VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
v první části svého úvodníku bych chtěl čtenáře informovat o právě
probíhajících i budoucích investicích v našem městě a obcích.
Vodovod ve Zlivi byl dokončen a v současné době probíhá montáž
posledních vodovodních přípojek k nemovitostem kolem silnice II/280,
která je v majetku Správy a údržby silnic KHK. Do konce měsíce září
budou realizovány asfaltové povrchy všech místních komunikací v této
obci. Bude tak dokončena další etapa, kterou si zastupitelstvo města
zvolilo jako jednu ze svých priorit.
Na konci měsíce srpna byla dokončena první etapa rekonstrukce
vodovodního řadu v ulici Tyršova, přičemž druhá část bude provedena
v měsíci září. Následně pak Vodohospodářská a obchodní společnost
a.s., Jičín provede napojení nemovitostí na nový vodovodní řad. O osudu
plánovaného dokončení hloubkové kanalizace v této lokalitě rozhodne
Ministerstvo zemědělství ke konci letošního roku. V tomto období by
totiž mělo být rozhodnuto, zda na tuto důležitou akci obdržíme dotaci.
Ještě v tomto roce máme v plánu realizaci nového asfaltového
povrchu komunikace na sídlišti od ulice Jičínská k mateřské školce
a stavbu nového chodníku v části ulice Emlerova.
Pro informaci všech zastupitelů pro budoucí rozhodování jsme
nechali zpracovat rovněž nabídky na opravu střech základní školy
a mateřské školy a také na výměnu oken jižní a západní části kulturního
domu. Prioritou však pro příští rok zůstává realizace asfaltových
povrchů všech místních komunikací v obcích, ale i některých
komunikací v Libáni.
Neměl bych jistě zapomenout na informaci, že
v naší škole byla zcela zrekonstruována podlaha
tělocvičny a zakoupen nový konvektomat do
školní jídelny. V mateřské školce bylo vyměněno
vodovodní potrubí a osazena nová umyvadla
s vodovodními bateriemi.
Chtěl bych na tomto místě pochválit
pracovníky technických služeb v čele s paní
Štajerovou, kteří i přes velké problémy s udržováním místních komunikací, parků, návsí
i ostatních zelených ploch dokázali i stavebně
vytvořit některá dílčí vylepšení technického stavu nemovitostí
ve vlastnictví našeho města. Mezi jinými je to například oprava části
hřbitovního domku a zejména zdi kolem libáňského hřbitova, oprava
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chodníku na psinickém hřbitově, opravy a úpravy areálu technických
služeb, opravy chodníků
apod.
Pochvalu rovněž zaslouží
i organizátoři společenských,
kulturních i sportovních akcí.
Tým
organizátorů
akce
Loučení s prázdninami v čele
s manželi Sajdlovými a Vaňkovými odvedl jako každoročně perfektní práci a ve
spojení s výborným počasím
vznikla skvělá a úspěšná akce. Poděkování rovněž zaslouží Sbor
dobrovolných hasičů Libáň,
kte–rý jako
každoročně
pomáhal
na akcích
pořádaných
městem a
současně
organizova
l
několik
velmi
úspěš–
ných akcí. Mezi jinými je třeba zmínit i dětskou soutěž na letišti v Libáni.
Vážím si i organizátorské činnosti Obecně prospěšné společnosti
Foerstrovy dny, jejichž festival byl jako každoročně velmi zajímavý a
hojně navštívený. V neposlední řadě patří pochvala i našim sportovcům,
kteří v letošním roce uspořádali několik tradičních turnajů a
zorganizovali i důležitou brigádu, při které došlo ke zlepšení
technického stavu našeho sportovního zařízení.
Chtěl bych se v krátkosti ještě pozastavit u naší libáňské školy. Jak
jsem psal v minulém čísle těchto novin, došlo ve škole na přelomu
měsíce července a srpna k výměně na postu ředitele. Ještě jednou bych
chtěl poděkovat paní Mgr. Jitce Šedivé za její práci a nové paní ředitelce
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popřát mnoho úspěchů v nové funkci. Věřím, že budeme nadále
spolupracovat minimálně na stejné úrovni, jako tomu bylo doposud, a že
o dění ve škole a zejména o nové strategii a plánech budeme pravidelně
číst na stránkách našich Libáňských novin.
Čas utíká velmi rychle a my za několik měsíců budeme diskutovat o
sestavování
rozpočtu
pro
příští rok. Byl
bych rád, aby se
všichni zastupitelé do tohoto
procesu zapojili a
pomohli vytvořit
rozpočet v prvé
řadě reálný a
zejména rozpočet, který zajistí
chod našeho města a obcí bez větších problémů a zaměří se také na
položky, ve kterých by se měl finančně řešit i stav našich nemovitostí
a komunikací, zvláště pak na naši základní školu a školku. Věřím, že se
tento záměr podaří a spolu se získanými dotacemi vznikne v příštím
roce v našem městě opět hodnotné dílo, za které se v budoucnosti
nebudeme muset stydět.
Přeji všem dobrou pohodu a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Vítězové hasičské dětské soutěže

Petr Soukup, starosta města

Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
− schválení závěrečného účtu města za rok 2011 a vyslovení souhlasu
s celoročním hospodařením města bez výhrad
− zřízení osadního výboru pro obec Křešice a zvolení předsedy
Ing. Jáchyma Čepického a určení dalších členů Zdeňky Kubánkové
a Marie Malátové
− schválení převodu finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení
na běžný účet ve výši 400.000 Kč a investování do nákupu konvektomatu do školní jídelny, opravy podlahy v tělocvičně školy a opravy
sociálního zařízení v mateřské školce
− schválení rozpočtových opatření č. 4/2012 a 5/2012
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− odsouhlasení postupné realizace asfaltových povrchů místních komunikací v obci Kozodírky, Křešice, Psinice a v Libáni v ulici Sportovní a v některých ulicích Na Sídlišti s termínem dokončení září 2014
− schválení uzavření smlouvy o nájmu a provozování vodovodu pro
veřejnou potřebu „Vodovod Křešice“ s VOS, a.s., Jičín
− schválení uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 386
o výměře cca 200 m² v k. ú. Psinice s p. Jiřím Karáskem
− povolení umístění 20 včelstev na pozemku parc. č. 59 v k. ú. Křešice
u Psinic v lese Kroužek p. Janu Krňávkovi
− schválení uzavření nájemní smlouvy na umístění zařízení WIFI na
střeše zdravotního střediska č. p. 17 s firmou COMTEX
− schválení uzavření smlouvy o poskytnutí vysokorychlostního
internetu pro budovu městského úřadu s firmou COMTEX
− schválení příspěvku ve výši 2.000 Kč na prázdninovou víkendovou
vlakovou dopravu na trati 063 Dolní Bousov – Kopidlno
− schválení neposkytnutí příspěvku na děti z Libáně, které jsou umístěny v mateřských školkách v okolních obcích pro rok 2012/2013
− odsouhlasení uspořádání výstavy obrazů Miloše Buchara se
vzpomínkou na principála Loutkového divadla Martínek p. Jana
Řezníčka s názvem „A cesty jdou dál“
− odsouhlasení ukončení nájemní smlouvy na byt č. 7 v obecním domě
č. p. 96 po paní Jansové Evě
− schválení uzavření nájemní smlouvy na přízemní byt v obecním
domě č. p. 96 s paní Dagmar Vitvarovou od 1. 9. 2012
− schválení provedení opravy střechy nad loutkovým divadlem na
budově kulturního domu firmou Jiřího Bernata ze Samšiny za
celkovou cenu 37.104 Kč
− dále byly projednávány různé podněty občanů, žádosti o finanční
příspěvky, o pronájmy hrobových míst atd.
Vladimíra Klárová

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
Ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
a vyhlášky MV č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona č. 130/2000 Sb., o volbě do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů se uskuteční v pátek
dne 12. 10. 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 13. 10. 2012 od
8.00 hodin do 14.00 hodin volby do zastupitelstev krajů.
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Volební okrsek č. 1: Libáň, náměstí Svobody 64,
kulturní dům, pro voliče přihlášených k trvalému
pobytu:
Boženy Němcové, Cukrovar, Českých Bratří,
Dukelská, Emlerova, Jičínská, Jiráskova, Komenského,
Lindnerova, Míru, Na Horách, Na Samotě
Volební okrsek č. 2: Libáň, náměstí Svobody 36,
zasedací místnost, pro voliče přihlášených k trvalému
pobytu:
Na Sídlišti, Na Tržišti, Na Ženichově, Nad Hřištěm, nám. Svobody, Pod
Vinicí, Smutná, Sportovní, Školní, T. G. Masaryka, Tyršova a v částech
obce Kozodírky, Křešice, Psinice, Zliv
Pro tyto volby jsou stanoveny dva volební okrsky a v okrsku bude mít
komise 8 členů. Volební strany mohly do 12. 9. 2012 delegovat jednoho
člena a jednoho náhradníka do těchto komisí, poté chybějící členy
doplnil starosta města. Dne 19. 9. 2012 v 15.30 hodin proběhlo 1. zasedání okrskových volebních komisí. Volič si může nejpozději do 10. 10. 2012
do 16.00 hodin osobně požádat o vydání voličského průkazu, pokud
nebude volit ve svém volebním okrsku. Nejpozději v úterý 9. 10. 2012
obdrží voliči hlasovací lístky. S volebními lístky obdrží i poučení, ve
kterém bude uvedeno, jak správně hlasovat. V případě, že by někdo
hlasovací lístky neobdržel, může si je vyzvednou na Městském úřadu
v Libáni v podatelně.
Ivana Krivošová

STÍNY OD POLICIE ČR
OD 15. 6. 2012 DO 31. 8. 2012
22. 6.2012 – bylo přijato oznámení, že v Libáni, v ulici Jičínská, došlo
k poškrábání laku vozidla Škoda Octavia, zelené
barvy.
8.7.2012 – bylo přijato oznámení, že v Libáni, na nám.
Svobody, došlo k poškození slunečníku na zahrádce
u herny Koruna. Poškozením slunečníku vznikla
škoda majiteli herny ve výši 3.000 Kč.
12.7.2012 – bylo přijato oznámení, že neznámý
pachatel odcizil přívěs za osobní automobil. Ke
krádeži došlo v Libáni, ze zahrady domu č. p. 495 v ul. Komenského.
Zde pachatel odstranil visací zámek od vrat zahrady, vnikl na pozemek
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a zde odcizil přívěs registrační značky 4H30805. Odcizením
přívěsu vznikla majiteli škoda ve výši 15.100 Kč.
10. 8.2012 – bylo přijato oznámení, že v Libáni, v ul. Na
Ženichově, došlo ke krádeži zadní registrační značky 5A95493.
Odcizením registrační značky vznikla škoda 400 Kč.
12.8.2012 – bylo přijato oznámení, že v Libáni, na nám. Svobody, před
cukrárnou Karolínka, došlo k poškrábání laku vozidla Škoda Felicia,
registrační značky 4H89853. Majitel vozidla si vyčíslil škodu na 3.000 Kč.
15.8.2012
–
oznámil, že mu
úvěrovou plateb32.000 Kč.

oznamovatel na OOP Kopidlno
jeho bývalá přítelkyně odcizila
ní kartu, z které poté odcizila

27. 8.2012 – bylo přijato oznámení, že v průběhu jednoho měsíce došlo ke
krádeži plechů ze střechy bývalé výkrmny skotu z objektu na Ovčíně.
Odcizením plechů vznikla škoda ve výši 1.000 Kč.
Dále bylo na území města Libáň evidováno několik přestupků proti
občanskému soužití, které byly oznámeny na MěÚ Libáň k projednání.
Průběžně je prováděn dohled nad silničním provozem, kdy případné
přestupky jsou řešeny blokovými pokutami. Proto opakovaně vyzývám
občany, aby dodržovali pravidla silničního provozu, zejména pak
parkování v obci.
Dále bych chtěl vyzvat občany, aby v případě nějakého poznatku
k trestné činnosti neváhali a tuto věc oznámili na OOP Kopidlno,
popřípadě na linku 158.
pprap. Jaroslav Zikmund, Policie ČR OO Kopidlno

BÍLÝ KONTEJNER NA SBĚR ODĚVŮ
A TEXTILNÍCH MATERIÁLŮ
Bílý kontejner na sběr oděvů a textilních materiálů je v Libáni umístěn
od srpna roku 2011. Odevzdávat vyřazený textil a oděvy můžete na
náměstí Svobody v Libáni na stanovišti pro kontejnery na tříděný odpad
v prostoru mezi restauracemi Radnice a U Koruny. Vývoz kontejneru je
prováděn většinou každé pondělí.
Město Libáň ve spolupráci s firmou DIMATEX CS, s.r.o. a s podporou
Ministerstva životního prostředí ČR pro občany zajistilo umístění
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kontejneru na sběr oděvů a textilních materiálů. Tento sběr slouží
k separaci a minimalizaci komunálního odpadu. Vytříděné oděvy a
textilní materiály se recyklují a dále používají jako surovina pro výrobu
čistících hadrů, čistících plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších.
Část ošacení vhodného k dalšímu nošení se v rámci charitativního
využití věnuje DIAKONII Broumov, kde se použije jako pomoc pro
sociálně slabé a potřebné v krizových situacích. Tímto sběrem a
následnou recyklací všichni přispíváme ke zlepšení životního prostředí
v našem městě.

Kontejner na sběr textilu je bílé barvy s označením TEXTIL. Kontejner
obsahuje návod k použití a popis, co do kontejneru patří a co nikoliv.
Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odkládejte do tohoto
speciálního kontejneru použitý a nepotřebný textil zabalený a zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů. Volný textil se při vyvážení a manipulaci může znehodnotit.
Do kontejnerů patří veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony,
bytové textilie, ručníky, ubrusy, párovaná nositelná obuv. Do kontejnerů
nepatří koberce, matrace, molitany, stany, spací pytle, netextilní
materiály, znečištěné a mokré textilie. Za srpen – prosinec 2011 se
sebralo 2.730 kg a za 1. pololetí roku 2012 2.100kg oděvů.
Vladimíra Klárová
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Pomozte nám najít strom pro letošní
Vánoce na náměstí v Libáni
Město Libáň vyhlašuje soutěž o nejvhodnější strom pro letošní Vánoce
v Libáni. Mohou se tak zapojit všichni zájemci, kteří mají tip na vhodný
jehličnan, který by mohl zdobit náměstí v Libáni v době letošního
adventu. Strom může být na Vašem pozemku, nebo nám můžete jen
poslat tip a my se pokusíme vše zajistit. Odměnou bude symbolický
dárek a radost místních i návštěvníků Libáně.
Do soutěže se mohou přihlásit všichni zájemci, kteří mají na svém
pozemku jehličnan splňující potřebné podmínky a například z důvodů
bezpečnosti nebo plánované stavební činnosti se ho potřebují šetrně
zbavit. Svůj tip na vhodný strom mohou poslat také ti, kteří o ideálním
stromu vědí, ale nejsou jeho majiteli.
Podle mnohaletých zkušeností je nejvhodnějším stromem pro umístění
na náměstí smrk. Ten se vždy upraví na výšku 7 metrů. Zájemci, kteří by
chtěli svůj jehličnan do soutěže přihlásit, by měli počítat se základními
podmínkami. Těmi je především bezchybný vzhled stromu (rovnoměrné
zavětvení

a pravidelný kmen,

výška zhruba 8–10

metrů),

dobrá

dostupnost pro těžkou techniku (tato technika nemůže vjíždět mimo
asfaltové komunikace).
Tipy na vánoční strom je možné posílat do 31. října 2012 na Městský
úřad v Libáni.
Po obhlídkách vybraných stromů vybereme 12. listopadu 2012 vítěze.
Kácení stromu plánujeme na 47.–48. týden.
Děkujeme za spolupráci
Městský úřad Libáň
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VÝROČÍ
27. prosince uplyne již třicet let od tradičního „Estrádního pořadu“,
pořádaného Osvětovou besedou v Libáni s DS Bozděch a DH Škrobáren,
ve kterém se naposledy společně představily libáňskému publiku místní
nezapomenutelné herecké osobnosti rodin Španihelových a Altmanových. Věřím, že si na ně pamětníci rádi vzpomenou.

Na snímku stojící zprava doleva: Vojtěch Španihel st., Marie Másilková–
Horáková (vzadu), Vojtěch Španihel ml., Josef Louda, Jindřiška Vavřinová–
Sekyrová, Zdeňka Vanišová–Španihelová, Mirek Balda, Gisela Altmanová,
Hana Klapačová, Ivan Altman, Jarmila Kořínková a Vladimír Červoňák.
Dechovou hudbu n. p. Škrobárny Libáň řídil Josef Javůrek.
Josef Stránský – redakce LN

MARIE KEBLOVÁ
Před 130 lety se 29. 1. 1882 ve Starých Hradech narodila lidová
básnířka – selka Marie Keblová rozená Tomíčková.
Po každodenní práci psala verše pro radost sobě a svým dětem.
Některé byly zveřejněny v různých časopisech a její sbírku básní „Po
práci“ vydal i libáňský musejní spolek.
Spisovatelka Blažena Kodlová v „Besedě“ číslo 9/47 o Marii Keblové
píše: „Večer visívají tak nízko hvězdy nad Keblovým dvorem a z lesů sem
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táhnou teplé závany. Všichni již usínají, jen Keblova hospodyně chodí tiše po
domě, usedá pozdě již za velký stůl a poslušna tajemných příkazů svých rodných
niv, béře do rukou tužku. Ona, pokorná a pracovitá služebnice svých polí, píše
mozolnou a rozpukanou rukou, tak sama pro sebe, tak retro, že nelze tak jenom
někomu říci vyznání svého srdce:
MATIČCE ZEMI
Matičko země, ty živote všech,
ať chleba vydáváš, růže, či mech,
ať lesy kryjí tě, skála či hrad,
matičko předrahá, vždy mám tě rád.
Rádlo když vnořím v tvou úrodnou prsť,
když zlaté klasy tvé seberu v hrsť,
když kosou zajedu v jetele lán,
tu v srdci ozve se: „Hle, tu jsem pán!“
Na svém já stojím tu, svůj jen jím chléb,
netřeba před nikým sklánět mi leb.
Kdysi též, dávno již, lákal mne svět,
tlačily mozoly a bolel hřbet.
Po rodných lánech teď kráčím již tich,
„Ne, já vás nezradím, byl by to hřích“.
z „Besedy“ č. 9/47 vybral Josef Stránský

JAROSLAV VRCHLICKÝ V LIBÁNI
V našem městě je udržována tradice, že
v létě roku 1912, tedy před sto lety, těsně před
svou smrtí (9. 9. 1912) navštívil Libáň
spisovatel a básník Jaroslav Vrchlický. Po
prohlídce města si poseděl v tehdejším
nejlepším hostinci „U Koruny“. Bohužel,
nejsou již mezi námi pamětníci této události,
pouze v městském muzeu prý je uložen
vlastnoruční dopis, který Vrchlický zaslal
soboteckému poštmistrovi Josefu Svobodovi.
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KULTURA
PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ NA 4. ČTVRTLETÍ
2012
ŘÍJEN
28. 9. – 17. 10.

4. 10.
20. 10.

Výstava obrazů M. Buchara spojená se vzpomínkou na
principála Loutkového divadla Martínek J. Řezníčka
s názvem „A cesty jdou dál…“ – MěÚ Libáň
Poetický večer v cukrárně Karolínka – setkání s moderátorkou Marií Retkovou
Repríza divadelní hry Dany Laurentové „Bouřka na
obzoru“ v provedení DS Bozděch – Kulturní dům Libáň
od 19.30 hod. Vstupné 50 Kč

LISTOPAD
3. 11. – 1. 12.

15. 11.
24. 11.

14. přehlídka loutkových divadel Řezníčkova Libáň –
loutková a velká scéna Kulturního domu v Libáni – viz
samostatná příloha LN
Poetický večer v cukrárně Karolínka – setkání
s historičkou umění PhDr. Eliškou Fučíkovou
Vánoční koncert orchestru Václava Hybše s hostem
Pavlou Břínkovou – Kulturní dům Libáň od 18.00 hod.
Vstupné 200 Kč, předprodej vstupenek v Městské
knihovně Libáň

PROSINEC
1., 8.,
15. a 21. 12.
15. 12.

25. 12.

Pravidelná sobotní představení loutkového divadla Martínek. Loutková scéna v KD – začátky v 15.00 hod.
Tradiční „Vánoční koncert Kyzivátovy dechové hudby“ –
Kulturní
dům Libáň
Štěpánská
taneční
zábava
–
Kulturní
dům Libáň
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OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ SPOLEK
BOZDĚCH LIBÁŇ
SRDEČNĚ ZVE NA
REPRÍZU DIVADELNÍ HRY
Dany Laurentové

V SOBOTU 20. ŘÍJNA 2012 V 19.30 hodin
KULTURNÍ DŮM LIBÁŇ
Osoby a jejich obsazení:
Pierre – manžel č. 2: Petr Stránský
Marion – manželka Pierra: Jana Kořínková
Francois – manžel č. 1: Mirek Drozen
Julie – dcera Marion: Šárka Janečková
Alexander – snoubenec Julie: David Pošepný
Scéna: Josef Stránský
Efekty, zvuk: Vít Stránský
Text sleduje: Jaroslava Vaníčková
Vstupné jednotné 50 Kč
Libáňské noviny č. 64
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Loutkové divadlo Martínek
na 14. přehlídku

Vás srdečně zve

loutkových divadel

ŘEZNÍČKOVA LIBÁŇ 2012
Pro malé i velké diváky je připraven tento program
Sobota 3. 11. 2012 od 15.00 hodin – velký sál Kulturního domu

KARKULKA – LD „Na Židli“ Turnov
Pátek 9. 11. 2012 – od 10.00 hodin Představení pro 1. st. ZŠ a MŠ!

HRNEČKU VAŘ – „Drak“ Hradec Králové
Sobota 10. 11. 2012 od 15.00 hodin – velký sál Kulturního domu

KOCOUR V BOTÁCH – „Bubeníček“ Praha
Sobota 17. 11. 2012 od 15.00 hodin – loutková scéna KD

POHÁDKA NARUBY – LD Martínek Libáň
Sobota 24. 11. 2012 od 15.00 hod. – loutková scéna KD

VODNÍKOVA HANIČKA – „Zvonek“ Hořice
Pátek 30. 11. 2012 – od 10.00 hodin. Představení pro 2. st. ZŠ!

O ŠTĚSTÍ A NEŠTĚSTÍ – „Drak“ Hradec Králové
Sobota 1. 12. 2012 od 15.00 hodin – velký sál KD

ČTYŘI POHÁDKY O DRAKU – „Jitřenka“ Mladá Boleslav
Přehlídka je realizována za finanční podpory
Města Libáň a Královéhradeckého kraje
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POZVÁNKA NA KONCERTY
Foerstrovy dny – hudební festival o. p. s., spolu s Městem Libáň,
srdečně zve na koncerty, pořádané v podzimní části festivalu.
22. září 2012 od 15 hodin v kostele sv. Ducha se našemu publiku
představí komorní soubor Musica Bohemica s uměleckým vedoucím
Jaroslavem Krčkem.
Musica Bohemica – komorní soubor s třicetiletou tradicí je znám
zejména pro zvláštní a ojedinělou interpretaci i zpracování lidové
a anonymní hudby. V této kategorii realizuje soubor programy s různým
tematickým zaměřením (vánoční a velikonoční koncerty). Jeho základní
složení je třináctičlenné, ve kterém se představí i v Libáni v programu
„Hudba je naším andělem“, může se však rozšířit a provádět projekty
s více jak sedmdesáti členy včetně sboru. V našem koncertu doplní
soubor sólovým zpěvem Anna Hlavenková a Karel Jakubů.
Jaroslav Krček – umělecký
vedoucí, dirigent a zakladatel
souboru. Je všestranným hudebníkem, kromě dirigování komponuje, hraje na mnoho hudebních
nástrojů (na snímku s trumšajtem), zpívá a vyrábí i nové
nástroje. Všechna činnost Jaroslava Krčka má za cíl probudit ve
svých posluchačích náklonnost
k lidové a historické anonymní
hudbě. Proto se ji snaží podávat
živě, bez akademické strnulosti,
ale se spontánností a současně
předkládá publiku umělecky vytříbený projev, který snese nejvyšší
kritická měřítka.
29. září 2012 od 19 hodin se uskuteční v domě
kultury závěrečný koncert
festivalu, věnovaný „Poctě
Franku Sinatrovi“ s Janem
Smigmatorem a Swinging
Triem.
Jan Smigmator je libáňskému publiku známý
Libáňské noviny č. 64
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z Vánočních koncertů orchestru Václava Hybše, kde od roku 2005 působí
jako sólový zpěvák a moderátor. Narodil se v roce 1986, v roce 2008
úspěšně absolvoval Pražskou konzervatoř a dnes jistě patří k předním
jazzovým a swingovým zpěvákům, který s noblesou ztělesňuje odkaz
swingových králů, jakými byli Sammy Davis jr., Dean Martin, Bobby
Darin a další, především pak Franka Sinatry. V libáňském koncertu bude
Jana Smigmatora doprovázet skupina vynikajících muzikantů –
Swinging Trio – jazzový pianista Vladimír Strnad, vyhledávaný
doprovazeč jazzových zpěváků, stejně jako kontrabasista Jan Greifoner,
člen skupiny Steamboat Stompers. Skupinu doplňuje vynikající bubeník
Branko Křížek.
Věříme, že oba koncerty osloví každého milovníka nejen historické
lidové hudby, ale také příznivce dobré melodie, elegantního swingu
a noblesy.
Vstupenky na oba koncerty jsou v předprodeji v drogerii paní
Petříčkové a budou k dispozici i v pokladně před zahájením koncertů.
Josef Stránský – tajemník FD 2012

9. SETKÁNÍ DECHOVÝCH HUDEB
V sobotu 14. července 2012 se v atraktivním prostředí hřiště 21. století
v Bystřici uskutečnilo již 9. setkání dechových hudeb, které pořádá DS
Bozděch společně s Kyzivátovou dechovou hudbou Libáň. Multifunkční
areál v Bystřici byl pořadateli setkání vybrán pro ne zrovna vstřícnou
spolupráci s majitelem starohradského zámku a také proto, že v samotné
Libáni není pro pořádání takovéto akce vhodný prostor.
Letos se za velmi pěkného počasí představily více než třem stovkám
příznivců dechové
hudby již tradičně
tři kapely. Vedle
hostitelské Kyzivátovy dechové hudby to byla Plechařinka z Podještědí
a populární budějovická Budvarka.
Celým programem
„Setkání“ slovem
provázel zpěvák,
bavič a konferenciér František Sysel.
Plechařinka
Libáňské noviny č. 64
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Setkání se opět setkalo u publika s velmi
pozitivním ohlasem a všichni se již těší na
jeho jubilejní desátý ročník.
Tradiční akce, která má již své trvalé místo
v kulturním kalendáři nejen našeho regionu,
ale i v kalendáři programů dechových hudeb
v celé republice, by se nemohla uskutečnit bez
finanční podpory, kterou nám formou grantu
poskytl Královéhradecký kraj. Město a jeho
vedení nemá asi o svou prezentaci v tomto
hudebním František Sysel
žánru zájem a proto nás
letos, poprvé v historii
„Setkání“, nepodpořilo a
akce byla z tohoto důvodu prodělečná. Na druhé
straně
patří
srdečné
poděkování za podporu,
kterou nám sponzorsky
poskytla
autodoprava
Milana
Šíby,
firma
ADITIV Holín a Krejčíkovi, bez jejichž pomoci
Budvarka
by se 9. setkání DH nemohlo realizovat v plném rozsahu
a při přijatelném vstupném
pro jeho návštěvníky. Nelze
také vynechat dík za poskytnutou pomoc a zázemí od
Obce Bystřice, bystřických
hasičů i občanů.
foto a text Josef Stránský

Kyzivátova DH

spokojení diváci
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TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE…
Slova této písničky Jana Wericha z filmu Císařův pekař… plně
vystihují provedené i probíhající práce v libáňském kulturním domě.
V posledních dvou letech došlo v kulturně – společenské části objektu
libáňského kulturního domu ke změnám, které možná ani naši
spoluobčané nezaznamenali a které přesto zkvalitňují jeho technické
vybavení a rozšiřují možnosti jeho využití. Zejména se jedná o zlepšení
scénického zařízení jeviště velkého sálu a kompletní přestavbu loutkové
scény včetně jejího zázemí.
Projekční kabina bývalého kina byla přebudována na prostor, ze
kterého lze komplexně ovládat zvukové a světelné vybavení divadelní
scény. Ve vybavení nově zřízené osvětlovací kabiny je zabudováno
i projekční zařízení pro videoprojekci, s možností projekce na „velké
kinoplátno“ případně i na její scénické využití, jak tomu je ve hře
„Bouřka na obzoru“. Toto zařízení dále zkvalitňuje možnosti při pořádání divadelních představení, koncertů a ostatních kulturních akcí. Práce
mimo elektrické přípojky byly provedeny správcem KD, brigádnicky
členy DS Bozděch a materiál byl zakoupen z účelové dotace města.
Veliké úpravy probíhají v loutkovém divadle. Pro zázemí LD byla
souboru městem pronajata klubovna – bývalá zkušebna dechové hudby,
kde byla zřízena přípojka vody a odpad, opraveny stěny a vymalování.
Úpravy byly provedeny ve skladu loutek a rekvizit, celý prostor byl
stavebně renovován a vymalován. Z bývalého skládku notového
materiálu je zřízen prostor pro živé ozvučení loutkové scény, který je
propojen s jevištěm LD. Celý
scénický prostor
divadla je upraven, vymalován,
portál loutkové
scény je zhotoven ze dřevotřískových desek,
byly zabudovány
dveře a zvuková
izolace, byla provedena
rekonstrukce elektrického rozvodu jeLibáňské noviny č. 64
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viště a hlediště. Ve vstupní hale LD a na schodišti jsou opraveny a
vymalovány stěny, doplněno a natřeno zábradlí.
Veškeré řemeslnické odborné práce v loutkovém divadle, které jsou
již hotové a ještě probíhají pod vedením Františka Grosmana, jsou
prováděny sponzorsky, ostatní pomocné a úklidové práce provádějí
členové souboru a brigádníci z řad rodičů a přátel loutkového divadla.
Materiál byl pořízen ze sponzorských darů, na kterých se podílely firmy
Autodoprava Milana Šíby, Kůrana Sedliště, Stavebniny Tomáš Chotěbor
a jednotlivci – Tomáš Košvanec, František Grosman, Jiří Švorc, Miroslav
Knížek, David Pošepný, Leona Mašková, Veronika Kicová, Jaroslava
Štajerová a David Knížek a které představují částku 30.000 Kč. Odborné
práce v celkové hodnotě 60.000 Kč zdarma nebo jen za symbolickou
částku provedli Jindřich Sekyra, Pavel Mališ, Josef Švorc, Martin Švorc,
Radek Urban, Zdeněk Mazáček, Antonín Kaválek, Jiří Slavík, Lucie
Smetanová, Zdeněk Kollátor,
Jindřich
Řezníček,
Miroslav Skořepa, Josef Švapík, Vladimír Haňka a
trošku i moje maličkost.
Nevyčíslitelné počty hodin
odpracovali aktivní členové
souboru Martínkova divadla
František Grosman, Tomáš
Košvanec, Daniel Kotalík,
Zdeněk Mazáček, Jiří Švorc,
Jan Gracl, David Horák
a Marcela Horváthová. Je nutné ocenit i vstřícnost a pomoc ze strany
Města Libáň a jeho TS.
Ještě není zdaleka všechno hotové, je však reálné, že práce budou
dokončeny do 6. října a zahájení provozu v „novém“ bude současně se
zahájením 14. přehlídky LD – Řezníčkova Libáň.
Všem sponzorům, městu, firmám i jednotlivcům, kteří se na
úspěšném provedení jistě velmi užitečné rekonstrukce loutkové scény
podíleli, ať finanční nebo praktickou pomocí, patří jistě veliké uznání
a dík, který bych svým článkem chtěl veřejně projevit, souboru LD
popřát hodně hezkých her a hlavně v nadcházející sezóně co nejvíce
spokojených a šťastných dětských i dospělých diváků.
…a všichni dohromady uděláme moc!
Josef Stránský, správce KD Libáň
Libáňské noviny č. 64
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TRADICE, KVALITA… A RADOST
Podzim připomíná životní období, kdy člověk sklízí plody své
celoživotní práce. Podzim vytváří úchvatné barevné scenérie, ale
současně připomíná, že něco končí, ochlazuje se a více prší. Podzim je
obestřen řadou neznámých, jestli třeba nebude provázen povodněmi.
Stejně tak se i v umění otevírá řada otázek.
Stoprocentně se však můžete spolehnout, že 4. října v 17 hodin bude
zahájen třetí ročník Poetických podvečerů s Křeslem pro hosta v idylickém prostředí cukrárny Karolínka. Velká očekávání a také zvědavost
vzbuzuje návštěva oblíbené televizní a rozhlasové moderátorky,
novinářky, trojnásobné držitelky divácké ceny TýTý, vítězky v anketách
oblíbenosti mezi mediálně známými tvářemi Marie R e t k o v é.
Vzbuzuje sympatie v běžném životě, kamkoliv přijde. Vnáší klid,
pohodu a utvrzuje v nás pocit, že s námi z obrazovky nebo z rozhlasu
komunikuje živá bytost,
velmi pohledná, vždy
upravená a velmi půvabná. Miluje sport a žije
zdravě. Je prý celý život
chorobnou optimistkou.
V roce 2001 zvítězila nad
onemocněním
zvaným
rakovina děložního čípku. „Cítila jsem to, co
každý onkologický pacient:
proč právě já, co jsem
udělala v životě špatně, že
se mi to stalo...“ svěřuje se.
Je pevně věřící a v jejím přístupu k nemoci to sehrálo velkou roli.
Ovšem zeptáme se Marie Retkové také, jak využívá volný čas, jak
nakupuje třeba oblečení ke společenským příležitostem, především se
posuneme k mnoha otázkám „o životě“ a k přehodnocování dosavadních hodnot nebo způsobu života.
Mezi pozvanými hosty na Křeslo je významná osobnost světového
jména, renomovaná historička umění PhDr. Eliška F u č í k o v á.
Jedenáct let byla ředitelkou odboru památkové péče Kanceláře
prezidenta republiky, provázela prezidenty i krále, třeba japonský
císařský pár, britskou královnu Alžbětu II., prince Charlese, bývalého
amerického prezidenta Billa Clintona, lucemburského vévodu JinLibáňské noviny č. 64
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dřicha I., také Jacquelin Kennedyovou
nebo
Arnolda
Schwarzeneggera.
Kurátorka řady historických expozic.
Osudem se jí stala doba Rudolfa II.
„Ano, opravdu o mě říkají, že jsem vdova
Rudolfa II.“
Eliška Fučíková byla kurátorkou
největší výstavy desetiletí „Rudolf II.
a jeho doba“, která kdy byla nejen
v Česku pořádána. Její zásluhou uctil
Pražský hrad 400. výročí úmrtí císaře
Rudolfa II. (leden 2012).
Eliška Fučíková má s uměním nejen
profesní, ale i soukromý vztah.
Málokdo z nás se bude dívat na obrazy
dávných mistrů tak jako tato vzácná
žena, která je dokáže perfektně ocenit,
najít v nich skrytá tajemství časů
dávno minulých a představit je veřejnosti naprosto dokonalým
způsobem. Máme se tedy ve čtvrtek 15. listopadu opravdu na co těšit.
Předvánoční období nechá nahlédnout do bohaté sbírky básní
Františka N o v o t n é h o. Přes 30 let pracuje v Českém rozhlase, autor
těch nejkrásnějších textů legendární skupiny Spirituál kvintet, autor
a moderátor oblíbených rozhlasových pořadů Dobrá jitra, songy
a písničky s první dámou činohry Národního divadla Janou Hlaváčovou.
Autorský večer básníka Františka Novotného na prosincovém libáňském Poetickém podvečeru svědčí o jeho popularitě, ale
i schopnosti vypovídat prosté i velmi niterné věci neobyčejným a přesto
srozumitelným jazykem, jež se dotýká uší a duší vnímavých posluchačů.
František Novotný vzkazuje ústy jednoho z našich nejvýznamnějších
a vzácných herců Luďka M u n z a r a:
„Františku, kamaráde drahej…, kolikrát
jsem ti už řekl, že neumím recitovat a že je
mi to dokonce velmi protivné. Ale taky
jsem ti mnohokrát řekl, že mám rád tvoje
básničky, tvoje verše a že si je častokrát čtu
potichu, jen tak pro sebe. A teď jsem se
drze pokusil ty krásné verše přečíst nahlas,
protože jsem přesvědčen, že ta prostá,
obyčejná, krásná česká slova by měli lidé,
Libáňské noviny č. 64
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zvlášť v dnešní polámané, přihlouplé, hrubé a vulgární době poslouchat častěji.
Tak, jak jsme byli malí a maminky nám šeptaly do dušiček vlídná slůvka
a slovíčka a my až později poznávali, že je to dar, který jsme dostali od Pána, ta
naše řeč mateřská. Děkuji Ti Františku, Tvůj Luděk.“
Z dopisu spisovatele Arnošta Lustiga pouze zlomek. Stojí za to: „…už
sbírka básní Ozvěna, sličná, štíhlá knížka, pro mne udělala to, co očekávám od
poezie. Pověděla mi o tom, čím se trápíme, z čeho se nám vrací radost a jak se
vyškrábat, když jsme na dně. V tvých verších je krása…“
Přeji Vám, milí přátelé, aby Vás políbila podzimní múza, nebo
kdokoliv jiný, dejme tomu přitažlivá umělecká osobnost v libáňské
kulturní košatosti. A vůbec si nedělejte těžkou hlavu z toho, že Poetické
podvečery či hudební Foerstrovy dny nejsou lahodným pokrmem na
stole odpůrců kultury. Jakže to říkají staří latiníci? No, přece – Per aspera
ad astra – přes překážky ke hvězdám!
Na přátelská setkání spolu se svými spolehlivými spolupracovníky se
těší
Zdeněk Vokurka

STŮJTE PŘI LIBÁŇSKÉ KULTUŘE, MOJI MILÍ!
Kultura v Libáni od hodně dávných časů přes všechny překážky stále
žije dál, vstříc novým výzvám. Její život je naplněný různými angažmá,
umělecké kvality jsou však neměnnou konstantou. Josef Stránský pro
Libáňské noviny soustavně vybírá z kronik zajímavé historické události
a připomíná rovněž kulturní příběhy. Nabízí možnost vzpomenout na
momenty, ve kterých se z prchavých, ale silných zážitků zformoval
zájem a budoucí směřování kultury našeho města. Zachovaná cedule ze
soboty 18. května 1940, v době nástupu fašismu dokládá, že se už
v rámci Českého hudebního máje v Libáni konala akademie k poctě
Dr. J. B. Foerstra. Podnět k tvůrčímu způsobu dále rozvíjet myšlenky a
dílo tohoto velmože novodobé české hudby.
Bylo rozhodnuto. V roce 2001 se v rámci Libáňského hudebního máje
prosadil hudební festival Foerstrovy dny, kulturní projekt, naplněný
krásnou hudbou a vynikajícími interprety s cílem přinést návštěvníkům
nezapomenutelné zážitky. Protože byl už první ročník skvěle přijat,
pokračuje dodnes v této bohulibé spolupráci s oficiálním partnerem
Městem Libáň. Obecně prospěšná společnost, hudební festival
Foerstrovy dny, před třemi lety přišla s nabídkou rozšíření hudebních
produkcí o slovo a moudré myšlenky pronášené z Křesla pro významné
osobnosti našeho kulturního a společenského života. Publikum okamžitě
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přijalo Poetické večery v příjemném prostředí cukrárny Karolínka.
Pro lidi „zvenku“ je někdy těžké si představit, co takové koncerty
Foerstrových dnů nebo Poetické večery pro pořadatele vlastně
znamenají. Pokud byste vešli třeba do mojí pracovny, našli byste
pravděpodobně haldu spisů, mailů a přehledy o účinkování umělců.
Zkrátka potřebuji mít načteno, co se ve světě hudební kultury děje.
Především mám zájem získat špičkové umělce, komorní soubory pro
„naše“ pevné datum, které má zajímavý časový formát – soboty v měsíci
květnu. Považte, je to doba, kdy ožívají mezinárodní hudební festivaly
Pražské jaro nebo Vídeňský hudební festival, kdy operní a činoherní
scény dávají příležitost k prezentaci vrcholného umění, umělecké kvalitě,
o kterou usiluje také libáňská kultura. Jsou to často velmi horké chvíle.
Prezentuji Vám tři příklady: smlouvu o účinkování operní hvězdy
Evy Urbanové jsem uzavřel tři roky před jejím hostováním v Libáni,
pracovní diář houslových virtuózů Václava Hudečka a Pavla Šporcla byl
naplněn již dva roky před jejich koncerty na Foerstrových dnech,
aktuální pozvání oblíbené moderátorky Marie Retkové na Křeslo
ujednáno téměř jeden rok před 4. říjnem 2012, kdy se s ní konečně
setkáme.
Každá realita má svoji melodii. Hudební festival Foerstrovy dny
znamená zaposlouchat se rovněž do melodie pro nás nejnaléhavější
a darovati tuto melodii do zakleté i reálné dvojrozměrné plochy.
V našem případě nejde o pouhý dramaturgický efekt, nýbrž a to hlavně
o ekonomickou zdatnost. Udržet Foerstrovy dny a vůbec libáňskou
kulturu.
Genius loci města Libáně vytváří především kultura života.
Dominantou krásný barokní chrám sv. Ducha, symbol věčnosti města,
rozložená a tolikrát opěvovaná a na malířském plátně se všemi
výrazovými možnosti portrétovaná b o r o v i č k a. Přiblížit se libáňským
motivům znamená avizovat investiční akce a vůbec zvýraznit vývoj
města, jak se o to snaží současné zastupitelstvo.
Nicméně v dnešní době, kdy se všechno převádí na čísla, respektive
na nuly a jedničky, kdy do kultury směřuje stále méně peněz a dokonce
úředníci odvážně zvažují ekonomickou rentabilitu kulturních aktivit,
třeba Foerstrových dnů, jsou tu nadšenci, kteří se snaží lidi vtáhnout do
světa krásné hudby a slova, do světa tohoto vzácného „zboží“. Mezi
takové se zavilou pracovitostí a umem patří především Josef Stránský,
Pavlína Kaprasová, svým nadšeným optimismem pro Křeslo Ludmila
Vaníčková s asistentkou Klárkou, nemohu v tomto orientačním seznamu
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vynechat Magdu Pažoutovou, Dagmar Samkovou, Miloslavu Švorcovou
a redakci Libáňských novin, všichni svým způsobem a svými
schopnostmi zachovávají vyspělou úroveň kultury města.
Co je smyslem jednotícího názvu Foerstrovy dny?
Libáňský hudební máj – Foerstrovy dny má demonstrovat určitou
obsahovou, ale i kvalitativní jednotu. Oním spřízněným prvkem je touha
zachránit, respektive zachovat vysokou hudební kulturu, udržet
kontinuitu s tradicí, která je dnes opravdu nemírně ohrožena. Tajemství
úspěchu našeho festivalu a zájmu lidí je v tom, že dramaturgie, kterou
děláme, není sice objevná, ale opírá se o kvalitu, a to jak v oblasti výběru
repertoáru, tak ve výběru špičkových umělců.
Do Libáně přijíždějí interpretační hvězdy E. Urbanová, G. Beňačková,
P. Dvorský, V. Hudeček. P. Šporcl, I. Budweiserová, v září Musica
Bohemica... na pražských i jiných českých koncertních pódiích takové
umělce se vstupenkou pod cenou 1.000 Kč neuslyšíte. Je velmi důležité
se i tímto problémem zabývat.
Přátelé umění, za více než dvanáct let, co se snažím se svými
spolupracovníky pro libáňskou kulturu udělat nesmírně mnoho,
jednoznačně se mi potvrdilo, že můžeme vrátit publikum do koncertního
sálu, když jej přesvědčíme, že za svoje peníze se setkají s vrcholným
interpretačním uměním. Položím Vám tři otázky:
1. Máte nějaký silný zážitek z koncertů Foerstrových dnů?
2. Která osobnost na Křesle pro hosta Vás nejvíce zaujala?
3. Kterého umělce nebo komorní soubor máte zájem slyšet na
Foerstrových dnech, po které osobnosti toužíte, aby usedla na Křesle
pro hosta?
Vaše odpovědi zcela bez obalu současně s názorem na současnou
libáňskou kulturu posílejte na adresu redakce Libáňských novin. Budou
pro nás nesmírně povzbudivé a podnětné.
Zdeněk Vokurka

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY
„Myslíš-li na rok dopředu, zasaď zrno, myslíš-li na pět let
dopředu, zasaď strom, myslíš-li na celý život, vychovávej.“
Jan Ámos Komenský
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Na Základní škole
ole a Mateřské škole v Libáni pracuji od roku 1990.
Znalost vnějšího a vnitřního prostředí školy považuji za odrazový
můstek pro výkon funkce ředitelky školy. Tato práce pro mě není jen
otázkou kariérního růstu, ale především otázkou velmi osobního vztahu
k této instituci. Myslím si, že je nutné navázat na předchozí období,
inspirovat se z úspěchů a poučit se z chyb a nedostatků. Škola má vždy
své limity – materiální, prostorové, personální i finanční. Proto je třeba
zaměřit se spíš na jejich účelné, nápadité
nápadité a plné využívání. Škola má však
téměř neomezené hranice a možnosti svého vlastního rozvoje v učitelích
i žácích, a záleží tedy pouze na chuti pedagogů měnit sebe, své metody
a formy práce, a tím i školu. Budu se snažit motivovat všechny tak, aby
byl podpořen
pořen pocit osobního vztahu ke škole a vzájemné prospěšné
spolupráci, respektu, důvěry a osobní spokojenosti. Věřím, že pozitivní
klima školy se odrazí i ve výchovně vzdělávacím procesu.
Neboť pouze spokojený učitel kolem sebe šíří klid a pohopoho
du, kteréžto jsou nezbytné při předávání zkušeností
a v praxi pak u žáků vede k utváření, rozvoji a naplňování
klíčových kompetencí, které jsou součástí kurikulární
reformy ve školství. Naše škola poskytuje základní
vzdělání uložené školským zákonem. Posláním školy do
dalších let by měl být rozvoj a postupný přechod tradiční
školy ke škole moderního typu užívající nové metody a formy práce, ke
škole, která by byla přitažlivá pro děti i jejich rodiče. Budeme vytvářet
žádoucí image školy a prezentovat školu na veřejnosti.
veřejnosti. Zajistíme trvalý
a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek,
konzultačních hodin, webových stránek a školního časopisu. Nedílnou
součástí naší příspěvkové organizace je mateřská škola. Funguje jako
odloučené pracoviště. Ohlasy rodičů
rodičů poukazují na kvalitní práci
pedagogů v mateřské škole, příjemné a bezpečné prostředí. Mateřskou
školu budu pravidelně navštěvovat a s kolektivem učitelek hledat cesty
další spolupráce. V oblasti rozvoje materiálně – technické vybavenosti
základní a mateřské
teřské školy bude nutná velice úzká spolupráce se
zřizovatelem a maximální využití jeho vstřícnosti. Včas a pravidelně
vypracovat návrh investičních akcí pro daný rok, sestavit reálný
rozpočet a hledat možnosti k jeho posílení. Jedním ze způsobů je podání
žádostí o granty, zpracování projektů nebo získání sponzorských darů.
Musím konstatovat, že spolupráce se zřizovatelem je na velmi dobré
úrovni. Věřím, že i nadále zůstane naše škola jednou z jeho hlavních
priorit.
Mgr. Ladislava Hazdrová
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NOVINKY VE ŠKOLE
Pokud některý z rodičů vyprovázel své ratolesti první den do školy,
všiml si jistě vyzdobených chodeb i tříd, ale nic nového jinak určitě
nezaregistroval. Některé prostory školy
zaznamenaly totiž během prázdnin
nemalé změny, které by měli ocenit
nejen učitelé a žáci, ale i občané Libáně.
Ale popořádku. Jak víte, škola se už
v roce 2010 zapojila do dotačního
programu „EU – peníze školám“.
Z tohoto programu byly některé třídy
vybaveny
interaktivními
tabulemi,
učitelé získali notebooky na tvorbu
metodických materiálů na těchto
tabulích a žáci zpestření vyučovacích
hodin. Z druhé části dotace jsme se
rozhodli zařídit novou počítačovou
učebnu, protože stará již dosluhovala,
počítače v ní byly zastaralé, už
pracovaly tzv. na doraz, zkrátka
byly s ní neustálé problémy. A tak
vznikla z bývalé málo využívané
učebny fyziky nová počítačová
učebna se 24 počítačovými
pracovišti pro žáky a jedním pro
učitele. Jsou zde možnosti jak
výuky informatiky, tak využívání
rozmanitých programů pro procvičení a prozkoušení jiných předmětů. Nové počítače také zajistí hladký
průběh celostátního testování, které všechny žáky čeká v následujících
letech a probíhá elektronickou formou. Zařízení
učebny počítačovou technikou vyčerpalo 360 tisíc
korun z dotace a ještě dalších 150 tisíc z rozpočtu
školy na úpravu učebny.
Zastupitelstvo města Libáň schválilo navíc
uvolnění přibližně půl milionu korun pro školu
převedením prostředků z fondu rozvoje bydlení, a tak
se podařilo opravit a znovu opatřit novým protiskluzným nátěrem podlahu v tělocvičně (155.000 Kč)
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a renovovat rozvody vody do umyvárny
v mateřské škole (93.000 Kč). Do školní
jídelny byl zakoupen moderní přístroj na
úpravu a ohřívání jídel – konvektomat
(260.000 Kč).
Jsme velmi rádi, že se podařilo školu
zase trochu zbavit přítěže zastaralého
vybavení a přispět tak k lepšímu zázemí
všech žáků i zaměstnanců školy, nehledě
ke strávníkům z řad občanů Libáně.

Děkujeme tímto našemu
zřizovateli – Městu Libáň – za
vstřícný přístup ke škole, za
to, že i v této obzvlášť krizové
době dokázal najít prostředky
ke zkulturnění a zkvalitnění
školního prostředí. Věříme,
že se podaří i v dalších letech zvládnout i další nutné opravy, které nás
čekají.
Jitka Šedivá

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
3. září začalo opět po prázdninách školní ráno. Pro nás, žáky devátých
tříd, významný den, protože jsme vstoupili už naposledy do libáňské
základní školy, abychom zahájili nový školní rok.
První časné vstávání jsme zvládli a po přivítání s naší paní učitelkou
třídní jsme se přemístili ke schodišti do staré budovy.
Seřadili jsme se podle abecedy a postupně jsme přivítali v první třídě
každý svého prvňáčka. Odvedli jsme je do lavic, pak jsme odešli do své
třídy.
Jako každý rok má devátá třída spolupracovat s první třídou a budeme malé školáčky navštěvovat celý školní rok, seznamovat je se školou,
budeme je provádět po naší škole a naplánujeme s nimi společné akce,
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při kterých se s nimi lépe poznáme. Už se na to těšíme. Věříme, že
příjemně prožijeme jejich první a náš poslední školní rok.
Prvňáčků je letos opravdu hodně, takže někdo z nás má na starosti
rovnou dva žáčky.
V úvodu
nás
přivítala ve školním rozhlase do
nového školního
roku
2012/2013
nová paní ředitelka Mgr. Ladislava
Hazdrová a popřála nám hodně
úspěchů v životě i
ve škole.
Naše paní učitelka třídní Mgr.
Lucie Borecká nás
upozornila na důležitost tohoto roku pro nás a připomněla nám zásady
slušného chování.
Po této dlouhé vyčerpávající hodině jsme se rozloučili a odešli jsme
domů. Těšíme se, že prvňáčky budeme nejen provádět školními dny, ale
i mimoškolními akcemi.
N. Machalíková a E. Dousková, 9.A

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Až půjdu do školy, tam do té velké,
budu mít aktovku, do ní se vejde –
pouzdro a sešity, knihy a barvičky,
v ruce si ponesu pytlíček na cvičky.
Ve třídě každý již své místo má,
těším se, až budu žák 1. A.
Jako každým rokem, tak i letos jsme se společně rozloučili s našimi
předškoláky. Jako mávnutím kouzelného proutku uběhl čas, kdy poprvé
prošli dveřmi naší školky, kde našli i další malé objevitele a s nimi se
vydali na dlouhou cestu poznávání a učení. Dnes už se ušlá cesta nezdá
tak dlouhá.
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Byla to cesta vzhůru, stoupali, občas se zastavili a odpočinuli nebo se
kousek vrátili. Tady poznali kamarády a naučili se první číslice a písmena. Byli vědci, sportovci, kosmonauty, tanečnicemi, zpěváky, zvířátky
nebo hrdiny, vším, co jim jejich fantazie umožnila.
Na tento kopec jsme stoupali společně. Snažili jsme se být správným
průvodcem v cestě za poznáním. Konečně jsme dorazili na vrchol, do
cíle této etapy a čekalo nás rozloučení. Tentokrát netradiční, v obřadní
síni MěÚ v Libáni za účasti zastupitelů města, školy a samozřejmě
rodičů. Celým programem provázela paní Ivana Krivošová.
K dětem pohovořil pan starosta Petr Soukup, ředitelka ZŠ a MŠ Libáň
Mgr. Jitka Šedivá, učitelka budoucích prvňáčků Mgr. Helena Průšková
a vedoucí učitelka MŠ Hana Vrablová. O kulturní vystoupení se
postaraly děti 2. třídy ZŠ a MŠ Libáň pod vedením pí. uč. Mgr. Jiřiny
Rosenkranzové. Děti přišly ve svém volném čase, a proto si od nás
zasloužily sladkou odměnu. Nechyběl ani přípitek, kytička a dáreček.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu starostovi Petru
Soukupovi, že nám umožnil rozloučení právě v budově MěÚ v Libáni
a všem zaměstnancům, kteří nám s naší akcí pomáhali.
A co ještě říci? Víme, že děti čekají jiní průvodci na další cestě
k vrcholům, kteří jim nabídnou pomocnou ruku. Jsou připraveni
posunout se dál a výš, otevírá se před nimi tisíce cest.
Tak šťastně pokračujte! Když se ohlédnete zpátky, uvidíte naši
školku s otevřenými dveřmi a dolehnou k vám písničky, které jsme si
zpívali.
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Prázdná místa se opět zaplní nově příchozími dětmi, na které se
těšíme. Školička ožije smíchem, možná se objeví i slzičky, ale společně
všechno zvládneme.
Co je naším přáním? Aby se děti cítily ve školce jako doma, aby se
školka stala pro dítě místem, kde je spokojené, kam se těší, protože se
zde stále něco zajímavého děje a je to s kým sdílet. Aby děti odcházely
z naší školky kompetentní obstát nejen ve škole, ale i v životě mimo
školu, aby si uměly poradit v běžných situacích bez boule fyzické či
psychické.
kolektiv učitelek MŠ Libáň

KNIHOVNA
ČTVRŤÁCI V KNIHOVNĚ
Na úplný závěr školního roku 2011/2012 jsem pozvala do knihovny
třídu 4.A s paní učitelkou Koškovou, abychom společně vyhodnotili
čtenářskou soutěž. Se čtvrtou třídou jsme se během školního roku sešli
několikrát. V říjnu jsme spolu objevili kouzlo a humor knih Astrid
Lindgrenové, před Vánocemi jsme si osvěžili adventní zvyky a obyčeje,
v únoru jsme se vydali za dobrodružstvím knih Eduarda Štorcha
a v dubnu jsme si připomněli jarní tradice. V září paní učitelka Košková
vyhlásila dětem celoroční soutěž
„Cesta
na
ostrov
čtenářů“.
Připravila také mapu s vyznačenou
trasou k cíli. Děti pak za splněné
úkoly získávaly body a posouvaly
se na mapě směrem k ostrovu.
Podařilo se to 7 děvčatům, která si
tím zasloužila diplom a odměnu.
Některým cíl unikl pouze o vlásek,
ale pravidla hry byla přísná.
Nejvíce bodů v soutěži získala Ela
Švorcová. Vyhlásili jsme také
největší čtenáře třídy, kterými byly
opět dívky – Sára Sedláčková
(20 přečtených knih) a Markéta
Štěpánková (14 přečtených knih),
které byly odměněny diplomem
a knihou.
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TÝDEN KNIHOVEN
V rámci týdne knihoven,
knihoven v pátek 5. října 2012,
přijede na besedu se žáky 7.A, 8.A, 9.A a 9.B ZŠ a MŠ
Libáň, šéfredaktor
éfredaktor časopisu ABC, spisovatel a
publicista Zdeněk Ležák.
Ležák Beseda bude na téma Historie
počítačového hraní. Pan
an Ležák představí také svojí knihu G2R – Tajemná
hra a jistě se zmíní i o časopisu ABC. Více už prozrazovat nebudeme.
Lucie Hlaváčková

MÍSTNÍ SPOLKY
NĚKOLIK
KOLIK ZPRÁV O ČINNOSTI
OSTI SBORU DOBRODOBRO
VOLNÝCH HASIČŮ LIBÁŇ V LETNÍCH MĚSÍCÍCH
MĚ
Léto
éto naši hasiči zahájili pomocí při pořádání Libáňské hvězdné noci
a to stavěním
ním podia, pořadatelskou službou, prodejem občerstvení ve
stánku, odpálením ohňostroje a následným úklidem náměstí po této akci.
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Dále naše zásahová jednotka provedla nové oplechování na vozidle
Tatra 1487. Vzhledem k bouřkovému období měla také několik výjezdů
k likvidaci spadlých stromů, a to u kostela v Libáni, ve Starých Hradech
a také čerpala vodu z herny Jabas. Dále jednotka zasahovala při automobilové nehodě v Dětenicích, zabezpečovala spadlé dráty vysokého napětí
ve Starých Hradech do příjezdu energetiků, hasila požár chatky v Libáni.
4. srpna také naše jednotka byla v Jičíně na školení zásahů z vysokozdvižné plošiny a také držela pohotovost na HZS spolu s profesionály
a zúčastnila se výjezdu likvidace spadlého stromu.
Z další činnosti chci zmínit účast našich soutěžních družstev na
soutěžích v požárním sportu v našem okrsku i mimo. Družstva mužů
i žen začala konečně vozit poháry za umístění na předních místech za
vítězství, a tak zúročila přípravu na tyto závody.
Hlavně ale chci zmínit naši místní dětskou soutěž. Díky dobré spolupráci s leteckým klubem v Libáni jsme mohli připravit tradiční 4. ročník
dětské soutěže o putovní pohár SDH Libáň. Počasí nám sice moc
nepřálo,
v pátek
pršelo a
v sobotu
ráno bylo
zataženo,
ale družstva, která se zúLibáňské noviny č. 64
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častnila, nelitovala, neboť si zasoutěžila v pohádkové štafetě a v útoku,
za které byly děti bohatě odměněny. Díky sponzorství Města Libáň a libáňského podniku Magna si děti odvezly poháry, dorty, medaile a různé
sladkosti a potřebné věci do školy. Všem se moc u nás líbilo a příští rok
přijedou opět. Proto chci poděkovat všem, kteří se podíleli na nelehké
přípravě této soutěže i na následném úklidu. Zvláště děkuji členu
leteckého klubu panu Petru Soukupovi za vstřícnost, s jakou nám tuto
soutěž pomáhá pořádat.
Ještě jednou díky všem!
za SDH Libáň Hakenová Naďa, jednatelka

Z ČINNOSTI HASIČŮ VE PSINICÍCH
Babetiáda
V sobotu 14. července 2012 se konal na hřišti ve Psinicích 2. ročník
„Babetiády“. Tohoto setkání mopedů se zúčastnilo 13 jezdců. Součástí
akce byla vyjížďka po trase Psinice, Libáň, Zliv, Ledkov a zpět do Psinic.
V kategorii přesnost zvítězil místní Tomáš Vaněk, v kategorii rychlost
Petr Kříž z Holína.

Loučení s prázdninami
V sobotu 18. srpna 2012 se ve Psinicích konal devátý ročník Loučení
s prázdninami,
letos na téma
„Vzhůru na palubu“, a tudíž
se to na hřišti
hemžilo námořníky a piráty.
Tohoto odpoledne
plného
soutěží se zúčastnilo asi 160
dětí. Na úvod
programu vystoupila skupina
historického šermu „Páni z Kolína“. Součástí vystoupení byla přehlídka historických
zbraní a vybavení. Poté se děti mohly vrhnout na připravené soutěže,
například hledání pokladu, chytání rybiček, malování, navlékání
korálků, prolézání krokodýla, tradiční lanovku a mnoho dalších. Děti
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také hojně využily možnost jízdy na koni. Program dále pokračoval
vystoupením taneční skupiny „Dračice z Bukvice“. Dále zpestřil
program svým vystoupením světový rekordman v míčových dovednostech MVDr. Jan Skorkovský, který připravil soutěže jak pro děti tak i pro
dospělé. Po skončení programu každé dítě obdrželo dárkový balíček.

Výroční koncert
V sobotu 8. září 2012 se v kostele sv. Jiří ve Psinicích uskutečnil
výroční koncert. Účinkovalo zde Zámecké saxofonové kvarteto Josefa
Žemličky. Jelikož se koncert konal po uzávěrce tohoto čísla LN,
o podrobnostech se zmíníme v příštím čísle.
SDH Psinice

KOZODÍRSKÝ VÝSTŘIK
V sobotu 21. 7. 2012 se konal 7. ročník soutěže v hasičském sportu
s netradiční štafetou „Kozodírský výstřik“. Počasí se vydařilo

a zasoutěžit si přijelo 7 družstev žen, 12 mužských družstev a 4 družstva
dětí. Přestávku mezi štafetami a útoky vyplnilo přetahování lanem, ve
kterém zvítězili opět naši tahouni a tahounky z Kozodírek. Výsledky
v útocích: muži – 1. Humburky, 2. Libáň A, 3. Vlčí Pole A; ženy –
1. Libáň, 2. Zelenecká Lhota, 3. Kozodírky; děti – 1. Holín, 2. Libáň,
3. Prodašice. Štafety: muži – 1. Libáň A, 2. Humburky, 3. Prodašice; ženy
– 1. Zelenecká Lhota, 2. Kozodírky, 3. Libáň; děti – 1. Prodašice, 2. Bro–
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dek, 3. Libáň. Celkový vítěz po součtu útoku a štafety – muži
Humburky, ženy Libáň a děti Prodašice. Celým dnem a večerem, slovem
a hudbou provázeli Ruda Janeba a Michal Vlk. Děkujeme všem, kteří se
podílejí na přípravě a průběhu soutěže a těšíme se na příští ročník.

SDH Kozodírky

NECKYÁDA
11. 8. 2012 se po roční pauze opět konala na libáňském koupališti
Neckyáda. I když se počasí vydařilo a diváků přišlo fandit hodně,
plavidla byla jen tři. Tým Neandrtálci z Brodku, Batolata z Libáně
a Lachtan tým z Kozodírek. Po soutěžních disciplínách se na prvním
místě umístili Neandrtálci, kteří si odvezli soudek piva, druhé místo
obsadila Batolata, vyhráli živé selátko a na třetím místě byl Lachtan tým,
který obdržel karton šampaňského. Velký dík patří hlavnímu sponzorovi
firmě COMTEX z Libáně a pořadateli Rudovi Janebovi f. SAHARA.
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Těšíme se na příští rok a doufáme ve větší počet plavidel.

SDH Kozodírky
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Z HISTORIE
STALO SE
1742 – před 270 lety
si Libáňští stěžovali, že mají robotou sklízet všechno starohradské seno,
otavu a obilí, ačkoliv jim bylo vzato pole od Albinovského gruntu
a připojeno ke Staré i pole z Obory a také Vinice, kterou Libáň užívala již
dříve za plat. Ale vrchnost odpověděla, že to zdarma nedělají, že dělníci
o senách a otavách dostávají jídlo a ve žních 1 krejcar od mandele.
1862 – před 150 lety
Z jara se sešlo několik občanů včele se starostou, kteří založili spolek
pokladnice
záložní
v městě
Libáni.
Stanovy
byly
schváleny
19. července 1862. Záložna čítala ihned 26 údů, v čele se starostou
Josefem Kramářem a MUDr Františkem Hrdličkou.
7. října kolem druhé hodiny odpoledne vypukl v čp. 14, patřícím
dědicům Hakenovým, oheň. Ten se rychle rozšířil i na sousední dům
čp. 15, patřící panu Mazáčkovi, kde vyhořelo hospodářské stavení, srub
a stodola.
1882 – před 130 lety
V tomto roce byla uvedena do provozu železniční trať do Libáně.
1887 – před 125 lety
Byl založen „Dámský spolek“, který podporoval a poté i zavedl
vyučování dívčím ručním pracím.
1892 – před 120 lety
Obec vyhověla žádosti občanů Starohradské a Dětenické ulice, aby si
mohli na vlastní náklady zřídit vodovod.
1897 – před 115 lety
28. září se konalo slavnostní otevření budovy obecné a měšťanské školy.
1912 – před 100 lety
Dosavadní spolkové knihovny byly sloučeny ve Veřejnou lidovou
knihovnu v Libáni.
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1922 – před 90 lety
Bylo zřízeno telefonické spojení mezi Libání a Rožďalovicemi.
1937 – před 75 lety
U sochy Havlíčka byl znovu upraven park a v Komenského ulici byly
vybudovány mozaikové chodníky.
1942 – před 70 lety
Byla zřízena lidová škola zemědělská s obvodem: Libáň, Kozadírky,
Zliv, Staré Hrady, Psinice, Křešice, Lhota Údrnická, Lhota Zelenecká
a Záhuby.
1952 – před 60 lety
Byl založen přípravný výbor pro založení JZD a po dlouhých jednáních
bylo JZD v Libáni 22. srpna 1952 ustaveno.
1957 – před 55 lety
Na koupališti byl vybudován krytý taneční parket a ve škole byla
zřízena kuchyně.
1992 – před 20 lety
Byla zastavena a zakonzervována stavba tzv. nákupního střediska.
2002 – před 10 lety
Začátkem srpna byla naše republika postižena katastrofickou povodní.
Na likvidaci jejich následků odjela 19. srpna skupina deseti libáňských
hasičů pod velením Stanislava Hakena do obce Křešice u Litoměřic. Pro
tuto obec byla také uskutečněna sbírka prostředků humanitární pomoci
včetně finančních prostředků v částce 85.000 Kč, které byly osobně
předány starostce obce Ludmile Juříkové 24. srpna. Bezplatnou dopravu
zajistil pan Milan Šíba. Kyzivátova dechová hudba uspořádala koncerty
v Libáni a Mladé Boleslavi společně s tramgrassovou skupinou K.T.P.
Celkový výtěžek 11.388 Kč a příspěvek členů libáňských zastupitelů ve
výši 8.343 Kč byly předány zástupci hudeb a města starostovi obce
Zálezlice Josefu Šulcovi.

POZDRAV Z U. S. A.
Počátkem měsíce srpna mi byl předán dopis, ve kterém mě jeho pisatelka žádá
o vyřízení srdečných pozdravů všem Libaňákům. Rozhodl jsem se tento milý
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dopis zveřejnit v Libáňských novinách a tyto potom zaslat pisatelce do Ameriky.
Zde je text dopisu v jeho plném znění:
Vážený pane starosto malebného města Libáně.
Dovoluji si Vás srdečně pozdraviti z této daleké země a zároveň Vás
požádati o vyřízení mých pozdravů drahým libáňským obyvatelům.
Nenarodila jsem se v Libáni, ale byla jsem tam vychována. Láska k vlasti,
Pánu Bohu a bližnímu svému mně byla vštěpována po celý život. Po
celém světě tyto drahokamy nosím a Pána Boha prosím denně, aby nás
zdravým tělem požehnal a v lásce a míru nás zachoval. Koupaliště,
sportovní hřiště, sokolovna, vše patří dohromady, i ty Staré Hrady.
V srdci nosím různé vzpomínky na ta léta mého dětství a mládí. Bylo to
v období 1930-1945. Ještě jednou Vás prosím o vyřízení mých pozdravů
všem libáňským.
Vaše
Anna Tobolka; 119/9 Marne Ave.; Cleveland O.H. 44 III.; U.S.A.

POVĚSTI Z LIBÁŇSKA
MĚL NECTNÝ JAZYK
Vít Půst, soused libáňský, se nikterak neřídil příslovím „Mluviti
stříbro, mlčeti zlato!“ Pro své mnohé řeči, jak o panu primasu, tak i o mnohých
jiných osobách z ouřadu, slova hanlivě mluvená, byl již dvakrát do vězení
šatlavního dán, ale pokaždé mu bylo z jeho žádosti snažné z milosti ouřadu
odpuštěno.
Do třetice všeho dobrého i zlého! Vít se jednoho dne odvážil nadávati
i svému cechmistrovi a jiným osobám představeným. Cechy byly tehdy
ve veliké vážnosti a tím spíše jejich představený. Nebyla to žádná
maličkost, co Vít Půst o nich povídal. O cechmistrovi řekl, že je zrádce,
šelma, kluk falešný, fortelný, pes lehkomyslný a zloděj. Lidem
v povinnostech postavených opovážlivě a lehkomyslně v zadek líbati se velel!
Protože Vít na mnohé napomínání již nic dbáti nechtěl, měl podle
usnesení úřadu dvě neděle ve vězení seděti, ale zase na přímluvu
dobrých lidí byl z vězení propuštěn s podmínkou, že na svůj nectný jazyk
v čase opilém i střízlivém lepší pozor dá a že proti cechmistru a lidem
v povinnostech postaveným neuctivě mluviti, ani jich haněti a jejich cti dotýkati
se nebude. Jinak už doopravdy dvě neděle ve vězení seděti musí a k tomu
zaplatí 10 tolarů pokuty k záduší. Aby pak na sebe lepší pozor dával,
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ustanovení dva rukojmí – Jan Moravec a Václav Valouč, kteří se za jeho
propuštění z vězení přimlouvali.
Stalo se za povinnosti purkmistrovské Jana Vinařova v domě
primátora Petra Beneška, 23. juni 1655.
z rukopisu L. Lukáše: „Z dávné minulosti libáňské“

PAN SOUSED ANČIČKA
ANEB POMSTA JE SLADKÁ
Jedním z prvních přednostů libáňského okresního soudu byl Ludvík
Ančička. Byl rodák mladoboleslavský (1849), po právnických studiích
nastoupil jako adjunkt u soudu v Semilech a odtud přišel do Libáně. Byl
to člověk klidný, rozšafný, starý mládenec, který se neženil ze zásady.
Zemřel jako rada zemského soudu ve svém rodišti 4. března 1905.
Jednou rozhodoval „pan sirotčí“, jak se tehdy říkávalo, zamotaný
a dříve na venkově obvyklý spor dvou sedláků kvůli jízdě na pole. Pan
soudce rozřešil spor šalamounsky; jeden vyhrál, druhý prohrál. Ten co
prohrál, nebyl ovšem spokojen a přemýšlel o pomstě. Měla to být pomsta
krutá, ale neměla hraničit s paragrafy. Provedl ji tímto způsobem:
Jednoho dne přišel do panského hostince, kde se pan sirotčí stravoval,
zasedl ke stolu a začal zpívat hezky hlučně: „Ančičko, mé dítě, vy se mně
tuze líbíte, Ančičko, mé dítě, já vás mám rád!“
Když soudce uslyšel píseň, zvedl hlavu a viděl svého známého od
soudu, jak vesele zpívá, nehledě vlevo ani vpravo, až se lidé venku
zastavovali. Hostinský vykázal zpěváka na ulici, ale ten se postavil pod
okno, u kterého jeho oběť seděla a zpíval dál: „Ančičko, mé dítě…“
Panu přednostovi nezbylo, než rychle odložit vidličku a nůž, vzít si
klobouk a postranním východem se zlomyslnému zpěvákovi vytratit.
ze Zpravodaje musejního spolku v Libáni 1953

SPORT
OHLÉDNUTÍ ZA FOTBALOVOU SEZÓNOU
2011/2012
Jsme rádi, že se na začátku nového fotbalového roku můžeme vrátit
k uplynulé sezóně a seznámit Vás s pěknými výsledky, kterých libáňská
fotbalová mužstva dosáhla v odehrané sezóně.
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Město Libáň reprezentovala v okresních soutěžích dvě mužstva mladší
přípravky, jedno družstvo mladších žáků, v krajských soutěžích
družstvo dorostenců a mužstvo mužů.
Družstvo ml. přípravky A za celou sezónu sehrálo 40 utkání, ve
kterých získalo 76 bodů a obsadilo hezké 6. místo, mužstvo ml.
přípravky B obsadilo 9. místo za získaných 25 bodů. Malí chlapci ve
svých utkáních předváděli mnoho zajímavých fotbalových okamžiků.
Oko rodičů i dalších diváků potěšili chlapci příkladnou bojovností,
zápalem pro hru a množstvím krásných vstřelených gólů do sítí
soupeřů. Chlapci mezi sebou rádi uvítají nové kamarády, kteří by se
chtěli zapojit do fotbalového mužstva.
Družstvo mladších žáků za svoji fotbalovou sezónu 2011/2012
sehrálo celkem 28 utkání, získali 54 body a za svoje bojovné výkony
obsadili krásné 4. místo v tabulce. Je nutné dodat, že po základní části
byli chlapci na 3. místě. V následné nadstavbové části výkony hráčů
ovlivnila nemoc (neštovice) a tak chlapci obsadili konečné 4. místo. Hráči
si jistě zaslouží pochvalu za předvedenou hru, plnění pokynů trenérů
a bojovné výkony.
Výsledkově nejlépe se v uplynulém ročníku dařilo mužstvu
dorostenců v krajské soutěži – 1. A třídě, které s bilancí 15 vítězství,
6 remíz a pouze 3 proher obsadilo 1. místo v soutěži. Chlapci po celou
sezónu zodpovědně přistupovali k tréninkům i zápasům a svojí hrou
těšili příznivce libáňské kopané. V letošní sezóně celé družstvo
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dorostenců přestoupilo do kategorie mužů a úspěšně naskočilo do
okresní soutěže.
Družstvo dorostenců vyhrálo v ročníku 2011/2012 svoji fotbalovou
soutěž – 1. A třídu.
I družstvo mužů, které hraje 1. B třídu, v uplynulém ročníku těšilo
příznivce svými výkony na hřišti a splnilo svůj cíl, umístit se v horní
polovině tabulky (7. místo). Až na ojedinělé výjimky muži odehráli
celkem slušné zápasy, předvedli kombinační hru, pohyb po hřišti, přesné
přihrávky a bojovnost.
V závěru článku mi dovolte poděkovat hráčům za předváděné výkony, trenérům a funkcionářům za odvedenou práci, partnerům a sponzorům za finanční a materiálové dary a fanouškům za projevenou přízeň.
za Sokol Libáň Milan Valnoha

SOUSTŘEDĚNÍ FOTBALOVÝCH NADĚJÍ
SOKOLA LIBÁŇ
Hurá! Konečně je to tady. Druhé soustředění nás hráčů mladší
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přípravky a mladších žáků. Opět po roce čekání nastává čas na krásné
zážitky, pro které si jedeme na chatu Ferra do Strážného v Krkonoších
k náčelníku indiánů Bizonovi.
Po příjezdu a všeobecném seznámení s nejbližším okolím následoval
výborný oběd a poté první pěší výlet do Strážného. Před večeří jsme ještě
stihli absolvovat první tréninkovou jednotku, při které jsme se věnovali
pohybové přípravě. Po chutné večeři nám byla představena Bizonem
staročeská hra cvrček, která nás velmi zaujala. Unaveni jsme šli spát.

Pondělní ráno začalo lehkým výklusem po krkonošských pláních.
Následovala vydatná snídaně a dopolední tréninková jednotka
zaměřená na rozvoj individuálních fotbalových dovedností. Po obědě
jsme se vydali na pěší výlet do Vrchlabí, jak jsme později poznali, po tzv.
Krvavé stezce, která dokonale prověřila fyzické schopnosti nás všech. Po
krátkém odpočinku začalo zápolení ve vědomostních znalostech
a sportovních dovednostech. Den byl zakončen táborovým ohněm
spojeným s opékáním buřtů. Po náročném dni plném fyzické zátěže jsme
se všichni odebrali spát.
Úterý jsme opět zahájili rozcvičkou, následovala snídaně a dopolední
trénink na hřišti, kde jsme hráli házenou, lakros a samozřejmě fotbal. Po
obědě jsme se vydali za zážitky do Špindlerova Mlýna, kde nás přivítal
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vládce hor Krakonoš. Největší zážitek bylo pro nás sjíždění bobové
dráhy. Naše vytřeštěné oči hovořily za vše. Dále následoval přesun
k lanovce, která nás vyvezla na Pláně, odkud jsme pokračovali zpět na
chatu. Po krátkém odpočinku a večeři nás Bizon seznámil se střelbou
z luku, která se nám všem líbila.

Středeční dopoledne jsme opět strávili na hřišti, kde jsme hráli různé
míčové hry. Po obědě pro nás trenéři připravili soutěž ve stavění
pyramid ze smrkových šišek. Po svačině jsme měli fotbalový turnaj, po
němž nám trenéři předvedli souboj v lakrosu (naštěstí bez zdravotních
následků). Po večeři jsme se šli učit házet tomahawkem. Ve zbytku
večera jsme se pak věnovali společenským hrám.
Ani ve čtvrtek, v poslední den soustředění, nám trenéři neodpustili
rozcvičku a na dopoledne nám připravili trénink zakončený fotbalovým
zápasem. Před obědem jsme si stihli sbalit a poklidit své věci. Po obědě
jsme se rozloučili s naším hostitelem Bizonem a plni zážitků jsme se
vydali na cestu domů a nyní se už těšíme na spoustu fotbalových
fotbaloví „špunti“ Sokola Libáň
zápasů, které nás nyní čekají.
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FOTBAL – MLADŠÍ ŽÁCI
7. ROČNÍK MEMORIÁLU RADKA KYZIVÁTA
V sobotu 28. srpna 2012 se na hřišti Sokola Libáň konal již 7. ročník
Memoriálu Radka Kyziváta v kopané mladších žáků. Turnaj byl
dlouhodobě připravován pro osm účastníků, avšak v posledním týdnu
před turnajem svoji účast odřekly dva týmy a jeden tým se nedostavil
k turnaji bez jakékoli omluvy. Zbylých pět týmů odehrálo turnaj
systémem každý s každým, celkem bylo sehráno deset utkání, ve kterých
mladí fotbalisté předvedli své umění s balonem a další fotbalové
dovednosti.

První místo v turnaji obsadili domácí hráči, kteří nepocítili hořkost
porážky. Na druhém místě se umístilo družstvo Sokola Chomutice.
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O třetím místě rozhodla branka vstřelená v poslední vteřině posledního
zápasu. Šťastnější byl tým z Dolního Bousova, který odsunul na čtvrté
místo fotbalisty z Kopidlna. Na pátém místě se umístil mladý tým
z SK Židněves.
Pro mladé fotbalisty byla uspořádána doplňková soutěž v přesnosti
střelby. Nejlepší byli Dan Alakša z SK Židněves, Petr Veselý ze Sokola
Chomutice a Lukáš Hercík z DBSK. Nejlepším střelcem s devíti
vstřelenými brankami se stal libáňský Filip Skořepa. Nejlepším
brankářem byl vyhodnocen Vítek Těšínský ze Sokola Chomutice
a nejlepším hráčem turnaje se stal Jakub Sekyra.

Na závěr je potřeba poděkovat městu Libáň a královehradeckému
Krajskému fotbalovému svazu za finanční pomoc. Nelze opomenout
materiálové dary, které poskytly: společnost MAGNA, cukrárna paní
Pažoutové, Večerka pana Najmana a papírnictví paní Šolcové.
Věříme, že se všem zúčastněným turnaj líbil a již se těšíme na další
ročník turnaje, který je připravován na konec srpna 2013.
Roman Myška
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ROZPIS DOMÁCÍCH FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ
SOKOLA LIBÁŇ – PODZIM 2012
09.09.2012
09.09.2012
15.09.2012
19.09.2012
23.09.2012
23.09.2012
23.09.2012
23.09.2012
29.09.2012
29.09.2012
30.09.2012
30.09.2012
30.09.2012
30.09.0212
14.10.2012
14.10.2012
21.10.2012
21.10.2012
28.10.2012
28.10.2012

14:30
17:00
16:30
16:30
9:00
11:00
14:00
16:30
10:00
11:00
9:00
11:00
14:00
16:30
13:00
15:30
9:00
11:00
12:00
14:30

muži B
muži A
muži B
ml. přípr.
ml. žáci
ml. žáci
muži B
muži A
ml. přípr.
ml. přípr.
ml. žáci
ml. žáci
muži B
muži A
muži B
muži A
ml. žáci
ml. žáci
muži B
muži A

VZPOMÍNÁME
Dne 30. září 2012 si
připomeneme 5. výročí
úmrtí manžela, tatínka,
bratra, pana Vladimíra
Koťátka.
Vzpomínají
manželka Lenka,
dcery Léňa a Vlaďka
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Libáň B – Robousy B
Libáň A – Rudník
Libáň B – Libuň
Libáň – Kopidlno
Libáň – Sobotka
Libáň – Kopidlno
Libáň B – Stará Paka B
Libáň A – Mostek
Libáň – Robousy
Libáň – Podhradí
Libáň – Chomutice
Libáň – Miletín
Libáň B – Miletín B
Libáň A – Jičín B
Libáň B – Valdice B
Libáň A – Sobotka
Libáň - Valdice
Libáň – Jičíněves
Libáň B – Železnice B
Libáň A – Mladé Buky

inzerce

OPRAVY A PRODEJ
CHLADNIČEK
A MRAZNIČEK
SERVIS CHLAZENÍ
JAROSLAV LEJNAR

HRUBÝ JESENÍK 245
U ROŽĎALOVIC,
289 32 OSKOŘÍNEK
OSKO
MOBIL: 602 315 554

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. Cena dohodou. Bližší informace na  776 021 468.
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BOJ S DLUHY
Počet lidí, kteří se dostávají do finančních potíží, v současné době roste. Tím
se také zvyšuje riziko předlužení domácností, a tak se čím dál tím víc ozývají
hlasy, které mluví o zvyšujícím se počtu osob, jejichž příjmy se snižují (vlivem
nezaměstnanosti, doznívající hospodářské krize nebo z jiných příčin), a řeší
svoji situaci využíváním spotřebitelských úvěrů, čímž se dostávají do dluhové
pasti.
Představme si takového člověka – panu Josefovi je 35 let, je ženatý, má dvě
děti a jeho manželka je na rodičovské dovolené. Chtěl pro svoji rodinu opravit
domek po rodičích. Neměl dost finančních prostředků, a proto si půjčil peníze.
Zároveň chtěl do domku pořídit nové vybavení a využil několik platebních
karet, které mu různé společnosti poskytly. Vzhledem k tomu, že pan Josef byl
zaměstnaný, nebyl se splácením žádný problém. Ten nastal ve chvíli, kdy
přišel o práci. Poprvé nestihl včas zaplatit. Začali se ozývat věřitelé, chtěli své
peníze. Pan Josef se snažil platit co nejvíce, ale výše podpory
v nezaměstnanosti mu nedovolovala platit tak, jak bylo dáno ve smlouvě. Vzal
si tedy další půjčku, aby zaplatil ty předešlé. A tak se to zopakovalo ještě
několikrát. Pan Josef se dostal do dluhové spirály, kdy jeden dluh vytloukal
druhým. Nyní si pan Josef našel novou práci. Dokonce je lépe placená než
předešlá, ale protože dluhů bylo již příliš, nebyl schopen je pravidelně splácet.
Panu Josefovi začala hrozit i exekuce. Pokud by došlo k exekuci, pan Josef
přijde o svůj dům, vybavení a část platu. Od známého se dozvěděl
o bezplatném sociálně právním poradenství v občanských poradnách a co
nejrychleji se do poradny objednal.
Když došlo k přepočítání celkového dluhu, pan Josef zjistil, že má dluh u 15
věřitelů a dosahuje výše 750.000 Kč. S pracovnicí se domlouvají na možných
řešeních, která přicházejí v úvahu – pan Josef i s manželkou podal návrh na
povolení oddlužení a soudem bylo toto řešení povoleno.
Mnoho lidí ale stále tyto situace neřeší, nekomunikují s věřiteli, nevyzvedávají si poštu a před problémem zavírají oči. Každá finanční situace,
i když je složitá, má řešení, pokud se řeší včas. Jakmile člověk svůj problém
odkládá, může se stát, že v momentě, kdy se ho rozhodne řešit, bude už příliš
pozdě.
NEODKLÁDEJTE ŘEŠENÍ SVÝCH PROBLÉMŮ, NEUTEČETE PŘED NIMI!
Pokud jste lidé řešící tíživou životní situaci a nevíte na koho se obrátit –
můžete se obrátit na bezplatné sociálně-právní poradenství v občanských
poradnách.
KONTAKT: Poradna SOROPO Jičín,
Vrchlického 823, Jičín (dům s pečovatelskou službou)
Tel. 736 472 676, email: opjicin@ops.cz, soropo@ops.cz.
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