracující člověk.
Chtěl bych se touto cestou zmínit ještě jednou o problematice, která
nastala letos v létě. Jedná se o špatný technický stav našeho koupaliště.
Na základě zjištěných technických problémů bylo zorganizováno poLibáňské noviny č. 61
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ptávkové řízení, které mělo ukázat, jakým způsobem a za kolik peněz by
alespoň obrovský únik vody z koupaliště, který je zásadním, ale zdaleka
ne jediným problémem, mohl být eliminován. Z nabídek vyplývá, že zatěsnění spár, kterých jsou v koupališti bezmála tři kilometry, by stálo kolem dvou a půl milionu korun. Provedení nové železobetonové desky,
které by ale snížilo hloubku o cca 10 cm, reprezentuje částku kolem pěti
milionů korun. Zcela objektivně je nutno konstatovat, že i kdyby se nějakým způsobem podařilo získat nebo ušetřit potřebné finanční prostředky, což se vzhledem k napjatému budoucímu rozpočtu nedá
předpokládat, bude libáňské koupaliště v roce 2012 mimo provoz.
K tomu všemu lze ještě dodat, že je již v platnosti nová vyhláška o provozování přírodních a umělých koupališť, která zpřísňuje pravidla jejich
provozování a dodržení těchto budoucích pravidel bude vyžadovat
mnoho milionů korun.
Osobně si nemyslím, že koupaliště je prioritou číslo jedna, o čemž
svědčí i obsáhlý faktický komentář pana Ing. Zahradníčka na některé
z dalších stran těchto novin.
Není však třeba i přes nedostatek peněz propadat zbytečné beznaději.
Mohou se podařit věci dílčí, které nebudou vyžadovat enormní finanční
prostředky. Musíme se postarat o naši školu a školku, které jsou naší vizitkou, musíme dokončit kanalizace a vodovody, musíme také vyvinout
maximální úsilí při získávání dotačních peněz, abychom mohli
v budoucnu pokračovat v investicích, které naše město a obce potřebují.
U toho všeho také musíme doufat, že si naši politici uvědomí, že lidé
bydlí zejména v malých městech a obcích a že hlavně tito lidé mohou být
jejich voliči v příštích volbách.
Dovolte mi, abych Vám v tomto svátečním adventním období popřál
hodně zdraví, spokojenosti, osobních úspěchů a o svátcích vánočních
klid a rodinnou pohodu.
Petr Soukup, starosta

Vážení spoluobčané,
rád bych Vás po delším čase opět pozdravil a podělil se s Vámi o několik
mých současných myšlenek.
Nejprve bych však navázal na můj minulý článek, konkrétně ve smyslu opravy našeho rozhlasu. Jak jste si jistě všimli, rozhlas je již nějakou
dobu opět v provozu. Tuto akci mohu tedy nazvat jako další dílčí
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úspěch, a to i s dodržením rozpočtu ceny opravy ve výši 30.000 Kč. Také
malá investice do restrukturalizace pevných linek na městském úřadě se
již skoro v plné výši vrátila a od příštího roku bude šetřit kolem
30.000 Kč ročně. Poslední fázi úpravy režijních „telefonních“ nákladů
jsme minulý týden uzavřeli optimalizací tarifů mobilních telefonů, které
také ušetří nějakou tu korunu. Možná někdo namítne, že to není mnoho,
ale vzhledem k výhledům na příští rok věřte, že bude každá koruna dobrá. A co tím vlastně chci mimo jiné říct?
Blíží se konec roku a s ním i tvorba nového rozpočtu. Celá Evropa řeší
budoucnost eura, koruna také oslabila a vidina změny rozpočtového určení daní, která by měla do městské kasy přinést větší finanční prostředky, je nejblíže platnosti nikoli roku příštího, ale až roku 2013. Co je ale
zdaleka nejhorší pro tvorbu vyrovnaného rozpočtu na rok 2012, je analytiky avízovaný propad příjmu ze sdílených daní a pozdržení výzev některých dotací. Prostě řečeno, budeme se všichni muset znovu zamyslet,
co je pro nás v tuto chvíli absolutní nutnost a naopak, co je v současné
době velký luxus. Spousta z nás si totiž stále neuvědomuje, že investiční
akce, které jsou nezbytné a které realizujeme jak v roce letošním, tak i ty
co proběhly v roce loňském, jsou na hranici možností města. V případě,
že se předpokládaný rozpočet pokrátí na straně příjmů, musíme logicky
krátit i na straně výdajů. Na druhou stranu si ale nemyslím, že by situace
byla natolik dramatická a věřím, že rozpočet bude schválen vyrovnaný.
Jen je potřeba přistoupit na to, že si na některé věci ještě počkáme, nebo
si budeme muset ledacos odpustit. Konkrétně si myslím, že rok 2013 bude o mnoho optimističtější, ale i tak nebude v příštím roce určitě nejhůř.
Závěrem mi dovolte Vám popřát hezké svátky plné pohody a klidu,
do příštího roku hodně zdraví, úspěchů a chuti do nové práce.
David Holman, místostarosta

Z JEDNÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
- schválení realizace stavební úpravy části chodníku v ulici Jičínské
firmou Židovická stavební, Židovice
- schválení ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parc. č.
1465/1 v k. ú. Libáň na náměstí v Libáni – 8 m²
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- schválení příspěvku ve výši Kč 70.000,– Římskokatolické farnosti
Libáň na sejmutí sochařské výzdoby z kostela sv. Ducha v Libáni
za podmínek bezúplatného převodu pozemků parc. č. st. 67/12
a 131/2 v k. ú. Libáň – zatím nebylo dořešeno
- informování o opravě bezdrátového rozhlasu v Libáni
- schválení rozpočtového opatření č. 4/2011 a č. 5/2011
- schválení prodeje části obecního pozemku parc. č. 435/50 v k. ú.
Zliv u Libáně – narovnání hranic pozemků
- schválení bezúplatného převodu ⅓ pozemku parc. č. 1478 v k. ú.
Libáň od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových –
– část komunikace v ulici Na Tržišti
- schválení záměru nákupu objektů bývalých Stavebnin, které se nacházejí na obecních pozemcích od Jednoty SD Nová Paka
- projednání cenových nabídek na výměnu 3 ks oken do restaurace
Radnice a na výměnu 5 ks oken v bytech v č. p. 32 v ul. Lindnerova
- schválení provedení opravy veřejného osvětlení v obci Zliv, které
bylo provedeno firmou p. R. Urbana ze Starých Hradů
- projednávání možností provozování prodejny potravin ve Psinicích
- schválení ceníku za hlášení rozhlasem – jednotně Kč 60,–/hlášení
- schválení realizace opravy povrchu komunikace v ul. Na Tržišti
firmou REKOM Nový Bydžov
- projednávání cenových nabídek na úpravu komunikace v ul. Sportovní technologií turbo
- informování o požáru v objektu sběrného dvora, shořelé vozidlo
Opel Combo bylo zlikvidováno a ohořelý vrak traktoru Zetor byl
prodán
- schválení podání žádosti o dotaci na pokrytí části úroků z úvěrů,
jejichž pomocí byl pořízen majetek nebo byly vybudovány objekty
technické infrastruktury
- neschválení financování stavební akce prodloužení vodovodního
řadu ve Psinicích k domům č. p. 18, 20 a 49 z rozpočtu města
- schválení smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
v požární ochraně na uskutečněné zásahy a odbornou přípravu
hasičů pro rok 2011 v celkové výši Kč 23.382,–
- projednávání variant oprav úniku vody z koupaliště
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- projednávání žádostí o finanční přípěvky na spolkovou činnost na
rok 2012
- sestavování rozpočtu na rok 2012
- dále byly projednávány žádosti o byt, o opravy v nájemních bytech, o pronájem kulturního domu a zasedací místnosti atd.
Vladimíra Klárová

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
MĚSTSKÝ ÚŘAD LIBÁŇ INFORMUJE
Městský úřad bude v průběhu Vánoc uzavřen 23., 29. a 30. prosince 2011.
Sběrný dvůr bude v průběhu Vánoc uzavřen 24. a 31. prosince 2011.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA LIBÁŇ INFORMUJE
Městská knihovna bude v průběhu Vánoc uzavřena od
27. prosince 2011 do 2. ledna 2012.
VÝMĚNA ODPADOVÝCH NÁDOB
Městský úřad vyzývá občany, kteří budou požadovat změnu velikosti popelnice na komunální odpad nebo změnu
četnosti vývozů v roce 2012, nechť si sjednají tuto výměnu
na úřadě v I. poschodí u pí Pluhař Hindrákové do konce
roku 2011.
NABÍDKA PREZENTACE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA
Nabízíme místním podnikatelům prezentaci jejich firmy na webových
stránkách města www.mestoliban.cz. Prezentace firmy spočívá
v uvedení názvu firmy, druhu podnikání, telefonního
spojení, e-mailového kontaktu, příp. webových stránek firmy. Zájemci o tuto bezplatnou prezentaci se
mohou přihlásit na úřadě v I. poschodí u pí Klárové.
PRODEJ KAPRŮ NA VÁNOCE
22. a 23. prosince vždy od 8.30 do 16.00 hodin bude možné si na nám.
Svobody v Libáni zakoupit vánočního kapra. Je možnost i nákupu jiných
druhů ryb, je však nutné je předem objednat na tel. čísle 776 408 629.
red.
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INFORMACE O OBČANSKÝCH PRŮKAZECH
V souvislosti s přechodem na výrobu nového typu občanského průkazu bylo možné požádat na Městském úřadu v Libáni o vydání stávajícího typu občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nejpozději do
30. 11. 2011. Do 14. 12. 2011 je možné podat tuto žádost na Městském
úřadu v Jičíně. V době od 15. 12. 2011 do 30. 12. 2011 lze vydat občanský
průkaz typu „BLESK“ s dobou platnosti 1 měsíc bez správního poplatku
na Městském úřadu v Jičíně.
Od 1. 1. 2012 budou žádosti o občanské průkazy přijímány a vydávány pouze u obecního úřadu s rozšířenou
působností, tj. na Městském úřadu v Jičíně.
Ohlášení ztráty nebo nálezu občanského průkazu bude stále možné
učinit i u Městského úřadu v Libáni, tak jako doposud.
Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich
uvedenou.
Ivana Krivošová

VIZE TECHNICKÝCH SLUŽEB
NA ROK 2012
Jako v letech minulých budou i v roce 2012 technické služby pokračovat ve své činnosti dle platné zřizovací listiny a aktuálních požadavků od
svého zřizovatele Města Libáň. Celková činnost bude náročnější po
stránce finančního krytí, neboť zvyšující se ceny pohonných hmot a
energií se promítnou do celkového objemu prováděných prací na úklidu
městských pozemků.
Nelze dopředu určit přesnou částku na zimní údržbu chodníků a komunikací a následně na údržbu veřejné zeleně.
Kde by se dalo šetřit? Nezanedbatelná část rozpočtu je bohužel věnována na úklid a likvidaci černých skládek na pozemcích města a to platí
i na prostory kolem kontejnerů na tříděný odpad, stále je dost spoluobčanů v našem městě a spádových obcích, kteří zde odkládají svůj domovní odpad. Stačilo by se zamyslet, kam patří plasty z domácností – ne
do žlutého kontejneru, ten je určen jen na plastové láhve od nápojů – slisované – „sešlápnuté“. Na plasty z domácnosti jsou již několik let určeny
žluté pytle, které lze získat v podatelně MěÚ Libáň u paní Tykvové a neLibáňské noviny č. 61
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bo ve sběrném dvoře u paní Klárové, kam se též plné odevzdávají
k ekologické likvidaci.
Co nás určitě netěší, je i zvyšující se vandalismus jak na rozmístněných lavičkách, odpadkových koších, kontejnerech na tříděný odpad,
dopravních značkách, autobusových čekárnách, tak i na plochách nově
osázené veřejné zeleně.
Samozřejmě na likvidaci odpadů není postavena činnost TS města Libáň, důležitou činností je údržba jak svěřené techniky, tak i objektů města po technické stránce, dále ořez a kácení veřejné zeleně – zde patří
nemalé poděkování panům Vl. Jirků a M. Linhartovi.
Nesmím ale zapomenout na zednické práce, jež tvoří nemalou náplň
činnosti spočívající v opravě chodníků, rekonstrukci ozvučovacího zázemí v KD, zhotovení omítky na hřbitovním domku, kde nás čeká na jaře
provést barevný nátěr, výhledově je plánovaná rekonstrukce suterénu
v domě pro starší a invalidní občany v Libáni na novou bytovou jednotku. Zde není možné přehlédnout fortelnou práci pánů Vaňka a Lehkého.
Jménem všech pracovníků TS přeji všem spoluobčanům klidné svátky
vánoční a v novém roce 2012 pevné zdraví, štěstí a rodinnou pohodu.
Jaroslava Štajerová

OHLÉDNUTÍ ZA SEZÓNOU NA
KOUPALIŠTI V ROCE 2011
Pro mnohé je otázka koupaliště aktuální pouze v období letních měsíců tzn. června až srpna, kdy je třeba při teplotách šplhajících nad 30° C
hledat osvěžení, logicky.
Ne tak pro zaměstnance TS města Libáň a zastupitele, pro které je to
s troškou nadsázky celoroční záležitost zejména v současné situaci, kdy
je třeba řešit problémy spojené se samotnou existencí koupaliště, ale
o tom všem postupně. Pro informaci uvedu pár faktů, které přímo
s danou otázkou souvisí a pomohou vám pochopit naléhavost problematiky.
Za rok 2011 navštívilo libáňské koupaliště celkem 5.574 návštěvníků
(2.228 dětí, 3.346 dospělých). Je to mnoho, málo, akorát? Když si představím, že je to, jako kdyby každý občan Libáně a přilehlých obcí šel na
koupaliště 4 × za sezónu, moc to není. Když se podívám, kolik % účastníků je na koupališti místních, tak si na rovinu musíme říct, že při běžLibáňské noviny č. 61
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ném dni jsou na koupališti místní, v porovnání s přespolními, v menšině.
Účast by tedy mohla a měla být vyšší, zejména z řad místních obyvatel.
Pro přípravu a zajištění provozu musí TS města vynaložit náklad
téměř ve výši 74 tis. Kč (nátěr, písek, filtrace, drobný materiál na opravy)
a pro zajištění provozu je to téměř 90 tis. Kč (pohonné hmoty, chemie,
rozbory vody, úklid komunálního odpadu, elektrická energie). Personální náklady určené pro výběrčí v pokladně, mzdy pracovníků TS zajišťujících údržbu, sekání a úklid tvoří téměř 115 tis. Kč.
Celkem náklady činí
přesně 278.916 Kč, což
v porovnání s příjmy ze
vstupného ve výši 124.915
Kč činí ztrátu z provozu –
– 154.001 Kč. Pro představu jaký podíl tyto náklady
činí – jde o 1,1 %
z výdajové stránky schváleného rozpočtu města
na rok 2011 (očištěného
o účelové dotace). Tuto
částku lze určitě účelněji
investovat např. do vybavení a oprav v ZŠ a MŠ, opravy komunikací,
chodníků atd. než do ztráty produkované provozem koupaliště.
Výše ztráty/zisku je samozřejmě dána v daném roce vývojem počasí
a od toho odvozenou návštěvností, ale také stavem koupaliště.
V posledních měsících provozu v roce 2011 docházelo denně k úniku
téměř 350 m3 vody, což ve finále ani nebyly schopny stávající dvě studny
doplňovat. Důsledkem bylo ředění chemie pro udržení kvality vody
a tato musela být neustále doplňována z důvodu zajištění požadované
kvality vody v případě odběrů.
Také proto si stávající zastupitelstvo pokládá otázku, jak dál postupovat v otázce koupaliště v Libáni. Hlavním důvodem je to, že si ani
v nejmenším nemůžeme dovolit opakovat stejnou situaci jako v letošním
roce, a to ani finančně ani provozně. Bude nutné zejména řešit úniky vody z bazénu, protože postupovat jinak by bylo mrháním peněz a řešením
pouze následků a nikoliv příčiny.
Michal Zahradníček
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STÍNY OD POLICIE ČR
OD 1. 9. 2011 DO 22. 11. 2011
8. 9. – ve městě Libáň na náměstí Svobody byla zadržena osoba, která
utekla z psychiatrické léčebny v Kosmonosích. Osoba byla převezena
zpět na psychiatrické léčení v Kosmonosích.
10. 9. – bylo přijato oznámení, že ve městě Libáň, ul. Komenského, došlo
k poškození osobního motorového vozidla Opel Omega. Škodu na vozidle majitel vyčíslil na Kč 4.000,–.
22. 9. – bylo přijato oznámení, že na pozemku za městem Libáň někdo
poškodil obytnou buňku, dřevěný plot a dřevěné květináče. Poškozením
uvedených věcí vznikla škoda ve výši Kč 2.500,–.
9. 10. – bylo přijato oznámení, že neznámý pachatel rozbil skleněnou výplň okna u domu č. p. 415 v ulici Lindnerova v Libáni. Poškozením skleněné výplně okna vznikla škoda ve výši Kč 600,–.
9. 10. – bylo přijato oznámení, že ve městě Libáň, ul. Na Sídlišti, u domu
č. p. 522, došlo k poškození dvou zámků na vozidle Škoda Octavia combi. Poškozením zámků vznikla škoda ve výši Kč 1.600,–.
20. 10. – bylo přijato oznámení, že došlo k vloupání do rozestavěného
domu ve městě Libáň, ul. Na Tržišti, kdy neznámý pachatel rozpletl pletivo a vnikl na pozemek, zde rozlomil vložku zámku hlavních vstupních
dveří v zadní části domu a pokusil se vniknout do domu, což se mu nepodařilo. Dále vypáčil plechové dveře do kolny u domu, do které vnikl
a nic neodcizil. Poškozením oplocení, vstupních dveří a dveří do kolny
vznikla škoda ve výši Kč 8.100,–.
6. 11. – bylo přijato oznámení, že ve městě Libáň, ul. Jiráskova, došlo
v průběhu 2 měsíců ke krádeži vraku vozidla Škoda Favorit. Odcizením
vraku vznikla škoda, kterou majitel vyčíslil na Kč 3.000,–.
7. 11. – bylo přijato oznámení, že ve městě Libáň, ul. Jičínská, před domem č. p. 60, hoří zapálená plastová láhev. Škoda na majetku či na zdraví nevznikla.
22. 11. – bylo přijato oznámení, že dne 20. 11. 2011 došlo v herně Jabas
v Libáni k slovnímu a následně fyzickému napadení mezi manželským
párem a jedním hostem. Věc bude řešena jako přestupek proti občanskému soužití.
Libáňské noviny č. 61
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V případě zjištění jakéhokoliv poznatku k trestné činnosti žádám občany, aby informovali OOP v Kopidlně na telefonním čísle 493 551 355 nebo na linku 158.
Policie ČR OO Kopidlno, pprap. Jaroslav Zikmund

VÝROČÍ
JAN B. KNÍŽEK
Před 170 lety 4. srpna 1841 se ve Střevači narodil Jan B. Knížek, který
byl v letech 1858–1904, tedy plných 46 let, učitelem na libáňské škole. Byl
autorem pomůcky k prvopočátečnímu čtení „Živé obrázkové abecedy“,
kterou vydal v roce 1904 vlastním nákladem na 37 tabulkách. Z důvodu
nepříznivého posudku autora tehdy rozšířeného slabikáře Frumara nebyla pomůcka ministerstvem vyučování přijata.

ING. JAROMÍR KOLÁRSKÝ
125 let uplynulo 13. července od narození ministerského úředníka
a libáňského rodáka Ing. Jaromíra Kolárského. Našim občanům je známý zejména jako skladatel populárního „Pochodu libáňských rodáků“, napsaného pod pseudonymem Jaroslav Kolský na slova Viléma Neubauera
a dále pochodu „Vítězný gól“. Libáni věnoval také drobné klavírní skladby (Rodné město, Cesta na hřbitov, Zvony domova, U jezu pod kostelem, Staré
Hrady, Na Horách v Libáni, Procházka lesem a Radost dětí na výletě) pod názvem „Obrázky z domova“, ženský sbor Borovička a mužský sbor Lopučský
rybník na slova V. Bydžovského. Jaromír Kolárský zemřel 2. října 1969
ve věku 83 let.

VOJTĚCH ŠPANIHEL
Před pětadvaceti lety, 9. prosince 1986, zemřel v Lounech libáňský rodák a patriot, učitel, včelař, rybář, vynikající muzikant a herec,
poutavý vypravěč, cestovatel a hlavně výjimečný člověk a dobrý přítel Vojtěch Španihel.
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NADĚJE SE VZDÁT NEUMÍM –
– ZA MILOŠEM PICKEM
30. října 2011 zemřel v Praze Ing. Miloš Pick CSc. Narodil se 16. srpna
1926 v Libáni, kde také prožil dětská a studentská léta. Ta ale byla násilně přetržena německou okupací. M. Pick se zapojil do odbojové činnosti.
Vzhledem k tomu, že pocházel ze židovské rodiny, se jako sedmnáctiletý
ocitl v Terezíně a později v Osvětimi. Celá jeho rodina byla vyvražděna,
jen on a jeho starší sestra Soňa to
strašné peklo přežili. Po válce sice
Libáň navštívil, ale nakonec se
usadil v Praze. Rodina přišla
v Libáni o všechen majetek. Byla
to malá továrna Spilba a rodinný
dům. V Praze udělal maturitu na
reálném gymnáziu a pak vystudoval statisticko-ekonomické inženýrství. Pracoval pak v ekonomickém výzkumu v Prognostickém ústavu a ve Vídeňském
ústavu pro mezinárodní ekonomické komparace. Byl též poradcem některých členů polistopadových vlád. Stal se poradcem centrály odborů a podílel se
na tvorbě ekonomických programů v sociální demokracii. Publikoval knižně i v ekonomickém tisku. O svých strašných a bolestných zážitcích padesát let nemluvil ani doma, ani se svými dětmi. Teprve pro
jeho vnoučata vyšla opožděná zpověď, až dorostou, aby porozuměla
a nezapomněla. V Listech starohradské kroniky vycházela na pokračování pod titulem „Přes Acheron, zpátky to šlo hůř“. Současně tento text
byl uveřejněn i v Libáňských novinách. Knižně vyšel spolu s druhým dílem, který má název „Mezi Skyllou a Charybdou“ (Mezi temny a nadějemi poválečného života).
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Měla jsem tu čest poznat pana Miloše Picka osobně jako vedoucí projektu Zmizelí sousedé – Osudy židovského obyvatelstva v Libáni, který
zpracovávaly žákyně ZŠ Libáň. Úzce jsme s ním spolupracovaly. Účastnil se besed se žáky i pamětníky, spolu se svou sestrou Soňou též odhalení pamětní desky zahynuvším libáňským Židům. Po celý svůj život se
snažil zlepšit život lidí. Byl zastáncem sociálního státu a spravedlivé společnosti.
Cituji z jeho knihy: „Boj dobra a zla je nekonečný příběh, pokud lidstvo bude žít. Věřím ale, že pravda vítězí, i když třeba z pohledu lidského života pomalu.
Nemohu tedy nabídnout jistotu, jen naději, ale to není málo, je to strašná síla. Je
to víra v člověka, že dlouhodobě zvítězí ti dobří a dobro v nich. Nejen morálním
kázáním, ale utvářením společenského systému, který to umožní. Já sám jsem
jen kapičkou tohoto snažení. Žil jsem vždy především pro své ideály se všemi
chybami a omyly, které to přináší. Mezi snažením a výsledky je ale schodek. Ale
dokud budu žít, tak to nevzdám. Poznal jsem kruté dno života, ale naděje se
vzdát neumím.“
Odešel statečný člověk. Čest jeho památce!
Irena Škodová

LIBÁŇSKÉ VÁNOCE
Když stojíme na začátku adventního liturgického období, které je
nádherným úvodem k období Vánoc tak do široka i ve společnosti připomínanému, nemohu se ubránit vnucující se myšlence o slavení
v církvi, kterou jsem četl v konstituci o liturgii. Říká se tam: „Když církev
slaví jednotlivá tajemství vykoupení, otvírá věřícím bohatství mocných
činů a zásluh svého Pána, takže je neustále v jistém smyslu zpřítomňuje…“ Chceme tedy slavit advent podle toho, co nám Duch svatý a Otcové
koncilu o slavení v církvi říkají: očekávat, být pozorný na Ježíšovo přicházení a otevírat mu dveře. Poslouchej, co říká: „Hle, stojím u dveří
a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst
u něho a on u mě“. On přichází, jeho advent je dnes… Nepřišel jen v minulosti, v Betlémě, jeho přítomnost ve Svaté zemi není jen jednodobou
historickou událostí minulosti. Boží spásné činy trvají, pokračují: Bůh
pokračuje ve svém přicházení v Ježíši Kristu. Doba „adventu“, tj. přicházení, trvá: i naše doba je dobou adventu.
Jak ho tedy očekávat, jak ho „nechat“ přicházet? Takovým malým adventním úkolem by mohlo být přečíst si z dokumentů II. vatikánského
Libáňské noviny č. 61
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koncilu sedmý článek konstituce o liturgii, kde se hlubokým způsobem
mluví o tom, jak dnes Ježíš v církvi „přichází“, kde je mezi námi přítomen; abychom ho hledali a tak se připravovali na oslavu Vánoc: na oslavu historické události jeho příchodu mezi lidi a prožitím jeho živé
přítomnosti uprostřed nás, abychom oslavili Vánoce tím nejautentičtějším způsobem; aby on byl naším největším živým darem, aby byl naším
společným darem, kterým nás obdarovává nebeský Otec.
Přeji všem obyvatelům města Libáň požehnané vánoční svátky. Radost a vytváření dobrých vztahů navzájem, k tomu Vám žehná a za to se
modlí
P. Augustin Števica

PŘEHLED VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB
Obec

Bystřice

Libáň

Osenice

datum

kostel

Naneb.
Panny
Marie

svatého
Ducha

Narození
Panny
Marie

24. 12. – Štědrý den
25. 12. – Slavnost Narození Páně
26. 12. – Svátek sv. Štěpána
27. 12. – Svátek sv. Jana Evangelisty
28. 12. – Svátek svatých Betlémských dětí
30. 12. – Svátek Svaté rodiny
31. 12. – Závěr občanského roku
1. 1. – Slavnost Matky Boží Panny Marie
6. 1. – Slavnost Zjevení Páně
8. 1. – Svátek Křtu Páně
* pro rodiny

čas
čas
čas
čas
čas
čas
čas
čas
čas
čas
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16.00 *
8.25

18.00
8.25
18.00
8.25

24.00
10.00
10.00
17.00
17.00
17.00
17.00
10.00
17.00
10.00

11.00

11.00
11.00

KULTURA
PLÁN HLAVNÍCH KULTURNÍCH AKCÍ
PROSINEC
25. 12.

ŠTĚPÁNSKÁ DISKOTÉKA – od 20 hod. – pořádá SDH
Libáň v KD Libáň

LEDEN
19. 1.

JAROSLAV KRČEK – host Poetického podvečera v cukrárně
Karolínka – pořádají Foerstrovy dny – hudební festival o.p.s.

ÚNOR
16. 2.

VLASTIMIL HARAPES – host Poetického podvečera
v cukrárně Karolínka – pořádají Foerstrovy dny – hudební
festival o.p.s.

25. 2.

HASIČSKÝ PLES od 20 hod. – pořádá SDH Libáň v KD Libáň, hraje skupina MEDUZA

26. 2.

DĚTSKÝ KARNEVAL od 14 hod. – dětská diskotéka
v maskách – pořádá SRPLŠ a ZŠ a MŠ Libáň v KD Libáň

BŘEZEN
15. 3.

JIŘÍ PRAGER – host Poetického podvečera v cukrárně Karolínka – pořádají Foerstrovy dny – hudební festival o.p.s.

17. 3.

SPORTOVNÍ PLES od 20 hod. – pořádá TJ Sokol Libáň v KD
Libáň, hraje skupina SEBRANKA

DUBEN
26. 4.

EVA HUDEČKOVÁ – host Poetického podvečera v cukrárně
Karolínka – pořádají Foerstrovy dny – hudební festival o.p.s.

Pravidelná představení LOUTKOVÉHO DIVADLA MARTÍNEK
od 15 hod. každou sobotu do konce února v loutkové scéně Kult. domu.
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KYZIVÁTOVA DECHOVÁ HUDBA a DS BOZDĚCH LIBÁŇ
pro Vás připravují tradiční

VÁNOČNÍ KONCERT
který se koná v sobotu 17. prosince 2011
od 16.00 hod.
v sále Domu kultury v Libáni
V bohatém programu skladeb pro dechový orchestr
vánočních melodií účinkuje
KYZIVÁTOVA DECHOVÁ HUDBA LIBÁŇ
řízená Petrem Drahoňovským se svými zpěváky
Hanou SEIFERTOVOU
Klárou HOFMANOVOU
Ladislavem PACLTEM
Jako host vystoupí konferenciér
a zpěvák František SYSEL
VSTUPNÉ Kč 100,–
Předprodej vstupenek v prodejně Drogerie pí.Petříčkové,Náměstí 68,Libáň

Foerstrovy dny–
dny–hudební festival
o.p.s. Libáň
přeje
přeje všem příznivcům
klasické české a světové hudby

úspěšný rok 2012
PF 2012
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OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍ KULTUROU
Libáňský kulturní podzim proběhl
zejména v duchu amatérského divadla. Výjimku tvořily pouze akce pořádané o.p.s. Foerstrovy dny, hudební
festival – závěrečný koncert Foerstrových dnů 2011 (Schola Gregoriana
Pragensis 29. září v kostele sv. Ducha)
a Poetické podvečery s křeslem pro
hosta v cukrárně Karolínka (20. října
Zdeněk Vokurka –– „Můj život
s hudbou“ a 10. listopadu – Lída Rakušanová – „Ze Svobodné Evropy“)
Tyto akce mají mezi občany značný ohlas, jedinou vadou je malá kapacita příjemného prostředí cukrárny Karolínka, a proto nemohou
být uspokojeni všichni
po-tencionální zájemci
o jis-tě velmi hodnotná
a poutavá setkání s významnými osobnostmi.
7. října, na pozvání
rady města, sehrálo v Libáni ochotnické sdružení „Bouda“ z malé obce
Holé Vrchy u Dobrovic komedii Carla Goldoniho „Sluha dvou pánů“.
Velice zdařilé představení s téměř profesionálními výkony představitelů
hlavních postav navštívilo, bohužel, pouze něco přes třicet diváků.
S o něco větší diváckou návštěvou se
setkalo představení našich sousedů –
ochotnického spolku Korálka z Dětenic.
Herci, vedení paní Ivetou Vališkovou
odvážně nastudovali a zdařile v Libáni
23. října předvedli náročnou hru Tennessee Williamse „Hotel mezi dvěma
světy“ a krátkou jednoaktovku „Mluv ke
Libáňské noviny č. 61
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mně jako déšť, budu ti naslouchat“. Ochotníci z Korálky
prokázali, že je divadlo opravdu baví, stále umělecky dozrávají a prokazují to nejdůležitější – že jsou dobrá parta a jistě
nám připraví v budoucnu nejedno příjemné překvapení.
5. listopadu přijali pozvání
našich ochotníků naši krajané,
členové divadelní skupiny „Sebranka“ České besedy z Chorvatského Daruvaru. Česká beseda Daruvar vznikla již v roce
1907 a patří do velké skupiny krajanských spolků sdružených Svazem Čechů v Chorvatské republice, má více než 600 členů
a působí zde folklórní soubor
s lidovou kapelou, pěvecký sbor,
dvě party ochotníků s více než
stoletou tradicí atd. „Sebranka“
vznikla v roce 1976 a nastudovala 26 her, zejména komedií. Mezi
nimi je i „Doba kamenná“ a
„Klepavé báby“, které s bravurou, humorem, výbornými hereckými výkony a překvapivě
čistou češtinou předvedla i našim
divákům.
Měsíc listopad patřil již potřinácté nejmenším divákům – tradiční „Přehlídce loutkových divadel“, realizované poprvé pod názvem „Řezníčkova Libáň“. Přehlídky se účastnilo celkem šest loutkových divadel z našeho regionu včetLibáňské noviny č. 61
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ně divadla Drak z Hradce Králové. Zde musím konstatovat, že návštěvnost nejmenších diváků na každém představení daleko převýšila návštěvnost „dospěláků“ na výše uvedených představeních. Nepočítaje
školní představení Draků navštívilo každé představení přes padesát diváčků a jsme velmi rádi, že tradice loutkového divadla stále trvá a je o
„pimprlata“ mezi dětmi stálý, ne-li rostoucí zájem.
Závěrem lze pouze konstatovat skutečnost, že i přes stále lepší uměleckou úroveň ochotnických souborů dávají naši spoluobčané raději
přednost nákladnějším výletům za divadlem do Prahy a jinam, pokud
vůbec pokládají divadlo za důležitou součást kulturního života naší společnosti.
Josef Stránský, foto Marek Klár

12. ROČNÍK LHM–FD 2012
V plném rozsahu již probíhají přípravy k realizaci již 12. ročníku Libáňského hudebního máje – Foerstrových dnů 2012. Pořadatel Foerstrovy dny – hudební festival o.p.s. a jeho umělecký ředitel Zdeněk Vokurka
připravil, ve snaze uspokojit širší
spektrum posluchačů, oproti minulým ročníkům mírně odlehčený
program s mottem „Rozkvět hudby“.
Klasickou hudbu bude v prvním koncertu prezentovat vynikající orchestr Virtuosi di Praga
s dirigentem Oldřichem Vlčkem
s programem, propojeným s mezinárodním
hudebním festivalem Pražské jaro, pod jehož
záštitou budou Foerstrovy dny 12. května 2012
zahájeny.
Následující koncerty jarní části festivalu budou ve znamení propojení klasické i populární
hudby a jistě budou přitažlivé i pro mladší posluchače. Ve druhém koncertu 19. května se
představí výrazná zpěvačka s nezaměnitelným
Libáňské noviny č. 61
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hlasem i osobním projevem, známá zejména z působení ve Spirituál
kvintetu, Irena Budweiserová, jejíž písně plné naděje a lásky vychovaly
a stále přitahují mladé publikum. Potěšením i pro mladší posluchače bude jistě program s názvem „Pocta Edith Piaf“
ztvárněný populární herečkou Libuší Švormovou a současnou nejvýznamnější šansoniérkou Martou Balejovou s klavírním doprovodem Milana Dvořáka. Koncert se uskuteční na závěr jarní
části festivalu 26.
května 2012.
Zajímavý je i připravovaný program
podzimní části FD
2012, kdy se našemu
publiku představí přední český soubor Musica
Bohemica s uměleckým vedoucím Jaroslavem
Krčkem a závěr festivalu bude patřit Poctě Franku Sinatrovi v podání
mladého zpěváka, známého z Vánočních koncertů orchestru Václava
Hybše Jana Smigmatora.
Pevně věříme, že se nám i přes všeobecně nepříznivé podmínky
ve finanční situaci podaří LHM–FD 2012 zajistit tak, aby byly koncerty
finančně dostupné co nejširšímu publiku.
Josef Stránský, předseda správní rady o.p.s

ČTYŘI NOVÉ TVÁŘE
NA KŘESLE PRO HOSTA
Zachované inventáře majetku dávných předků nejednou dokazují,
že k ř e s l a 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 je
pořad Poetické podvečery s Křeslem pro hosta v cukrárně Karolínka
v samém srdci náměstí v Libáni.
Již druhým rokem je křeslo nabízeno zajímavým osobnostem, kteří
v kterémkoliv oboru něco pozoruhodného vytvořily a umějí o tom
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chytře vyprávět. Člověk stále potřebuje poznávat, hodně se dovědět,
a tak se ptá. Přijde publikum, sedí v příjemném prostředí cukrárny, není
příliš velké, sotva pro 35 vnímavých návštěvníků, kteří u kávy nebo
u číše vína poslouchají zajímavé povídání. Tento pořad je o to silnější, že
člověk, jehož slovům nasloucháme, je mezi námi, dívá se na nás, vnímáme jeho mimiku, gestikulaci, celou osobnost. Tím vzniká okamžitý pocit
bezprostředního kontaktu mezi hostem a publikem. Zásadou podvečerů
je upřímnost, tady se nic nepředstírá, žádná okázalá angažovanost. Kde
je důvod k humoru, proč se nezasmát?
Forma Křesla není samozřejmě objevná, odpovídá požadavkům moderní publicistiky, a proto je hojně využívána. Pozvání přijímají stále noví hudebníci, herci, spisovatelé i publicisté. Jaká je programová nabídka
pro první měsíce roku 2012?
Cukrárna Karolínka 19. ledna zažije přátelskou atmosféru s vyprávěním jedné z nejzajímavějších uměleckých osobností. Dirigent, sbormistr,
hudební skladatel, zpěvák, především zakladatel komorního souboru
Musica Bohemica. Už slyším, že vyslovujete jméno hosta - Jaroslav Krček. Hudebnímu publiku se tento všestranný umělec připomíná více než
třicet let a snaží se ve svých posluchačích probudit náklonnost k lidové
a historické hudbě. Podává ji živě, ale se spontánností, která k tomuto
umění patří a současně publiku předkládá umělecky vytříbený projev,
který snese nejvyšší kritéria.
„Můj život a práce s Musicou Bohemicou je
cesta za láskou. Mou hlavní životní úlohou je
muzika. Nic víc a nic míň“, říká Jaroslav Krček
a dodává: „pochopit lásku je největším úsilím
člověka, je to jeho vrchol a cíl, kam bychom měli
všichni jednou dojít.“ Podvečerní posezení
s Jaroslavem Krčkem bude současně pozvánkou na koncert souboru Musica Bohemica v rámci Foerstrových dnů v kostele
sv. Ducha 22. září 2012.
Ve čtvrtek 16. února vás jistě nezklamu.
Na Křeslo usedne král českého baletu Vlastimil Harapes. Známe ho v mnoha podobách, baletní mistr, skvělý choreograf a také
skvělý herec. Je považován za nástupce
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a pokračovatele největší osobnosti českého poválečného baletu M. Kůry.
V době své vrcholné umělecké dráhy v rolích vynikal svou ideální fyzickou dispozicí, elegancí a oduševnělou tváří. Tančil více dramatické role
Romea, Macbetha, Mercutia i Spartaka, ovšem i prince v Labutím jezeře
či Louskáčku. Na zahraničních scénách si získal postavení jako typický
danseur noble romantického repertoáru. Vlastimila Harapese zaměstnávali filmoví režiséři i jako herce. Mohu jmenovat Markétu Lazarovou, Jak
vytrhnout velrybě stoličku, Jak dostat tatínka do polepšovny, Panna
a netvor nebo Den pro mou lásku po boku Marty Vančurové. Jistě mi dáte za pravdu, že setkání s baletním mistrem Vlastimilem Harapesem bude velmi poutavé.
Co je to vlastně dabing? To je disciplina zcela specifická, nesmírně zajímavá, musíte se vžít do postavy, kterou vytvořil jiný herec, musíte s ní
žít, dýchat, ale současně jí dát něco ze svého. Mít na Křesle nositele Ceny
Františka Filipovského a Rytíře českého dabingu a herce Jiřího Pragera
a nepopovídat si o dabingu, tak to by byl veliký hřích. A s ním bude
v cukrárně Karolínka hned několik slavných herců, které vídáte na televizní obrazovce nebo na plátnech kin. Právě herec J. Prager propůjčuje
svůj podmanivý hlas Dustinu Hoffmanovi, Woodymu Allenovi, Danny
deVitovi, Al Pacinovi nebo Danu Aykroydovi. Kdyby všichni tito světoví
herci promluvili jiným hlasem, tak by se leckdo divil.
Jenomže Jiří Prager není pouze skvělý herec divadla Za branou a dabér, je pravnukem Aloise Jiráska. Babička byla dcerou A. Jiráska a jmenovala se Lída. „Mám samozřejmě fotografie, kde si Jirásek hraje a drží na rukou
mého tatínka vnoučka.“ Také tohle Jiří Prager přidá do svých vzpomínek
až ho 15. března uvítáme na Křesle pro vzácné
hosty.
O své cestě životem, o svých názorech na život, o zajímavostech a tajích svého oboru bude
26.
dubna
vyprávět
česká
herečka
a spisovatelka Eva Hudečková rozená Trejtnarová. Vypadá úžasně. V televizi hrála většinou
sebevědomé či panovačné krasavice, ztvárnila
řadu zajímavých rolí v divadle i ve filmu (např.
Jak utopit doktora Mráčka, Zítra to roztočíme,
drahoušku), v televizních seriálech především
Sanitka nebo Kamenný řád. Ve skutečnosti je
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ale milá a optimistická, o svém manželovi, slavném houslistovi Václavu
Hudečkovi mluví s láskou. „V životě jsem o svém muži nepochybovala. Ani
na vteřinu. Když pro vás někdo něco znamená, jde všechno ostatní stranou.“
Od podzimu roku 1984 začala nabízené role odmítat a představila se
v nové roli jako spisovatelka. Ve své prvotině, v románu Bezhlavá kobyla, se vrátila ve vzpomínkách do dob svého dětství, svéráznou podobu
pražské legendy najdeme v Bratříčku Golemovi, pro Čs. televizi podle
svého románu O ztracené lásce napsala scénář k devítidílnému stejnojmennému filmu a ještě tu mám před sebou tři mysteriózní povídky
V moci kouzel. Knihy jsou vyšperkovány krásnými ilustracemi Vladimíra Komárka. Evu Hudečkovou na Křeslo doprovodí její manžel Václav
Hudeček. Tentokrát ovšem bez svých vzácných stradivárek.
Všem, kdo s přátelskou vlídností přijímají pozvání do libáňských Poetických podvečerů, nemůžeme než poděkovat za dialog se svými posluchači, za to vnitřní napětí při poznávání osobnosti hosta. A dík publiku
za stálý zájem.
Pak už přijde jaro a s ním významní čeští umělci, oznamující začátek
12. ročníku hudebního festivalu Libáňský hudební máj – Foerstrovy dny
2012.
Zdeněk Vokurka

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
CO SE DĚJE VE ŠKOLE…
Ani jsme se nenadáli a máme za sebou čtvrtinu školního roku. A tak
byste se mohli ve stručnosti dozvědět, co se vlastně ve škole děje. Náš
program je nabitý, protože nejen učením živ je člověk.
Začátek roku je velmi hektický, je třeba doladit rozvrh hodin, porozdat chybějící učebnice, vydobýt z žáků peníze na pracovní sešity, usadit
je do lavic a snažit se z nich dostat zbytky vědomostí po prázdninách.
A už je tu festival Jičín – město pohádky. To se nedávají úkoly, a aby se
žáci mohli do Jičína jet podívat, nejsou ani odpoledky. Kolik dětí v Jičíně
bylo, jsme radši ani nezjišťovali.
V každém dalším týdnu se koná nejméně jedna akce pro zpestření života ve škole. Pokračujeme v projektu prevence rizikového chování, kteLibáňské noviny č. 61
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rý probíhá ve všech třídách na druhém stupni pod vedením odborníků
s o.s. Prostor Kolín. Žáci z deváté a osmé třídy byli na exkurzi v Hučáku
(=vodní elektrárna v Hradci Králové). Ještě v tomtéž týdnu jsme si vyzkoušeli znalosti základů první pomoci při projektovém Dni s Červeným
křížem.
Od začátku října fungují zájmové kroužky kterých je letos 18
(+2 kroužky angličtiny pro dospělé) a v nich 191 členů (+11)! S velkým
nasazením se pustili do práce žáci 5. a 6. třídy, kteří vytvářejí školní časopis. Nazvali ho „Libaňák“ a už první číslo si zaslouží velkou pochvalu.
Přejme jim, aby jejich elán vydržel i do dalších čísel. (Už se chystá vánoční.) Ukázky z časopisu si můžete přečíst též v těchto novinách.

Redakční rada časopisu Libaňák

6. října se konaly první třídní schůzky, kde se rodiče dozvěděli vše, co
potřebovali vědět o průběhu nového školního roku. V sobotu 15. října
jsme uspořádali Den otevřených dveří, kde jsme chtěli zájemcům ukázat
nové formy vyučování, nové metody práce s interaktivními tabulemi.
Hned nato v dalším týdnu následoval sběr starého papíru, kterého se sebralo celkem 7.020 kg. Úctyhodné, že?
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A už jsou tu první prázdniny – podzimní. Zase neučíme! Začátkem
listopadu dáváme dětem zabrat – známky, čtvrtletní písemky, zkoušení,
pedagogická rada to sečte a začínáme znovu. Hned v pátek po prázdninách nás rozptýlilo báječným a zábavným představením divadlo Drak
z Hradce Králové a ve čtvrtek 24. listopadu jsme se setkali s rodiči na
plenárním zasedání, při kterém proběhly volby rodičů do školské rady,
a na třídních schůzkách.
Rozjely se také různé pravidelné soutěže, máme za sebou Přírodovědného klokana pro 8. a 9. třídu, matematickou Pythagoriádu pro 5. až
8. třídu. Do Vánoc nás čekají ještě olympiády – v českém jazyce,
v matematice, v dějepisu. Konaly se též Vánoční trhy, které zpříjemnily
předvánoční čas a ukázalo se, co všechno naši žáci dovedou.
Na závěr
bych
všem
příznivcům
naší
školy
chtěla popřát
krásné a hlavně
klidné
Vánoce a do
nového roku
mnoho štěstí
a úspěchů.

Mgr. Jitka Šedivá

Ukázky z první čísla školního časopisu Libaňák, který vyšel v listopadu:

Je tu podzim!
A máme tu podzim! První podzimní dny byly krásné, slunečné, ale později se začalo trochu ochlazovat. Teď se už budou nosit spíše teplé kalhoty
a bundy.
Již minuly první prázdniny, a to podzimní. Po podzimu budeme mít zimu a přijdou nejkrásnější
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svátky v roce - Vánoce…
Mezi námi bychom chtěli přivítat prvňáčky, kterých je letos opravdu
hodně. Malí prvňáci mají třídu po letošních šesťácích a my všichni jim
přejeme, aby se jim tady líbilo i s paní učitelkou Lenkou Mlýnkovou a
ostatními učiteli. Doufáme, že tento a příští rok pro ně budou veselé,
hezké a příjemné roky. Ať se jim tady ve škole líbí :)!
16. září hned na začátku školního roku se na 2. stupeň přijeli podívat
pracovníci z českého Červeného kříže z Mladé Boleslavi. Měli s sebou
různé zdravotnické pomůcky, malovátka pro figuríny a různé věcičky,
které potřebují při první pomoci.
Akce Červený kříž začala už v první vyučovací hodině, a tak se žáci 6.,
7. a 9. třídy sešli ve výtvarné učebně. Nejdříve jsme se od pracovníků
Červeného kříže dověděli něco o zásadách první pomoci.
Pak si vybrali 5 pomocníků, kteří měli dělat figuríny se zraněními. Figuríny odešly na školní zahradu a my jsme tam potom přišli. Byli jsme
v namíchaných skupinách z různých tříd a v krátkých přestávkách,
když byla stanoviště obsazená, jsme vyplňovali vědomostní test o první pomoci. Na jednotlivých stanovištích jsme měli dokázat, jak bychom pomohli zraněným lidem, např. při otevřené zlomenině,
popálenině 1. stupně nebo při bezvědomí.
Na konci nám sečetli body a dostali jsme
diplomy.
Pracovníci nás ještě pozvali na jejich soutěž do Mladé Boleslavi. Tak potom skončily naše společné 2 hodiny s pracovníky z
českého Červeného kříže.
Pak ještě přišli na řadu žáci 8. A a 8. B,
a u těch se to odehrávalo úplně stejně.
Akce se vydařila, odnesli jsme si zajímavé
znalosti, jak postupovat při některých
vážných úrazech nebo zraněních atd., což
můžeme v životě potřebovat.
Kristýna Hakenová, 6. A
ilustrační foto přidala redakce LN
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Vtipy

ROZHOVORY S ŽÁKY:

Učitel k žákům ve druhé třídě: „Kdo
jsou lidé, kteří si berou věci, i když
jim nepatří?”
Děti nechápou.
„Tak například: Co bych byl, Pepíčku,
kdybych teď sáhl takhle do tvé
kapsy a vytáhl 50 korun?”
„Kouzelník, pane učiteli.”
„Paní učitelko, mohl bych vás o něco
poprosit?” hlásí se František.
„Samozřejmě, co potřebuješ?”
„Mohla byste mi tu pětku z písemky
napsat do žákovské bílou propiskou?”

Se Šárkou Sobotkovou, 2.A
S: Jak se ti letos líbí ve třídě?
Š: Je to tu dobrý.
S: Je na vás paní učitelka Rosekranzová hodná?
Š: Je moc hodná.
S: Jak teď školu zvládáš?
Š: Lépe než loni.

Říká paní učitelka Pepíčkovi: „Dojdi
mi, prosím tě, pro mapu do kabinetu.”
„Dobře, díky, na shledanou!”

S Kristýnou Havlovou, 1.A

Při hodině chemie:
„Co se může vypařit stejně rychle
jako voda?”
„Peníze”, praví žák. „Ty se vypaří, ani
nevíte jak!”

S: Jaké je to ve škole?
Líbí se ti tady?
K: Strašně moc se mi tu líbí. Pan
učitel Stránský nás rozmazluje.
S: Chtěla bys zpátky do školky?

K: Ne!
S: Co máš za známky?
K: Samé jedničky.

Tuto stránku připravila:
Simona Gajdošová, 5. A – rozhovory
Marie Košátková, Nikola Mládková,
6. A – vtipy
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

A začal nám pestrý a barevný podzim. Pestré jsou také činnosti a akce, které na nás čekají v mateřské škole. Na podzim děti sbíraly přírodniny v blízkém okolí,
ze kterých
si následně
vyrobily
skřítky
podzimníčky, tentokrát společně
se
svými rodiči,
pro
které jsme
připravili
společné
tvořivé odpoledne ve školce pod názvem „Vyrobte si Podzimníčka“. Přišlo velké
množství rodičů, ale i prarodiče, kteří si našli čas, aby si společně s dětmi
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„Podzimníčka“ vytvořili. Výrobky byly nápadité, plné fantazie a zdařilé,
ještě do nedávna zdobily šatny a chodby MŠ.
Na zahradě jsme jako každým rokem
hrabaly listí, sbíraly šišky a zahradu připravovaly na zimní spánek. Před budovou
MŠ se děti také zapojily do zdobení vánočního stromu. Ani se nenadějeme a budou tady Vánoce. U nás ve školce „Ježíšek“ už naděloval. Dětem přinesl novou
televizi. Za její zakoupení srdečně děkujeme
panu
Milanu
Šíbovi
–
AUTODOPRAVA. Naším přáním je, aby
se našlo více takových sponzorů, kterým
není lhostejné, v jakém prostředí tráví děti
většinu svého času. Přejeme všem rodičům a jejich dětem poklidné prožití vánočních svátků se svými blízkými, ať září nejen světýlka na vánočním stromečku, ale hlavně oči Vašich dětí a ať Vám Vaše děti dělají
radost během celého roku.
kolektiv učitelek MŠ Libáň
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SRPLŠ
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Dne 30. října 2011 byl jako již
tradičně uspořádán SRPLŠ dušičkový lampionový průvod
pro děti. Po krátkém slalomu
mezi dýněmi, který děti absolvovaly na jedničku, byly odměněny sladkými věnečky
a čajíkem na zahřátí. Po občerstvení se průvod dětí s nádhernými světýlky všech druhů
odebral směrem k náměstí a
dále pokračoval až k libáňskému hřbitovu. Tam už na děti
čekalo další překvapení. Malá
sladkost a svítící náramek na
ruku, ze kterého měly děti asi
největší radost.
Účast je rok od
roku větší. Minulý rok přišlo
40 a letos už 70
dětiček v doprovodu rodičů. Z toho máme velikou radost a doufáme, že příští
rok bude náš
průvod
ještě
početnější.
za SRPLŠ Petra
Urbanová
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VÁZÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Dne 25. listopadu 2011 proběhlo ve škole vázání adventních věnců.
Maminky i děti si mohly vybrat z velkého množství větviček smrku, borovice, jedle, buxusu i tisu. Ozdoby si každý přinesl sám dle svého vkusu. Všechny věnce se maminkám i dětem moc povedly. Byly doslova
nádherné. Pro občerstvení jsme připravily pro dospělé dobrý svařáček a
pro děti výborné vánoční perníčky.
za SRPLŠ Petra Urbanová

KNIHOVNA
V adventním čase navštívily knihovnu čtyři třídy prvního stupně ZŠ
Libáň. Poprvé se jako školáci přišli do knihovny podívat děti z první třídy, kterých je letos tolik, že se skoro do knihovny nevešly. A přišli také
pravidelní návštěvníci druhé, třetí a čtvrté třídy. Před Vánocemi bylo
povídání samozřejmě o celém období adventu; o sv. Barboře, sv. Mikuláši, sv. Lucii, Štědrém večeru, o vánočních zvycích a tradicích, o sv. Štěpánovi i o Silvestru. Děti si poslechly vánoční příběhy a dozvěděly se,
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jak různě se slaví Vánoce ve světě. Po našem českém Ježíškovi je dětem
asi nejsympatičtější ošklivá, ale hodná čarodějnice Befana, která nosí
dárky dětem v Itálii a lítá do domů komínem.
Některé děti využily návštěvu knihovny také k vypůjčení knížek. Ať
se jim vybrané knížky líbí a stráví nad nimi příjemné chvíle třeba o vánočních prázdninách.

Třída 2. A na besedě v knihovně

Lucie Hlaváčková

MÍSTNÍ SPOLKY
HASIČI
Sbor dobrovolných hasičů Libáň soustředil svoji činnost na podzim
hlavně na přípravu hasičské zbrojnice na kontrolní dny, které se uskutečnily na konci října a v listopadu.
Dále se 1. října 2011 konalo zakončení soutěžní sezóny ve zbrojnici.
Hasiči si prohlédli fotografie a videa ze soutěží a ze zájezdu. Při soudku
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piva též zavzpomínali na zemřelého dlouholetého starostu pana Josefa
Hakena. Soutěžní rok byl zhodnocen jako úspěšný, hlavně nás těší, že na
okrskové soutěži vybojovali muži putovní pohár starosty města Libáň.
Družstvo mužů se také poprvé zúčastnilo soutěže o pohár starosty okresu Jičín, a to v Kopidlně 10. září 2011.
5. listopadu 2011 se devět členů výjezdové jednotky zúčastnilo školení
na HZS Jičín na obsluhu vysokozdvižné plošiny pro zásahy ve výškách
a nad volnou hloubkou, neboť se stav profesionálních hasičů snižuje,
a proto jsou kladeny větší nároky na dobrovolné jednotky. Na podzim
naše výjezdovka zasahovala 26. září 2011 v obci Nadslav při požáru přístavku u rodinného domu, 5. listopadu 2011 hasila požár traktoru a budovy sběrného dvora Technických služeb města Libáň, 20. listopadu
2011 hasila požár kontejnerů v Dětenicích u Staročeské krčmy a hotelu,
23. listopadu 2011 byl nahlášen požár travního porostu v obci Rokytňany, po příjezdu na místo hasiči zjistili, že se jedná o nehlášené pálení pod
dohledem majitele pozemku. Tento výjezd byl uveden jako planý poplach. Dále také náš sbor přijal pět dětí do družstva mladých hasičů. Tyto děti budou představeny členům na Výroční valné hromadě, která
proběhne 10. prosince 2011 na Radnici v Libáni. Na této schůzi zhodnotí
náš sbor celoroční činnost a odmění některé členy za příkladnou práci.
Na závěr roku čeká ještě hasiče pořádání tradiční Štěpánské zábavy
25. prosince 2011 a to bude tečka za oslavami 130. výročí založení našeho
sboru.
Děkuji všem členům za práci při našich oslavách i za aktivitu během
roku a přeji šťastné a veselé Vánoce, hodně zdraví a úspěchů v roce 2012.
Toto přání patří také našim spoluobčanům a příznivcům.
za sbor dobrovolných hasičů Libáň jednatelka Naďa Hakenová

ARCHEOLOGICKÁ VYCHÁZKA
VE PSINICÍCH
V sobotu 22. října se ve Psinicích konala archeologická vycházka pod
vedením paní Ulrychové z Regionálního muzea v Jičíně. U místního kostela sv. Jiří se sešlo téměř 100 zájemců o poznání historie obce. První povídání bylo o dřevěné zvonici, která pochází z 2. poloviny 17. století.
V současné době jsou ve zvonici 2 zvony, sv. Jiří z roku 1602 a sv. Václav,
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který byl „nainstalován“ v roce 2009. V roce 1950 při opravě podezdívky
zvonice zde byl objeven hromadný hrob a po prozkoumání bylo zjištěno,
že pohřbené osoby zahynuly násilnou smrtí. Tyto ostatky by mohly patřit příbuzným rodu Vršovců a pocházejí z 12. stol. Poté jsme si prohlédli
interiér kostela a také jsme si poslechli hru pana Turka na varhany.

Následně jsme se přesunuli téměř na druhý konec obce a po polní cestě
jsme se dostali na místo zaniklé vsi zvané Kelníky. Tato ves byla založena ve 12. století, ale roku 1571 je již uváděna jako zaniklá. Příčinou zániku byl nedostatek vody způsobený pravděpodobně tím, že ves stála na
kopci.
Další
zastávkou
byl malý lesík Hájek,
kde nám paní Ulrychová vysvětlila, že
„takové ty kopečky“
jsou vlastně slovanské mohyly s kostrami z 9. století. Na jiném místě v tomto
lesíku je zvláštně zvlněný terén, což je pozůstatek dělostřelecké reduty z třicetileté
války.
Předposlední zastávkou byl bývalý mlýn, který jsme si mohli částečně
prohlédnout. Zde jsme také měli možnost prohlédnout si zajímavé arLibáňské noviny č. 61
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cheologické nálezy z okolí Psinic a současný majitel pan Kinský, který se
snaží mlýn opravovat, vyprávěl o dějinách i o bývalých majitelích této
kulturní památky.
Na závěr jsme se všichni
společně přesunuli do místní hasičské zbrojnice, kde
paní Ulrychová vystavila
druhou část nálezů z okolí
a nakonec měli všichni
účastníci možnost se občerstvit, protože místní
dobrovolní hasiči připravili
pro účastníky vycházky
malé pohoštění.
Počasí nám naštěstí přálo a akce je považována za
velice vydařenou.
za SDH Psinice Petr Sajdl

Plánované akce SDH Psinice na rok 2012
25. 2. – Beseda se zastupiteli města
30. 4. – Pálení čarodějnic
5. 5. – 2. ročník Bramborákiády
19. 5. – Okrsková hasičská soutěž – Psinice – pořádají Staré Hrady
9. 6. – Hasičská soutěž – Psinice
14. 7. – 2. ročník Babetiády (termín upřesníme)
18. 8. – 9. ročník Loučení s prázdninami (téma - VZHŮRU NA PALUBU)
8. 9. – 2. výroční koncert – kostel sv. Jiří ve Psinicích
Podrobněji Vás budeme o těchto akcích informovat v příštím čísle Libáňských novin.
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RYBÁŘI
Vážení spoluobčané, podzim je jako každý rok pro rybáře vyvrcholením celoroční práce na chovných i sportovních vodách. Rybníkářům,
kteří se starají o svěřené rybníky a jejich okolí po celý rok, přicházejí na
pomoc ostatní členové při výlovech rybníků.
Pro zlepšení životního prostředí jsme na „Rybníčkách“ vysadili 120
stromků. Některé stromky zašly, ale některé poškodili spoluobčané, kteří
sem chodí na procházky se psy a kolíky
u stromků přelámou a házejí je psům do
vody. Dost nás toto mrzí, jelikož tyto pozemky jsou ve vlastnictví místní organizace Českého rybářského svazu a členové
se nemalým úsilím snaží tyto pozemky
udržovat v pořádku.
V letošním roce jsme vysadili 2.100 ks
kaprů, 21 ks štik a do pstruhové vody
160 ks pstruhů duhových. Uspořádali
jsme
rybářské
závody
dospělých
i mládeže a tímto bych chtěl poděkovat
MěÚ Libáň a ROH závodu Magna za příspěvek na ceny pro mladé rybáře.
Zhodnocení úspěšnosti celého roku
včetně úlovků bude vyhodnoceno na
členské schůzi MO ČRS Libáň.
Jelikož se blíží konec roku i vánoční
svátky, chtěl bych Vám jménem naší rybářské organizace popřát klidné prožití vánočních svátků a do nového
roku hodně zdraví a štěstí. Petrův zdar!
za MO ČRS Libáň Vlastimil Sobotka

Z HISTORIE
STALO SE…
1651 – před 360 lety
V Libáni bylo pouze 43 katolíků.
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V tomto roce byla 7. 7. odsouzena ke stětí mečem dcera zemřelého Josefa
Koláře pro smilný skutek a že plod na svět přišlý zamordovala.
1781 – před 230 lety
Patentem císaře Josefa II. ze dne 1. listopadu bylo zrušeno poddanství.
V tomto roce byl vydán tzv. „toleranční patent“, jímž bylo přiznáno svobodné náboženství evangelíkům augsburským a helvetským. Při smíšených manželstvích, když byl otec katolík, byly všechny děti katolické,
byla-li katolička matka, byli chlapci nekatolíky.
1791 – před 220 lety
Jako učitel nastoupil do Libáně Václav Kovanda z Kratinoh.
Město trpělo odváděním obilí a píce do vojenských skladů, přípřežemi
a ubytováním vojenských oddílů. Pokles hodnoty peněz způsobil
zchudnutí obyvatelstva.
1836 – před 175 lety
Bylo nařízeno očkování proti neštovicím. Kdo nebyl očkován, nesměl být
přijat do škol ani úřadů.
1856 – před 155 lety
Byla ukončena stavba nové školy a v tomto roce v ní začalo vyučování.
Škola měla v přízemí dvě třídy, byt pro podučitele a spíži, v prvním poschodí byla jedna třída, byt pro druhého podučitele a byt pro řídícího
učitele (kuchyň a dva pokoje). Při kopání základů byl v hloubce pěti loktů nalezen hrneček s vladislavskými groši a byly tu zřejmé stopy všech
čtyř požárů z let 1660, 1780, 1800 a 1821.
1866 – před 145 lety
Pruskými a rakouskými vojsky vznikly městu škody: Pruské rekvizice
12.842 zlatých, Saské a rakouské rekvizice 528 zlatých a jiné škody byly
způsobeny ve výši 10.654 zlatých.
1871 – před 140 lety
V libáňském cukrovaru proběhla první 250denní řepná kampaň. Cukrovar byl vystavěn za jeden rok. Podnik měl být zdrojem příjmů pro Libáň
a okolí. Prvním ředitelem cukrovaru byl Josef Antoš, účetním Jan Hofman. Vše však dopadlo jinak. Kampaně probíhaly se ztrátou (za dvě
kampaně přibylo 80.000 zlatých dluhů.) 24členná správní rada si vypůjčila 150.000 zlatých na 18,5% úrok, a to byla největší chyba. Cukrovar se
dostal do nucené správy trutnovské banky, která jej v roce 1880 ve dražLibáňské noviny č. 61
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bě prodala bankéři Davidu Blochovi za 70.000 zlatých. Akcionáři přišli
o všechny podíly, cukrovar však začal vzkvétat.
1876 – před 135 lety
Z odměny za pronájem honitby Františku Rašínovi bylo pokračováno
ve stavbě silnice od kostela k Novému Městu (dnešní Jiráskova ul.).
1881 – před 130 lety
Domy čp. 64/65 (dnešní KD a Radnice) byly zakoupeny pro fond nemocnice nebo chorobince.
1896 – před 115 lety
Ve městě byla v čp. 38 zřízena okresní stravovna – pro zaměstnance
a zřízence okresního úřadu.
1911 – před 100 lety
V listopadu došlo k prvnímu zapnutí elektrického osvětlení. Vybudování
elektrické sítě po městě bylo zadáno firmě Křižík. Stavba byla zahájena
1. července a ukončena byla 10. listopadu. Prvními občany, kteří měli zavedené světlo do domácnosti, byli členové komise Josef Kolbaba a Josef
Zámečník.
1921 – před 90 lety
Byla dokončena stavba cukrovarské vily, kantýny a čtyř dvojdomků.
1931 – před 80 lety
V Libáni se uskutečnil sjezd rodáků. Při této příležitosti složil Ing. Jar.
Kolárský, vrchní odborný rada a výborný hudebník, na slova Vil. Neubauera „Pochod libáňských rodáků“. Byl nahrán na gramofonové desky.
1941 – před 70 lety
Soustružnické závody začaly vyrábět ze dřeva.
1946 – před 65 lety
V objektu cukrovaru byla zahájena výstavba dvou dvojdomků se čtyřmi
bytovými jednotkami a byla naplánována výstavba podnikové čtvrti
s 20bytovými jednotkami.
2. května proběhly volby do MNV. 490 hlasů dostala KSČ, 178 lidovci,
148 soc. demokrati a 559 strana nár. socialistická. Předsedou MNV byl
zvolen sedlář František Palička.
1951 – před 60 lety
Dlouholetý ředitel cukrovaru a drožďárny Ing. Vilém Schulmann odešel
do důchodu a po něm nastoupil Ing. Dr. Miloš Kmínek.
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Rozhodnutím ministerstva průmyslu byla v Libáni zrušena cihelna.
1956 – před 55 lety
Poprvé se na bramborách vyskytl „americký brouk“ – mandelinka
bramborová.
1961 – před 50 lety
Plastimat dokončil výstavbu první haly a v prosinci v ní byla zahájena
výroba.
Vnitřek sálu kulturního domu byl opatřen umakartovým obložením.
TJ Jiskra zahájila výstavbu kuželníkové dráhy.
1991 – před 20 lety
Byla zřízena skládka Na Horách.
1996 – před 15 lety
Po dlouholetém odmlčení zahájila svoji činnost Tělocvičná jednota
SOKOL Libáň.
24. prosince zazpíval libáňský smíšený pěvecký sbor, řízený Josefem Kůtou, při půlnoční mši známou „českou mši vánoční“ Jakuba Jana Ryby.
Ta byla součástí Vánočního koncertu konaného 26. prosince v kostele
sv. Ducha v Libáni.
2001 – před 10 lety
Při sčítání lidí, bytů a domů bylo v Libáni 1.704 trvale bydlících, z toho
814 mužů, 890 žen, 628 bytů trvale obydlených a 524 trvale obydlených
domů. Neobydlených domů bylo 225.
z kronik vybral a volně zpracoval Josef Stránský

POVĚSTI Z LIBÁŇSKA
DO LIBÁNĚ PRO VOUSY…
Z Kocourkovských poudaček Radovana Krátkého.
Říkalo se: „Do Kopidlna pro rozum, do Libáně pro vousy“. Přitom
ale posměváčci za lidmi z Libáně pokřikovali: „PŘIJĎTE K NÁM VO
LOVENÍ, PŘIJDETE OHOLENÍ!“
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Takovýhle pokřik na mou věru neslibuje vousy, ale pravý opak! Jenže
ono se to taky dalo křičet takhle: „PŘIJĎTE K NÁM VOLOVE…NÍ,
PŘIJDETE O HOLE…NÍ!“ A to už zní jinak.
Za časů císaře pána nebo snad ještě za Marie Teremtete přijel prý se
podívat na lovení rybníka u Libáně nějaký kníže. Měl krásné vousy a licousy, v ruce hůl španihelku a zvědavý byl jak stará bába.
Když začali brát z nevodu první ryby, hned se hrnul z hráze k lovišti,
strkal nos do kádí a tuze se mu líbilo, jak se v nich ryby hemží. Pojednou
ukázal španihelkou na jednu rybu v kádi a prohodil: „Ten štikavec, móc
cheska vjéc!“ On ten kníže neuměl dobře česky. Fišmistr mu na to ale řekl:
„Štika je opravdu náramná ryba, jasnosti, jenže tohle není štika, ale kapr“.
A aby měl kníže radost, sáhl fišmistr do jiné kádě, vytáhl pořádnou
štiku, strčil ji jeho jasnosti pod nos a řekl: „Tohle je štika, víme?“
Jeho jasnost měla ze štiky takovou radost, že ji vzala do ruky, jako by
to bylo štěně nebo kanárek, pohladila ji a spokojeně bručela: „Móc cheska,
chódna štikavec!“ Ta hezká hodná štika však sebou najednou mrskla,
chňapla prý jeho jasnost za fousy, a když udělala zubatou hubou CVAK,
zmizela zpátky v rybníku.
Jeho jasnost prý se tenkrát hrubě rozzlobila, že si štika troufá i na
knížecí vous. Ba jeho jasnost prý popadla tu hůlku španihelku, skočila ve
střevících s přezkou do loviště, začala mlátit holí do vody a přitom křičet: „Fousa sem, nébo bude zle!“ Ale štika vousy nevrátila, jeho knížecí jasnost ztratila hůl a pak ještě padla po zadku do loviště, pořádně se napila
a ztratila paruku. Vylovili ji pak i s tou štikou, jenže štika byla k potřebě
a paruka ne, štiku mohli sníst, ale paruku museli zahodit.
Z této příhody
by tedy vyplývalo,
jak vznikl posměšek s vousy a holi.
Nevyrozumíváme
však z něho, jak bylo možno v Libáni
přijít k vousům, a
také druhá příhoda
svědčí o tom, že
v Libáni bylo snazší o vousy přijít.
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Na jarmark jezdíval do Libáně taky nějaký čepičář, fousy měl až na
břicho jako spravedlivý prorok, ale byl to šizuňk a řídil se přikázáním:
Miluj svého bližního a kde můžeš, lízni ho!
Když někdo přišel na to, že dostal od něho málo nazpátek, chytal se
za vousy, přísahal, že je poctivec od kosti a maso všecko, ale že už mu
oči neslouží. Když člověk kouká jak sůva z nudlí, snadno se splete.
Přijížděl na jarmark už za tmy, aby měl nejlepší místo, postavil si
krámek, a než vyložil svůj tovar, natáhl se na houni a ještě si trochu
zchrupl. Když se pak rozednilo, vystavil čepice, hučky, parazoly, kastroly a všecko, co se tenkrát nosilo na hlavě, a medovým hlasem začal lákat
kupce.
V Libáni však byli také lidé, kteří měli pod čepicí a hlavu na pravém
topůrku, a tak se jednou několik výrostků smluvilo, že dají čepičáři za
vyučenou. Uvařili hrnec klihu, a když tu noc před trhem čepičář libě
chrápal na svém krámku, postaveném z prken na kozách, přilepili mu
vousy k prknu. Počkali, až klih zaschne, a pak mu nad hlavou vystřelili
z ručnice.
Čepičář vyskočil rovnýma nohama a křičel, jako by ho už čert nesl do
pekla. Křičel od úleku, ale také proto, že kus jeho velebené brady byl
z brady pryč, zůstal přilepený na prkně.
Ouvej, ouvej, ani tato příhoda nás však nepoučuje, proč si lidé měli
chodit do Libáně pro vousy. A tak je tady už jediná možnost výkladu, že
totiž Libáňští měli ve znaku jelena, a když si jednou dali ten znak vyvést
barvou a štětcem, namaloval prý dobrák malíř jejich jelenu kozí bradu.
Proto možná posměváčci posílali lidi do Libáně pro vousy, aby zbavili
libáňského jelena té kozí okrasy. Kdy si však pro tu kozí bradu došel
a kdo ji získal, těžko povědět.

SPORT
FOTBAL - OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍ ČÁSTÍ
FOTBALOVÉ SEZONY 2011/2012
V letošním roce náš oddíl reprezentují v okresních soutěžích dvě družstva mladších přípravek a družstvo mladších žáků. V krajských soutěžích libáňské barvy hájí mužstva dorostu a mužů.
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Každé družstvo mladších přípravek sehrálo 18 mistrovských utkání,
ve kterých kluci předvedli, co už umí z fotbalových dovedností. Rodiče
a diváci viděli mnoho pěkných utkání, v kterých vždy padá mnoho branek.
V polovině soutěže jsou naše družstva na 3. a 9. místě. Abychom rozšířili své řady o nejmenší fotbalisty, uspořádali jsme 28. září nábor dětí
do fotbalové školičky, kterou nyní navštěvuje 7 „fotbalových špuntů“,
kteří se s velkou chutí pustili do tréninků a učení se nejen fotbalových
základů.
Družstvo mladších žáků v podzimní části sezóny předvádělo bojovný
a pohledný fotbal a výsledkem je 3. místo v tabulce. Protože v družstvu
není jediný hráč ročníku 1999 a družstvo je dobře doplňováno hráči
mladší přípravky (David Laskoš, Vojta Verner), bude síla tohoto mužstva v dalším roce ještě větší a lze očekávat opět boj o přední příčky
v tabulce.
Výsledkově se nejvíce dařilo družstvu dorostu v 1. A třídě, které je po
podzimní části první s bilancí 9 vítězství a 3 remízy. Věřme, že i v jarní
části sezóny budou opět hráči poctivě přistupovat k tréninkům a zápasům a předvedenou hrou budou
těšit příznivce libáňské kopané.
Družstvo mužů je v polovině
soutěže zatím na 6. místě. Až na
některé zápasy (v Jánských Lázních a doma proti Jičínu B) můžeme být s předvedenou hrou
spokojeni. Nejlepší výkon podali
v domácím utkání s Úpicí, pro
kterou to byla jediná ztráta bodů
v celé části soutěže. Do družstva
se podařilo zapracovat několik
hráčů z dorostu a tím omladit
tým.
Dovolte mi poděkovat hráčům
zleva M. Švorc, L. Petrtýl, A. Krivoš, L. Bobek
za předvedené výkony, trenérům
T. Jenček, M. Táborský, J. Němeček, F. Smetana
a funkcionářům za odvedenou
práci, partnerům a sponzorům za finanční a materiálové dary a fanouškům za projevenou přízeň.
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Na závěr bych Vás chtěl všechny pozvat na SPORTOVNÍ PLES, který
se bude konat v Kulturním domě v Libáni dne 17. března 2012.
za Sokol Libáň Roman Myška

HOKEJ
Hokejisti se konečně po jedenácti sezónách dočkali zastřešení zimního
stadionu v Jičíně. Doufají, že se jim bude dařit jako doposud, i když tabulka po dvou kolech nevypadá moc dobře.

Horní řada zleva: Vlk T., Přibyl, Hrdý, Svoboda, Beránek, Eliáš
Dolní řada zleva: Smetana, Najman, Janatka, Janeba, Vohnout, Drozen
Antonín Hurcík
Okresní hokejová liga
Tabulka:
pořadí

tým

počet zápasů

výhry

remízy

prohry

trestné minuty

body

1.
2.
3.
4.
5.

Ronal
Hastrman
Lužany
Kopidlno/Kometa
Pěnčín/Daliměřice

2
2
2
1
2

2
2
2
1
1

0
0
0
0
1

23:6
16:5
13:3
9:3
13:9

12
4
12
8
22

4
4
4
2
2
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Železnice
Robousy
Dobrá Voda
Chomutice
Spirit
Libáň
Běchary

2
2
2
1
2
2
2

1
1
1
0
0
0
0

1
1
1
1
2
2
2

10:9
6:6
6:8
2:9
6:14
4:14
4:26

6
30
32
10
10
10
24

2
2
2
0
0
0
0

STOLNÍ TENIS
Žáci ve složení Sekyra Jakub, Kuzma Dominik, Skořepa Filip a Srb
Dan vstoupili do regionální soutěže žactva velice dobře a po třech zápasech se posunuli do čela tabulky. S devíti body a skóre 23:7 jsou příjemným překvapením této soutěže, a tudíž příslibem rozvoje stolního tenisu
v našem městě Libáň. Nutno poděkovat rodičům za pomoc při organizaci tréninků a zápasů této věkové kategorie.

Muži ve složení Horák Vlastimil, Vaníček Jiří, Mádlo Josef, Čapek Jan,
Jakoubek Václav a Verner Pavel v regionálním přeboru 1. třídy, což je
nejvyšší soutěž v okrese, jsou po
7. kole na pěkném třetím místě.
Se sedmnácti body a skóre 76:50
navazují na již dlouholetou úspěšnou činnost v okrese, kde za soupeře mají mužstva s daleko větší
členskou základnou.
Dále se za zelené stoly staví další hráči všech věkových kategoriích
(neregistrovaní) a tím pomáháme
rozvíjet sportovního ducha v našem městě.
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Závěrem chci opět poděkovat vedení školy za kladný postoj k nám
a našemu sportu ohledně tělocvičny a dále Městskému úřadu Libáň za
finanční pomoc pro všechny sportovce, kteří hájí „barvy“ našeho města.
Úplným závěrem je informace pro naše příznivce a příznivce stolního
tenisu vůbec. Ke sledování veškerého dění kolem našeho sportu použijte
portál www.ping-pong.cz – jsou to oficiální stránky české asociace stolního tenisu, kde naleznete nejen naše výsledky, tabulky, rozlosování, ale
dění v celé české republice!
Vlastimil Horák

Regionální přebor 1. třídy
Tabulka:
1. TJ Lázně Bělohrad A
7 6 1 0
2. TJ Jičín B
7 5 0 2
3. TJ Sokol Libáň A
7 4 2 1
4. TJ Jiskra Hořice B
7 5 0 2
5. TJ Sokol Valdice B
7 4 1 2
6. TJ Sokol Kopidlno A
7 4 1 2
7. TJ Sokol Popovice A
7 3 3 1
8. TJ Nová Paka C
7 2 1 4
9. TJ Sokol Rovensko p. Tr. A 7 2 0 5
10. TJ Sokol Železnice B
7 1 1 5
11. TJ Sokol Lány A
7 1 0 6
12. TJ Sokol Stará Paka C
7 0 0 7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

88:38
79:47
76:50
75:51
83:43
79:47
75:51
46:80
37:89
48:78
41:85
29:97

20
17
17
17
16
16
16
12
11
10
9
7

Regionální přebor žactvo
Tabulka:
1. TJ Sokol Libáň A
3 3 0
2. TJ Sokol Radim A
3 2 1
3. TJ Sokol Stará Paka A
3 1 2
4. TJ Jiskra Hořice A
3 2 0
5. TJ Jičín B
2 2 0
6. TJ Sokol Kopidlno A
3 1 1
7. TJ Sokol Valdice A
3 1 0
8. TJ Lázně Bělohrad A
2 1 0
9. TJ Sokol Úbislavice A
3 0 0
10. TJ Sokol Chomutice A
3 0 0
11. TJ Sokol Rovensko p. Tr. A 2 0 0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

23:7
22:8
19:11
16:14
17:3
15:15
16:14
13:7
5:25
4:26
0:20

9
8
7
7
6
6
5
4
3
3
2
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0
0
0
1
0
1
2
1
3
3
2

MISTROVSTVÍ EVROPY
V UNIVERSÁLNÍM TRAPU 10.–12. 6. 2011
V termínu 10.–12. 6. 2011 se ve slovinském Mariboru konalo mistrovství Evropy v brokové střelbě v disciplíně universální trap, kterého se
zúčastnilo 192 střelců z celé Evropy. Z České republiky 15 střelců, z našeho regionu pouze já.
Závod byl vypsán na 200 terčů rozdělených do 8 položek po 25 terčích. Střílelo se na 4 střelištích, každý absolvoval na 1 střelišti 2 položky.
Vše bylo perfektně zorganizované.
Universální trap se střílí z 5 stanovišť, na každém čeká střelce 5 různých terčů, každý má jiný úhel, výšku, rychlost (cca 30 m/s).
Na závod jsem
neodjížděl s žádnými
ambicemi na přední
umístění, tak je pro
mě výsledek 116.
místo ze 192 střelců
uspokojivý. Byl to
pro mě životní zážitek vidět přímo v
akci
profesionální
střelce
z
Itálie
a Španělska.
Chtěl bych tímto
poděkovat Městu Libáň za finanční příspěvek, který mi pomohl pokrýt část nákladů spojených s
účastí na tomto závodu. Byla to moje první zahraniční zkuZdeněk Chaloupský (uprostřed) – mistr ČR roku 2007
šenost a jsem za ni
v americkém trapu, mistr ČR roku 2008 v universálním
vděčný.
trapu a účastník dalších mistrovství ČR ve střelbě
Zdeněk Chaloupský, Psinice
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Zaměstnanci městského úřadu přejí spoluobčanům veselé Vánoce,
hodně zdraví a úspěchů po celý rok 2012
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