VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
čas
as je nekompromisní a my se ocitáme na prahu vánočních svátků.
Osobně mám toto období velmi rád, protože každodenní stres a shon se
poněkud zklidní a lidé k sobě mají blíže. Avšak přesto i v tomto období
mnozí usilovně pracují, aby vytvořili nové hodnoty a lepší podmínky
pro život svůj i svých blízkých.
V minulém čísle našich novin jsem informoval o některých záměrech,
které
ré jsme chtěli do konce kalendářního roku splnit. Myslím, že se nám
vše, co jsme si předsevzali,
předsevzali podařilo, a tak mi dovolte, abych se pokusil
shrnout alespoň ty nejdůležitější počiny, které byly v tomto kalendářním
roce uskutečněny. V prvé řadě byl dokončen
dokončen a zkolaudován vodovod
pro obec Zliv. Současně s tím byly provedeny asfaltové povrchy na všech
místních komunikacích v této obci. Povrchovými úpravami byla uzavřeuzavř
na i první část akce „Dokončení
Dokončení kanalizace“
kanalizace v ulici Českých bratří a MíM
ru. Zde bych se však chtěl
chtěl zmínit o skutečnosti, která obyvatele těchto
dvou ulic příliš nectí. Někteří majitelé nemovitostí totiž dosud neuhradili
příspěvek na novou kanalizační přípojku, na kterém jsme se všichni před
realizací akce dohodli. Pro mě z toho plyne ponaučení pro realizaci druhé etapy v ulici Tyršova a Dukelská, že pokud nedojde k platbě majitelem nemovitosti před zahájením výstavby přípojek, nebude jeho nemovinemov
tost na novou kanalizaci připojena.
připojena. Je třeba si uvědomit, že
ž celá přípojka
až k hlavnímu řadu je majetkem vlastníka, a pokud by si tuto zajišťoval
sám, bude částka potřebná k realizaci mnohonásobně vyšší.
Bylo rovněž investováno do oprav a pořízení nového zařízení v naší
základní i mateřské škole. Na sklonku tohoto roku vznikl i nový stometstome
rový úsek chodníku v ulici Emlerova. Zde však nebudu v příštím období
iniciovat žádné opravy stávajících chodníků, neboť tyto jsou systematicsystemati
ky ničeny stáním autobusu a nákladních vozů.
V této době je rozpočet pro příští rok téměř připraven,
připraven a tak bych se
chtěl pouze v krátkosti zmínit o některých důležitých krocích, které by
měly být v roce 2013 zrealizovány. Je to především výstavba nových aua
tobusových stanovišť za zdravotním střediskem a dle možností
i provedení výsadby zeleně na náměstí
náměstí Svobody včetně nového asfaltoasfa
vého povrchu s vyznačením parkovacích míst. Budeme se také snažit zaz
jistit z dotačních titulů restaurování sochy Mistra Jana Husa, o které jsme
se již v minulosti neúspěšně snažili. Střed města by tak dostal nový kabát
a novou dispozicí by byla zajištěna
zajištěna vyšší bezpečnost obyvatel
a v neposlední řadě i podstatně zvýšen počet parkovacích míst na nán
městí. Druhým, neméně důležitým záměrem, je vybudování nových asa
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faltových povrchů na místních komunikacích v obcích Kozodírky, PsiniPsin
ce a Křešice. Také v Libáni počítáme
p
s provedením některých povrchů,
povrchů
a to zejména v ulici Sportovní a Na
Na Sídlišti, kde již byly tyto práce zaházah
jeny v tomto roce. Z mého pohledu však mají přednost spádové obce,
protože tam se do cest desítky let neinvestovalo a i tam žijí naši občané,
kteří právě tak, jako my Libáňští,
ibáňští, chtějí mít slušné podmínky pro svůj
život.

Pro obě výše uvedené akce je v rozpočtu rezervováno bezmála dvadv
náct milionů korun. Přesto se podařilo v návrhu rozpočtu připravit penípen
ze na generální opravu střechy nové budovy
budovy základní školy, která je
opravdu v havarijním
rijním stavu, školní rozhlas i finanční prostředky pro zaz
jištění fungování našich spolků, které nám všem připravují každoročně
řadu kulturních a sportovních akcí a zážitků. Osobně si myslím, že plán
pro následující
cí kalendářní rok je z hlediska finančních možností maximax
mální možný, ale pokud dojde k jeho naplnění, bude mít naše město
opět něco nového, potřebného, zlepšujícího životní podmínky nás všech.
Na závěr svého úvodníku bych chtěl popřát do nového
nového roku všem
v
našim občanům mnoho zdraví, spokojenosti a osobních úspěchů. Všem
těm, kteří se jakýmkoli způsobem starají o společenský život v našem
městě, bych chtěl poděkovat za jejich záslužnou činnost a vyjádřit přepř
svědčení, že rok příští bude ještě úspěšnější a bohatší, než rok předcházepředcház
jící. Přeji Vám všem krásné prožití vánočních
vánočních svátků a mnoho dárků,
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které však nemusí vždy nutně mít vysokou finanční hodnotu, protože
láska a porozumění,
ění, které pomáhá
pomáh překonat všechny strasti běžného žiž
vota, je dozajista cennější.
Petr Soukup,
Soukup starosta města
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
SPOLUOB
dovolte mi, abych Vás v krátkosti pozdravil a podělil se s Vámi
o několik myšlenek
nek a informací. Když jsem přemýšlel o tom, že hlavní
dobrou zprávou by mělo být nejspíš získání dotace na vybudování autoaut
busového nádraží v Libáni, uvědomil jsem si, že to již určitě budete věv
dět minimálně z úvodníku pana starosty. Jak jistě pravidelní čtenáři
čt
víte,
je jeho dobrým zvykem velmi podrobně rozepsat hlavní investiční akce,
pohled do minulosti i výhled do budoucna. Bezesporu je především jeho
velkou zásluhou to, že právě tyto hlavní akce probíhají a že je po jejich
ukončení v Libáni něco vidět. Zkrátka nebudu proto nosit dříví do lesa,
ale musím říci, že i já mám skutečnou radost z toho, co se povedlo a že
jsem rád, že se v příštím roce posuneme zase o kousek dál. Doufejme, že
nám to nepokazí ani ministerstvo
inisterstvo zemědělství, které v současné době drd
ží v rukou osud dokončení kanalizace v ulicích Dukelská a Tyršova.
Abych tedy jako neuvolněný místostarosta přispěl také kouskem do
mlýna, pokouším se
v současné době získat
pro naše město, zejména
tedy
dy pro naše děti,
dět účelovou dotaci na stavbu
dětského hřiště z dotačdota
ního titulu Ministerstva
pro místní rozvoj ČR.
Výše dotace pro příští
Vizualizace hřiště „U Kostela“

rok je až 400.000 Kč, připř
čemž procentuální poměr této částky vůči vlastnímu
vlas nímu podílu
pod
města je
vždy 70/30. Pokud by se podařilo tyto prostředky
prostředky získat, vznikne v příšpří
tím roce v prostoru pod školní zahradou vedle kostela a v areálu koupakoup
liště mezi nádrží a kioskem SAHARA několik zajímavých herních prvků
pro vyžití našich nejmenších. Drže nám tedy palce, ať to vyjde!
vyjde
Další činností, kterou
ou se již kromě běžných provozních věcí nějaký čas
zabývám,
vám, je restrukturalizace webových stránek města, které by se měly
objevit v novém kabátě na přelomu ledna a února příštího roku na zjedzje
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nodušené adrese www.liban.cz.
www.liban.cz Kromě nového vzhledu by měly přinést
především systematičtější a přehlednější obsah. V souvislosti s novým
webem se také chystám na analýzu ročních provozních nákladů městměs
ského rozhlasu, pro který bych chtěl navrhnout alternativní řešení forfo
mou sms brány a kanálu RSS (umožňuje přihlásit se k odběru hlášení
z webu).
Na závěr mi dovolte poděkovat za úžasné vystoupení žáků Základní
školy a Mateřské školy v Libáni, kteří
kte pod vedením paní učitelky Lenky
Mlýnkové a Stanislavy Kosinové vystoupili na vítání občánků.
čánků. Záznam z
vystoupení naleznete na serveru www.youtube.com pod
d názvem Vítání
občánků – prosinec 2012.
Klidné prožití vánočních
ánočních svátků, úspěšný start do nového roku, pevné
zdraví, mnoho síly a energie Vám přeje
pře
David Holman, místostarosta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNĚ
MĚSTSKÝ ÚŘAD A KNIHOVNA LIBÁŇ INFORMUJE
Městský úřad a Městská knihovna Libáň budou v průběhu Vánoc uzavřeny od 27. prosince do 31. prosince 2012 včetně. V novém roce bude
úřad otevřen od 2. ledna, knihovna od 3. ledna.
PODĚKOVÁNÍ
Městský úřad Libáň děkuje všem těm, kteří dali tip na vhodný jehličnan,
který by mohl zdobit náměstí v Libáni v době letošního
o adventu.
adventu Nakonec byl vybrán strom, který vyrostl na obecním pozemku v ulici Dukelské v Libáni.
Posuďte sami – je to krása. Velké poděkování patří také manželům UrU
banovým ze Starých Hradů a libáňské škole, kteří zajistili ozdobení
a osvětlení stromu.
PROD KAPRŮ NA VÁNOCE
PRODEJ
Libáň, nám. Svobody
21., 22. a 23. 12.
8.30 – 16.00
Možnost nákupu i jiných druhů ryb,
ryb které je nutno předem objednat na telefonním čísle: 776 408 629.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 1. prosince 2012 přivítal pan místostarosta David Holman
v obřadní síni Městského úřadu v Libáni nejmladší občánky našeho
naš
města. Slavnostního aktu se zúčastnilo šest dětí se svými rodiči i prarodiči.
Dětem i jejich rodičům přejeme bohatého Ježíška a v roce příštím hodně
štěstí, lásky a pohody. Touto cestou bych chtěla také poděkovat paní učiuč
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telce Stanislavě Kosinové a paní
paní učitelce Lence Mlýnkové za krásné vyv
stoupení s dětmi ze ZŠ a MŠ Libáň na vítání občánků. Foto je na druhé
straně obálky tohoto čísla LN.
Martina Tykvová, podatelna
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TANEČNÍ V LÉTĚ 2013
TJ oddíl volejbalu a Město Libáň připravuje uspořádání

kurzu tance a společenské výchovy
pod vedením pana Jiřího Šulce
Termín: od 15. 6. 2013 (začátek bude upřesněný) do
3. 8. 2013 (závěrečný věneček). Bohužel v minulých letech
se nám nedařilo kurzy uspořádat pro nedostatek zájemzáje
ců. Doufáme, že se v roce 2013 situace vylepší a kurz budeme moci uskuusk
tečnit. Bližší informace budou zveřejněny na počátku roku 2013.
2013
Ivana Najmanová
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
M
− schválení pronájmů hrobových míst na hřbitovech v Libáni, Psinicích a Zlivi
− schválení odkoupení technického vybavení a zpevněných ploch
v objektu bývalých Stavebnin od Jednoty, s. d., Nová Paka za cenu
300.000 Kč
− schválení realizace opravy povrchu komunikace v části ulice Na
Sídlišti za nejnižší nabídnutou cenu 489.627 Kč bez DPH firmou
REKOM Nový Bydžov
− schválení rozpočtových opatření č. 6/2012, 7/2012 a 8/2012
− schválení změny v účetním odpisovém plánu na rok 2012 ZŠ a MŠ
Libáň
− schválení finančního příspěvku na uspořádání slavnostního vyhlávyhl
šení nejlepších sportovců, trenérů, cvičitelů
cvičitelů a sportovních kolektikolekt
vů jičínského okresu ve výši 1.000 Kč
− projednávání návrhů nových jízdních řádů autobusových spojů
− projednávání finanční výpomoci ve věci restaurování kamenných
soch na kostele sv. Ducha v Libáni
− schválení pronájmu bytu č. 7 v obecním
ním domě č. p. 96 v Libáni pap
nu Vladimíru Červoňákovi
− projednávání využití zasedací místnosti v přízemí městského úřaúř
du Církví československou husitskou pro konání bohoslužeb
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− projednání schválené dotace z ROP NUTS II Severovýchod na výv
stavbu autobusového nádraží
n
v Libáni ve výši 85 % způsobilých
nákladů
− neschválení úhrady provozních nákladů za žáka trvale bydlícího
na území města Libáň ZŠ Bodláka a Pampelišky ve Veliši
− schválení zdravotního prořezu jasanu rostoucího na obecním pop
zemku v Kozodírkách
− schváleníí podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova pro
rok 2013 – dotační titul 4 na pokrytí části úroků z úvěrů na vybuvyb
dování infrastruktury na území města Libáň
− schválení sponzorského daru pro ZŠ a MŠ Libáň od firmy
GASTOP, Libáň ve výši 38.484 Kč na financování
financování šatních skříněk
v budově mateřské školky v Libáni
− schválení prodeje obecních pozemků v Libáni, Psinicích, Křešicích
a Zlivi
− schválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemků st. p. č. 67/6
a 67/7 a pozemků p. č. 110/10 a 131/8 v k. ú. Libáň od ÚZSVM
ÚZSV
− schválení prodejní ceny stavebních parcel v lokalitě Českých bratří
ve výši 600 Kč/m²
Kč/m
− projednávání záměru stavby bytového domu o čtyřech bytech
v režimu sociálního bydlení na místě současného domu č. p. 259
v ulici Českých bratří v Libáni
− schválení smlouvy
vy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
v požární ochraně na výdaje jednotky SDH obce pro rok 2012 od
KHK ve výši 18.620 Kč
− schválení finančního daru od České spořitelny na financování VáV
nočního koncertu Václava Hybše ve výši 5.000 Kč
− dále byly projednávány
návány různé podněty občanů, žádosti o finanční
příspěvky, o pronájmy obecních bytů, o opravy chodníků atd.
Vladimíra Klárová
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÁNOČNÍ SVÍCEN
„Vidíte tenhle svícen?“
Pan
n vzal ze stolu svícen. Starý stříbrný svícen, maličký, zdobený barokbaro
ním vzdutím a vytepanou miniaturou betléma, jesliček s Jezulátkem…
Natočil ho ke svým posluchačům…
To je památný svícen naší
aší rodiny…
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Ani netuším, kolik pokolení ho už mělo na vánočním stole. Můj dědeček
si pamatoval, že když byl malý, rozsvěcel v tomhle svícnu svíci už jeho
dědeček.
O každých Vánocích po řadu pokolení se do svícnu
svícnu vkládala malá váv
noční svíce.
Velká by se do něj ani nevešla.
ne
Ale tady nejde o to, jak je velký tenhle svícen, ani o to, jak dlouho v něm
vydrží svíčka hořet.
Tady jde o to, že v něm svíce hoří –
A proč tam hoří.
V naší rodině se dospělí sesednou spolu ke stolu potom, co se na Štědrý
večer rozdají dárky a děti
dět se uloží ke spánku.
Svícen se postaví
ostaví na stůl.
A do něj se vloží malá svíčka.
Rozsvítí –
Mlčíme…
Ta svíčka nesvítí dlouho, … nejvýš půl hodiny.
A během té doby uplývá chvíle…
Betlémská
ká chvíle a místo,
místo kde se narodil Ježíš pro Tebe.
Tak jí říkáme.
V té chvíli
víli se snažíme myslet jeden na druhého, myslet
i na ty, kdo z naší rodiny se nemohl zúčastnit štědroveštědrov
černí oslavy…, myslíme na malé děti, které se už uložily ke spánku ve
svých postýlkách ve vedlejších pokojích… Uděláme si čas, … čas, abychom se zamysleli,
i, co je v našich vztazích pokřiveného, čím, abych tak
řekl, jsme šli v uplývajícím roce „jeden druhému na nervy“. Co bychom
měli udělat, abychom, … než ta svíce dohoří…,
dohoří… nalezli
li nějaké řešení naší
situace, našeho pokřiveného vztahu…, ne, tady nejde o nějaké
něja dlouhé
dumání, rozvažování. Ony takové nápady,
nápa
jak něco zlepšit ve vztahu
dvou lidí… ve vztahu rodiny… přicházejí rychle a neomylně…, pokud
má člověk toho nebo onoho, o kterém uvažuje, opravdu rád.
Pokud na něj myslí s láskou a pokud ví, že na řešení onoho
onoho vztahu má
vyměřený čas –
Čas betlémské chvíle.
Už jsem ukázal svícen řadě lidí, i jednomu psychologovi…
Všichni to označili za skvělý nápad… a ten psycholog ho nyní dokonce
doporučuje svým klientům –
Ono nejde o nějaký památeční rodinný předmět.
Kdepak –
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Ono nejde vůbec o to, kdo a před kolika pokoleními v naší rodině na tente
to nápad připadl a na koho se už dávno zapomnělo…
Taková betlémská chvíle může být chvílí záchrany.
A vsadil bych se, že v naší rodině takovou chvílí už asi kolikrát byla.
Není, jak jsem už řekl, vůbec není třeba, aby to byl nějaký památeční svísv
cen.
Není třeba dokonce, aby tu byl nějaký svícen –
Stačí obyčejná svíčka. Svíčka, okolo které se rodina sesedne a vychutná
si – Vychutná betlémskou chvíli, kdy píšeme letopočet 2012.
Úrodně mlčí…
Je totiž úrodné mlčení –
Když člověk na někoho láskyplně myslí a mlčí…, bývá to úrodné mlčení.
Co všechno z takového mlčení může vyrůst. Co všechno se z takového
mlčení může narodit…
Kolik vztahů by se nerozpadlo –
Kolik dětí by neztratilo domov.
Jenom
enom kdyby si lidé dokázali zapálit svíčku, zapálit včas svíčku, sednout
si kolem ní… aspoň na chvíli, než svíčka dohoří…, zamyslet se…
Kolik vztahů by nedohořelo, rozsvítilo by se, … během doby, než dohoří
svíce.
Někdy stačí chvíle –
Betlémská chvíle – je místo a čas v libáňském kostele.
Někdy stačí chvíle a zachrání se vztah…
Zachrání se celý život.
Zachrání se… štěstí…
K pastýřům promluvil anděl z nebe a ke třem mudrcům hvězda na nebi.
Tyto vánoční skutečnosti potvrdily
potvrdil celoroční pravdu:
Ježíš se narodil pro
ro Tebe.
Modlím se za Vás a přeji Vám požehnané vánoční
svátky, zdraví a spokojenost
P. Augustín Števica
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH
VÁNOCÍC
24. 12. 2012 v Bystřici od 16.00 hodin
v Libáni od 24.00 hodin
25. 12. 2012 v Libáni od 10.00 hodin
26. 12. 2012 v Libáni od 10.00 hodin
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STÍNY OD POLICIE OD 1. 9. DO 30. 11.
11. 9. 2012 – bylo přijato oznámení, že neznámý pachatel v Libáni
Li
v ul.
Komenského na parkovišti před firmou Magna Libáň, poškodil přední
sklo zaparkovaného vozidla Daewoo, Matiz. Poškozením vozidla vznikvzni
la škoda ve výši 4.900 Kč.
24. 9. 2012 – bylo přijato oznámení, že v restauraci Koruna odešel jeden
z hostů bez zaplacení
aplacení útraty v celkové výši 641 Kč. Věc řešena jako přepř
stupek proti majetku a oznámena na Městský úřad v Libáni
k projednání.
6. 10. 2012 – bylo přijato oznámení, že v Libáni v ul. Jiráskova došlo na
dvou místech k poškození omítky jednoho z domů. Poškozením
Poško
omítky
vznikla škoda ve výši 4.000 Kč.
29. 10. 2012 – v Libáni v ul. Jičínská bylo kontrolováno osobní motorové
vozidlo Škoda Felicia. Při kontrole řidiče bylo zjištěno, že je pod vlivem
alkoholu, kdy dechová zkouška byla pozitivní s naměřenými hodnotami
hodno
0,59 promile a 0,50 promile alkoholu. Dále měl řidič vysloven Okresním
soudem Litoměřice zákaz řízení všech motorových vozidel a dopouštěl
se proto trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí.
3. 11. 2012 – bylo přijato oznámení z restaurace Koruna
Koruna v Libáni, že zde
jeden z hostů odcizil láhev červeného vína, tři pita a láhev šampusu BoB
hemia. Odcizením věcí vznikla škoda majiteli restaurace ve výši 276 Kč.
17. 11. 2012 – v Libáni v ul. Českých bratří byla vypátrána osoba
v celostátním pátrání.
24. 11. 2012 – bylo přijato oznámení na linku 158, že v Libáni došlo ke
krádeži motorové nafty. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že neznámý
pachatel v areálu bývalého zemědělského družstva v ulici Českých bratří
po vypáčení víček nádrže odcizil z nádrží kamionu
kamionu a autobusu celkově
200 l motorové nafty. Odcizením nafty a poškozením víček nádrže
vznikla
la škoda ve výši 8.700 Kč.
25. 11. 2012 – bylo přijato oznámení, že v Libáni v ul. Jičínská došlo
k poškození čelního skla a pravého blatníku u vozidla Škoda Fabia. Poškozením vozidla vznikla majiteli škoda ve výši 4.500 Kč.
Dále byly za uplynulé období řešeny tři skutky, kdy se jednalo
o přestupky proti občanskému soužití, které byly oznámeny na městský
úřad k projednání.
Žádám občany, aby v případě jakéhokoliv poznatku
poznatku k páchání či objasobja
nění trestné činnosti informovali policii na OOP Kopidlno na telefonní
číslo 974533711 nebo na linku 158.
pprap. Jaroslav Zikmund, Policie ČR OO Kopidlno
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VÝROČÍ
STANISLAV KRAUS
15. října byla v ZŠ v Újezdu nad Lesy slavnostně otevřena výstava
k 100. výročí narození výjimečného člověka, vojáka a učitele, čestného
občana Jičína, častého hosta našeho města,
města, brigádního generála StaSt
nislava Krause.
Stanislav Kraus se narodil
narodi v říjnu 1912 v Ohavči u Jičína a svůj přebopřeb
hatý život ukončil v říjnu 1996 v Holíně. Byl člověkem skutečně výjimečvýjime
ným, statečným a spravedlivým. Jeho cesce
ta za svobodou naší vlasti, jako důstojníka
československé armády ve druhé světové
válce, vedla přes Palestinu, Sýrii, Tobruk,
Velkou Británii, Francii, Dunkerque, BelBe
gii, Lucembursko
cembursko a Německo. V dubnu
1945 se dostal pod velení 3. americké armády gen. Pattona a jako druhý zástupce
pplk. Sítka vstoupil dne 1. 5. 1945
v dnešním Pomezí u Chebu na půdu vlasvla
ti.
i. Po válce pracoval krátkou
krá
dobu na ministerstvu národní obrany, ale jeho předpře
stavy o nové armádě,
mádě, postavené na válečvále
ných zkušenostech, záhy narazily na nově
zaváděné
váděné sovětské předpisy. Proto již
v roce
1945
požádal
o propuštění
z armády a poté třicet let předával své životní zkušenosti jako učitel právě
pr
dětem
v Újezdě nad Lesy, odkud se na stáří vrátil opět na rodné Jičínsko.
Jičí
V roce
2005 prezident Václav Havel povýšil plukovníka Stanislava Krause
Krau do
hodnosti brigádního generála in memoriam.
Stanislav Kraus také, na pozvání Občanského fóra Libáň,
Libáň o svém putování za osvobození naší vlasti pobesedoval při osobní návštěvě
12. dubna 1990 s našimi občany.
z „Národního osvobození“ vybral a upravil Josef Stránský
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KULTURA
PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ NA 1. ČTVRTLETÍ
TVRTLETÍ 2013
PROSINEC 2012
25. 12. Štěpánská disko–zábava
disko
– od 20.00 hod. Dům kultury Libáň
Li
LEDEN
12. 1.
Pohádka ČERT A KÁČA LD Martínek od 15.00
00 hod. – Loutková scéna DK Libáň
26. 1.
Pohádka VODNÍČKU, VRAŤ SE LD Martínek od 15.00 hod. –
Loutková scéna DK Libáň
ÚNOR
9. 2.
Pohádka O PRINCEZNĚ DOBROVÍLE LD Martínek od 15.00
hod. – Loutková scéna DK Libáň
23. 2.
Pohádka O SMOLÍČKOVI LD Martínek od 15.00
00 hod. – Loutková scéna DK Libáň
PLES SDH Libáň – od 20.00 hod. – Dům kultury Libáň
BŘEZEN
9. 3.
Pohádka ČERTI
ERTI NA HRADĚ LD Martínek od 15.00 hod. –
Loutková scéna DK Libáň
16. 3.
PLES TJ SOKOL – od 20.00 hod. – Dům kultury Libáň
23. 3.
POHÁDKA O SLUNCI LD Martínek od 15.00
00 hod.
Změna programu vyhrazena.
vyhrazena Důležité upozornění:
Loutkové divadlo Martínek Libáň v nové sezóně 2012–2013
2013 bude uvádět
představení každých 14 dnů, nikoliv týdně jako dosud.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KULTURNÍ PODZIM VE FOTOGRAFII
FOTOGRAFII

Repríza Bouřky na obzoru - DS Bozděch 20. 10. 2012
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Koncert Václava Hybše 24. 11. 2012

Musica Bohemica v kostele sv. Ducha 22. 9. 2012
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Kocour v botách - LD Bubeníček Praha 10. 11. 2012

Koncertvvkostele
kostele sv.
8. 8.
9. 9.
2012
Koncert
sv. Jiří
JiřívevePsinicích
Psinicích
2012
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Pohádka naruby – LD Martínek 17. 11. 2012

O pejskovi a kočičce – DS Drak Hradec Králové 30. 11. 2012
Libáňské noviny č. 65
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Jan Smigmator – pocta F. Sinatrovi 29. 9. 2012

Hrnečku vař – DS Drak Hradec Králové 3. 11. 2012
Libáňské noviny č. 65
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Výstava M. Buchara a Martínkova divadla 28. 9. 2012 – 7. 10. 2012

Obrázek 1

Vodníkova Hanička – LD Zvonek Hořice 24. 11. 2012
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LIBÁŇSKÝ
SKÝ HUDEBNÍ MÁJ – FOERSTROVY DNY 2013
Blíží se konec roku 2012 a v plném proudu probíhají přípravy
13. ročníku herního festivalu „Libáňský hudební máj – Foerstrovy dny
2013“.
Správní rada o.p.s. Foerstrovy dny – hudební festival se rozhodla
i přes nepříznivé ekonomické podmínky 13. ročník
ročník festivalu uskutečnit,
uskutečnit
a to opět v rozsahu čtyř koncertů – dvou v rámci LHM v měsíci květnu
a dvou ve svatováclavském období v říjnu. Starostou města Jičína
MVDr. Jiřím Liškou byla naší
naš o.p.s. nabídnuta možnost realizace dalšího
koncertu pod hlavičkou Foerstrových dnů i v Jičíně. O této možnosti
a podmínkách realizace budou vedena další jednání.
Dramaturgii Zdeněk Vokurka opět mírně „zlehčil“ – tedy zařadil do
programu i interprety z oblasti populární hudby a tím zpřístupnil konko
certy zejména mladšímu
ímu publiku.
V současné době probíhají předběžná jednání s agenturami a umělci,
zejména však jsou prováděna jednání k finančnímu zajištění festivalu –
podávání žádosti o granty od orgánů místní samosprávy a vyšších
správních orgánů, oslovení kulturních
kulturních institucí a nadací i potencionálních sponzorů a zájemců o případnou placenou reklamu
v propagačních materiálech a publikacích. Od výsledků výše uvedených
jednání se bude odvíjet i konečný programový záměr, ve kterém se již
téměř na sto procent uskuteční.
uskuteční
V sobotu 4. 5. 2013 od 15 hodin se v zahajovacím koncertu v kostele sv. Ducha publiku
představí nejvýznamnější český sólista na trumtru
petu Miroslav Kejmar s varhanním
ním doprovodem
Aleše Bárty.
Druhý květnový koncert, pořádaný v sobotu
18. 5. 2013 od 19. hodin v Domě kultury
v Libáni, bude patřit zejména příznivcům stálice
české swingové a populární hudby Evě Pilarové,
kterou na kontrabas doprovodí libáňský rodák Vít Fiala a na klavír Milan
Dvořák.
Dramaturgie podzimní části je již také částečně
připravena, jsou v jednání koncerty operní pěvkypěvk
ně, sopranistky Emy Hubáčkové a dále připadá
v úvahu koncert nositelky ceny Thalie, muzikálomuzikál
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vé zpěvačky Daschy s Janem Smigmatorem, případně
př padně dalších
dalšíc umělců.
Věříme, že se nám opět podaří plánovaný program
pr gram finančně zajistit,
v plném rozsahu realizovat a poskytnout našim občanům pěkné kulturní
zážitky.
Josef Stránský – předseda správní
spr
rady o.p.s.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIBÁŇSKÁ
SKÁ KULTURA V SOUČASNOSTI
ASNOSTI
V minulém čísle našich novin pan Zdeněk Vokurka vyzval ve svém
článku naše spoluobčany, aby „stáli při libáňské kultuře“, kde ale
z obsahu článku vyplývá, že za libáňskou kulturu pokládá, na základě
pohledu ze svého celoživotního působení mezi našimi i světovými uměum
leckými špičkami oblasti tzv. vážné hudby, pouze hudební festival „Li„L
báňský hudební máj – Foerstrovy dny“ a „Poetické večery“ v Karolínce.
Je pravdou, že zmíněný hudební festival, jehož jsem „spolupachate„spolupachate
lem“, je svým obsahem i významem v našem regionu projektem ojediněojedin
lým, který se za dobu svého trvání stal nedílnou součástí jeho kulturního
kalendáře a je důstojnou propagací našeho města. S jeho
eho ohlasem jsme
ani při jeho zrodu před třinácti lety nepočítali a i přes současnou, zejmézejm
na finanční situaci hodláme v tradici LHM-FD
FD pokračovat.
Přesto, ač ne zrovna rád, musím konstatovat, že pro kulturní cítění
veřejnosti i účast na ostatních akcích
akcích dosahují podstatně většího ohlasu
kulturní akce, které vycházejí, abych tak řekl,
řekl „z místních“ zdrojů, než
programy „dovezené“. Mám tím na mysli divadelní představení ochotocho
nického spolku „Bozděch“, který brzy oslaví 130. narozeniny, koncerty
Kyzivátovy dechové hudby se 137letou tradicí, představení „Martínkova“ loutkového divadla, které pro malé diváky hraje bez přestávky již 98
roků, tradiční setkání dechových hudeb i přehlídky LD. Na pořádání
kulturních akcí pro širokou veřejnost se podílí i ostatní instituce,
instituce, zejména
hasiči z Libáně, Psinic a Kozodírků,
Ko
sportovci i Město
ěsto Libáň „Hvězdnými nocemi“, a letos opět Vánočním koncertem orchestru Václava
Václ
Hybše.
Na akcích, pořádaných výše uvedenými organizacemi, je bohužel vždy
podstatně větší divácká návštěvnost
návštěvnost než na koncertech pořádaných
v rámci LHM–FD
FD i koncertech a divadelních představeních tzv. „dovezených“. Přestože se dramaturgií a výběrem interpretů snažíme koncerty
Foerstrových dnů přiblížit širšímu spektru publika včetně mladší genegen
race, jeví se festival
ival jako akce pořádaná pro specifickou skupinu posluposl
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chačů, zejména pak mimolibáňských, což jistě nebylo našim cílem, ale
naopak.
Současná kultura je ovlivněna hlavně finanční situací města, protože
je na jeho pomoci a finanční podpoře neodmyslitelně závislá a nemůže
být v žádném případě ekonomicky soběstačná, natož výdělečná, jak se
patrně někteří zastupitelé domnívají. O tom se jistě i naše zastupitelstvo
přesvědčilo při pořádání vlastních akcí, ať již Hvězdných nocí, VánočníVánočn
ho koncertu orchestru Václava
Václava Hybše nebo amatérského divadelního
představení „Sluhy dvou pánů“. Z finančních důvodů také stále více
ubývá pořádání jiných kulturně–společenských
kulturně společenských akcí, jako jsou např. plesy a taneční zábavy. Pro ilustraci: jen příprava k nastudování divadelní
hry přijde
ijde ochotníky na cca 7.000
7
Kč (nákup textů, licence k provedení
hry, materiál na scénu, rekvizity atd.) a to ještě členové DS Bozděch nen
začali ani zkoušet. Příjem spolku je pouze ze vstupného z představení,
což si každý při padesátikorunovém vstupném a počtu
počtu diváků dokáže
spočítat. Do roku 2009 byla činnost spolku městem dotována a užívání
kulturního domu pro zkoušky i představení bylo, stejně jako pro ostatosta
ními místními neziskovými organizacemi a školou osvobozeno od
nájmu. Usnesením rady
ady č. 62 z roku 20099 byl všem pořadatelům kulturkultu
ních akcí stanoven nájem za užití KD a to za každou zkoušku v částce
300 Kč a za akci, pořádanou pro veřejnost,
veřejnost v částce 5.000 Kč. Nájemné je
DS Bozděch městem plně dotováno. Tak např. na rok 2012 obdržel sposp
lek z rozpočtu městaa příspěvek na nájem ve výši 70.000 Kč a dále příspěvek výlučně na údržbu technického zařízení KD, které je v majetku města ve výši 5.000 Kč. Nájemné je čtvrtletně fakturováno, takže je příspěvek
touto formou městu v plné výši vracen. V rozpočtu města se tak v části
výdajů objevila na „divadelní činnost“ částka 75.000 Kč,, ale v příjmové
části nájemné, uhrazené zpět městu spolkem,
spolkem uvedeno není.
není
Každý člověk je jiný, originální a jinak chápe, uznává a ctí životní,
společenské a kulturní hodnoty. Proto ani nelze nikoho soudit podle tot
ho, zda navštěvuje koncerty, divadla a jiné akce, které jsou v našem městě pořádány, akce, které kulturní život a naše město reprezentují v celém
regionu. Přesto by mělo být kulturní dění a naplňování kulturních pop
třeb občanů našeho města chápáno jako jedna z priorit jeho představitelů
a zastupitelstva. Velký význam pro venkovské obyvatelstvo
obyvatels
mají také
kulturní tradice,
adice, které vždy byly,
byly jsou a budou hlavní součástí jeho kulku
turního života.
Přeji příznivcům libáňské kultury, aktivním členům kulturních, spolespol
čenských i ostatních organizací, zastupitelům města i všem spoluobčaspoluobč
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nům, aby naše město v novém roce i letech
ech následujících bylo nadále pop
kládáno za kulturní centrum našeho regionu, abychom úspěšně překopřek
nali
li současnou neuspokojivou celospolečenskou situaci, aby si naši obo
čané alespoň občas našli čas na společné prožití hodnotných kulturních
zážitků.
Josef Stránský

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
DEN OSMÁKŮ
OSMÁK S POLICIÍ ČR
Ve čtvrtek 22. listopadu 2012 se vypravila naše třída 8. A na policejní
stanici v Jičíně. Sešli jsme se na náměstí a na exkurzi odjeli autobusem.
V Jičíně jsme směřovali k Valdické bráně, a když jsme jí prošli, hned na
nás vybaflo pekařství. Někteří z nás si koupili svačinu a po menší zaz
stávce jsme pokračovali k budově, kde sídlí Policie České republiky.
Uvnitř se nás ujal pan poručík Janda, který nás celou exkurzí prováprov
zel. Sestoupili
stoupili jsme s ním do sklepa budovy a tam jsme se usadili
v polooválné místnosti, kde jsme se dozvěděli, co dělat v různých situasitu
cích, jak se vyvarovat průšvihů a o spoustě dalších věcech.
Dále jsme se vydali na optickou střelnici. Je skoro stejná jako
ja normální, jenomže z pistole nelétají náboje a je k ní připojený jakýsi snímač. TaT
ké k terči je připojen snímač, který posílá data o místě, kam jste se trefili,
do počítače, a ten vám řekne, jaké máte skóre.
Potom jsme prošli výstavu věnovanou historii
historii padělání peněz
a dozvěděli jsme se, že se mince falšovaly už ve středověku. Po zhlédnuzhlédn
tí výstavy jsme navštívili malinkou místnost, kterou policisté předělali
v napodobeninu feťáckého doupěte. Radši jsme asi po dvou minutách šli
pryč. Já osobně bych zde
zd vůbec nezůstával v takové zimě.
Následně jsme viděli i věznici. Cely byly pochopitelně prázdné, a tak
jsme si to sami mohli vyzkoušet. Vlastně jsme došli k závěru, že je to mam
lý hotel – máte místnost pro sebe. Poté následoval zasedací sál policie.
Promítli
romítli nám video o tréninku policistů a nakonec jsme se vyfotili.
Pak paní učitelka Mgr. Dana Rolfová zavelela k odchodu a budovu
policie jsme opustili. Na autobusovém nádraží jsme opět nastoupili do
autobusu a jeli domů. Zhodnotili jsme exkurzi jako velmi zajímavou
a poučnou.
Dominik Douša, 8. A
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NA VLASTNÍ OČI
O PURKMISTREM
ISTREM
Pan zástupce mě vybral ze žákovského parlamentu naší libáňské škošk
ly, abych se mohl účastnit porady na purkmistra pohádkového města
Jičína.
V minulém školním roce v květnu
jsem jel do Jičína, bylo tam tak deset
dětí v Jičíně na poradě, kde jsme dod
stávali otázky od novinářů, abychom
se účastnili 22. ročníku festivalu Jičín
– město pohádky.
Jičín město pohádky začal letos
12. září. Vee středu mě táta odvezl do
Jičína do Husovy ulice před 2. základní školu. Zde jsme čekali na pana
novináře, od kterého jsme dostali
šerpy na znamení pohádkové městměs
ské rady. V čele průvodu šel bubeník
a za ním šel herec Jiří Lábus
s Mankou, Rumcajsem a Cipískem,
s purkmistryní a za nimi šla pohádpo
ková městská rada, kam jsem patřil
i já.
Počasí nám nepřálo, ale myslím, že se to všem líbilo. Průvod šel pod
Valdickou bránou na Valdštejnovo náměstí na podium.
Herec Jiří Lábus zde předal klíč od města purkmistryni,
purkmistr ni, která slíbila,
že celých pět dní bude pečovat o město.
Ondra Miech 6. A
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLICEJNÍ BUDOVU SI PROHLÉDLY DALŠÍ DĚTI
D
Pracovník Preventivně informační skupiny Jičín připravil
připravil na tento
měsíc několik přednášek pro žáky Základní školy Libáň. Jedna z nich se
bude věnovat otázkám trestní odpovědnosti, kterou v tomto týdnu uslyusl
ší žáci deváté třídy. Na základě dlouhodobé spolupráce domluvilo vev
dení školy pro své posluchače také
také prohlídky policejní budovy v Jičíně.
První se uskutečnila ve středu 14. listopadu pro žáky praktických tříd.
Preventista je přivítal ve vstupní hale budovy Územního odboru Policie
České republiky Jičín, kde je seznámil s připraveným programem. NaN
hlédli do
o historie penězokazectví při prohlídce výstavy, která návštěvnínávštěvn
kům přibližuje svými exponáty také známé případy z blízkého okolí. Na
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učebně přítomným preventista představil některé policejní činnosti za
využití prezentačního filmu, který ještě doplnil podrobnějším
podrobnějším komentákoment
řem. Pokračovali do místnosti věnované problematice návykových látek.
V policejních celách preventista žákům objasnil zákonné důvody zadrzad
žení osoby. Na závěr si ještě účastníci exkurze měli možnost vyzkoušet
něco málo z výcviku policistů na
na optické střelnici. Viděli i výstroj člena
pořádkové jednotky. Podobný program zhlédli i žáci osmé třídy.
por. Petr Janda
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEN S ČERVENÝM KŘÍŽEM
4. října se naše škola proměnila v jednu velkou záchrannou stanici.
Přijeli k nám členové mladoboleslavského ČČK a umožnili nám zažít sis
tuace, se kterými se oni setkávají denně.
My jsme se tedy stali, aspoň na chvíli,
lékaři a sestrami ze záchranky
zách
a vyrazili
jsme ošetřovat raněné…
V tělocvičně bylo šest stanovišť
s figurantkami z naší školy. Každá figufig
rantka měla jiný druh zranění, např. pop
pálenina, zlomenina, bezvědomí či tržné
poranění. Skupinky „dětských lékařů
a sester“ se musely s každým
ka
zraněním
správně vypořádat a správně zodpovězodpov
dět otázky týkající se řešení situace. Posledním úkolem bylo vyplnění
testových otázek z první pomoci. Poté nám pracovníci ČČK sečetli body
a už jsme byli napjatí, kdo z nás se stal tím nejlepším záchranným týmem.
Hurá! Vyhrála 4. třída (v první skupině) a 2. třída (ve druhé skupině).
Výsledky byly těsné a víme, že všechny děti si z tohoto dne odnesly
spoustu důležitých informací.
informací A za rok? Za rok už budeme na stupních
vítězů všichni.
Veronika Karešová a žáci 1. stupně
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘEDNÁŠKA
EDNÁŠKA O KYBERŠIKANĚ
KYBERŠIK
PRO ŽÁKY ČTVRTÉ A PÁTÉ TŘÍDY
ŘÍDY
Stále více dětí si krátí volný čas především u počítače. Je to samozřejmě velmi dobrý pomocník při vyhledávání nejrůznějších informací, které
mohou využít pro rozšíření svých vědomostí. Mimo jiných možností
nám umožňuje komunikovat s kamarády, ale také navazovat nové konko
Libáňské noviny č. 65

- 22 -

takty. Často se setkáváme i s tím, že stále mladší
ší uživatelé se přihlašují
na současnou nejrozšířenější sociální síť, i když zaregistrování je podmípodm
něno dosažením věku třinácti let. Tato podmínka se dá však lehce
obelstít. V té chvíli si zejména mladší
mla ší děti ani neuvědomují, že při virtuvi
ální komunikaci jim
im může hrozit i určité nebezpečí. Jde především o nen
uvážené zveřejňování osobních údajů a fotografií nebo neopatrné navanav
zování kontaktů s neznámou osobou. O těchto otázkách hovořil pracovpraco
ník Preventivně informační skupiny Jičín ve čtvrtek 1. listopadu se žáky
čtvrté a páté třídy Základní školy v Libáni. Upozornil je na skutečnost, že
současné možnosti virtuální
virt ální komunikace někteří jedinci zneužívají
k tomu, aby ubližovali jiným. V průběhu besedy posluchačům policista
vysvětlil pojem kyberšikany. Děti si přečetly
přečetly také povídku ze „Sešitu plp
ného průšvihů“, která se vztahovala
vzt
k probírané problematice. PrevenPreve
tista nechal ve třídě preventivní letáčky, které vznikly při projektu
„E-bezpečí“. Informoval posluchače
posluch če o dalších odkazech, kde najdou
mnohé rady a doporučení
oporučení pro bezpečné
be pečné používání mobilního telefonu a
počítače. Obdobná přednáška se na stejné škole uskutečnila
uskutečn
v pátek
23. listopadu pro žáky šesté a sedmé třídy.
Více informací na: www.seznamsebezpecne.cz,
www.seznamsebezpecne.cz www.e-bezpeci.cz
bezpeci.cz.
Partneři: http://www.kr-kralovehradecky.cz.
http://www.kr

por. Petr Janda
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ŠKOLENÍ PRO PEDAGOGICKÝ
PEDAGOGICKÝ SBOR
Ve středu 7. listopadu proběhl ve škole čtyřhodinový kurz pro pedagogy v oblasti zdravotnické první
pomoci. Jednalo se o proškolení nan
zvané Pedagog a zdravotní rizika
při mimoškolní výchově žáků.
žáků Školení zabezpečil oblastní spolek ČesČe
kého červeného kříže v Rychnově
nad Kněžnou v rámci projektu Pedagog a zdravotnické
ické vzdělávání,
vzdělávání
čerpajícího z dotací z EU.
Proškolení proběhlo na vysoké
úrovni, lektory byli záchranáři ZZS
s bohatou praxí a zkušenostmi SiS
mona Ďuricová a Petr Matyas,
Matyas kteří
se ukázali velmi příjemnými a milými společníky.
společníky
A tak jsme se my učitelé
učitelé dozvěděli o nejnovějších zásadách první pop
moci, zhlédli jsme naučné a instruktážní filmy, osvěžili jsme si své věv
domosti. Mohli jsme si i vyzkoušet na figuríně, jak probíhá masáž srdce,
která, jak se jeví, je nejdůležitější při záchraně lidského života.
život Přitom
jsme vyslechli i mnoho zážitků a příhod ze života (nelehkého!) záchranázáchran
řů.
Nakonec jsme obdrželi užitečnou příručku se základními pravidly pro
poskytnutí první pomoci. Myslím, že toto školení rozhodně nebylo ztráztr
tou času, bylo zajímavé a obsažné.
obs
Získali jsme mnoho užitečných znazn
lostí, které se nám určitě budou hodit v naší každodenní praxi, kde
v dětském kolektivu neustále hrozí poranění či úraz. Přesto ale doufáme,
že nebudeme nikdy získané znalosti potřebovat v reálu.
Jitka Šedivá
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANČA A PEPÍK
V pátek 14. září jsme s naší třídou 6. A navštívili v Jičíně v rámci akce
Jičín město pohádky divadelní představení, které se jmenovalo
jmenov
Anča
a Pepík od divadelního souboru Buchty a loutky. Viděli jsme pěkné
loutkové divadlo o Anče a Pepíkovi, které je podle komiksu Anča
a Pepík od Lucie Lomové. Příběh vyprávěl o dvou myškách, které honily
zloděje, kteří ukradli diamant. Po chvíli čmuchání
čmuchání myšek je přepadli zlozl
ději a uvěznili je. Myšky utekly a ukradly diamant za pomocí džina, ktekt
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rého vysvobodily z kouzelného mlýnku. Za dopadedopad
ní zlodějů myšky dostaly
d staly 135 Kč a za vydělané penípen
ze si koupily nové sáňky.
Představení se nám velice líbilo,
líbilo, protože tam hráhr
ly malé i veliké loutky
lou ky a herci použili i černé divadlo,
když se děj odehrával v noci. Po představení
pře
nám
herci i paní učitelka dovolili
dovolil si s loutkami zahrát
a prohlédnout si je.
Jakub Havelka 6. A
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZPRÁVI
ZPRÁVIČKY
Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Já jdu s mojí lucerničkou,
lucernička jde se mnou.
Hvězdy svítí na nebíčku,
já na cestu lucernou.
Všechna roční období mají svůj začátek a konec. Proto jsme se my učiuč
telky rozhodly uspat podzimní přírodu akcí nazvanou „Uspávání
broučků“.
V pátek dne 2. listoopadu 2012 v 16.30 hodin
se v daný čas pomalu
začaly scházet děti se
svými rodiči a vyrobeenými broučky, až nás
nakonec byla plná zaahrada. Program mohl
začít. V úvodu jsme si
přečetli úryvek z KaraKara
fiátových
„Broučků“.
Zatím se pomalu setmělo a my jsme mohli vyrazit se svými světýlky,
lampiony a lucerničkami ulicemi města směrem na zahradu základní
zá
školy, kde se „obřad“ Uspávání broučků konal. Třída Berušek i Sluníček
měla připravený krátký program, který byl zakončen ukolébavkou, aby
se všem broučkům lépe usínalo. Rozcházeli jsme se za soumraku
a v dobré náladě.
Teď už může podzim udělat poslední tah štětcem a zima přikrýt zemi
bílou peřinou. A nám nezbývá než těšit se na jaro, až společně broučky
znovu probudíme.
kolektiv učitelek MŠ Libáň
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POLICISTA SI S DĚTMI Z MATEŘSKÉ
SKÉ ŠKOLY POVÍPOVÍ
DAL O BEZPEČNÉM
BEZPEČ
CHOVÁNÍ
ÁNÍ DOMA I NA ULICI
Ve čtvrtek 1. listopadu se za malými předškoláky zastavil v Mateřské
škole v Libáni pracovník Preventivně informační skupiny Jičín. Po krátkrá
kém uvítání si s dětmi nejdříve povídal o bezpečném chování doma.
Podle kreslených obrázků policista pozorným posluchačům vysvětlil,
vysvě
na
co si musí dát pozor například v kuchyni, koupelně nebo obývacím pop
koji. Blíží se zimní radovánky, při kterých děti musí dbát také určité opaop
trnosti. Nemohou sáňkovat a lyžovat tam, kde by mohly vjet na silnici.
Preventista se zmínil i o nebezpečí při vstupu na zamrzlé vodní plochy.

Povídání pokračovalo vysvětlením základních pravidel správného přepř
cházení silniční komunikace. Policista také posluchačům zdůraznil nutnu
nost používání reflexních prvků na oblečení a názorně předvedl „poli„pol
cejní reflexní vestu“.
estu“. Okamžitě se od dětí dozvěděl, že ve školce podobné
vestičky mají. Určitě zvýší jejich bezpečnost při společných vycházkách.
Při povídání o pravidlech silničního provozu se policista zmínil i o cesce
tování s rodiči v automobilech, kdy by i na sebekratší
sebekratší jízdu měli své pop
tomky bezpodmínečně řádně zajistit v sedačkách. Preventista dále
s přítomnými zopakoval správné chování při setkání s neznámým člověčlov
kem, který od nich požaduje například doprovod, nabízí sladkosti nebo
je láká do vozidla. Malí zvědavci si
si pro policistu připravili také několik
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dotazů, na které jim v závěru odpověděl. Jako malý dárek dětem v herně
nechal omalovánky a vystřihovánky.
por. Petr Janda
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODĚKOVÁNÍ
Děti z MŠ děkují za sponzorský dar firmě Petr Soukup Gastop s. r. o.,
který byl použit na zhotovení šatních skříněk do předškolní třídy. ZároZár
veň děkujeme firmě Truhlářství Špaček Jiří ze Zelenecké Lhoty za kvalitkvali
ní provedení
dení šatny. Jsme všichni rádi za zlepšení prostředí v naší školce.
Velmi bychom ocenili, kdyby se nových šatních skříněk dočkali i jejich
mladší kamarádi.

děti
ěti a učitelky MŠ Libáň

SRPLŠ
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
PR
Dne 4. listopadu 2012 si SRPLŠ (Sdružení rodičů a přátel
řátel libáňské školy) pro Vás připravilo již sedmý lampionový
ampionový průvod, který se konal
v Libáni. Sraz byl jako vždy na dětském hřišti v Libáni v 16.30 hodin. Po
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krátkém zahájení byla uskutečněna soutěž v hodu do košíku okrasnou
dýní. Každé dítě, které soutěžilo, dostalo
dos alo upečeného perníkového ducha
s polevou na krk. Po skončení soutěže jsme se vydali na cestu. Letos se
nešlo na libáňský hřbitov, ale ke kostelu. Šli jsme z dětského hřiště přes
malý hřbitůvek
ek Jičínskou ulicí, přes náměstí okolo cukrárny paní PažouPažo
tové, okolo zdravotního střediska do Emlerovy
Emlerov ulice. Před starým kostekost
líkem se zahnulo dolů z kopce okolo hasičárny a přišlo se ke kostelu.
Každé dítě, které mělo nějaké světýlko, dostalo svítící náramek.
ná
Děti si
mohly obejít kostel, kde byla strašidla. Dítě, které mělo lampion nebo
světýlko, dostalo čaj na zahřátí a sušenku. Na tuto akci přišlo 95 dětí se
světýlky. Těší nás, že chodí více dětí, rodičů i prarodičů. Máme z toho
velkou radost. Děkujeme všem zúčastněným. A těšíme se na příští rok!
za SRPLŠ Monika Myšková
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ
V
Ve čtvrtek 29. listopadu
istopadu 2012 od 17 hodin se
se ve školních dílnách konakon
la výroba adventních věnců s pomocí maminek ze SRPLŠ. Proběhl již třetř
tí ročník této akce, na kterou začíná chodit více maminek a babiček, které
si přijdou udělat vlastní věnec. K výrobě věnců nám hrály vánoční kolekol
dy a k dobré náladě
adě nás povzbudilo i občerstvení v podobě sladkých
jednohubek z kroužku vaření a od sdružení svařák na zahřátí. Maminky
opět udělaly jeden velký adventní
dventní věnec, který bude zdobit prostory škošk
ly. Děkuji všem, kteří si udělali čas a přišli mezi nás, také děkuji
děk
paní
Skořepové za to, že nám zajistila větvičky k výrobě věnců.
za SRPLŠ Monika Myšková

KNIHOVNA
KLÁRA JANEČKOVÁ
JANE
V říjnu měli příznivci spisovatelky Kláry Janečkové jedinečnou možmo
nost se s ní osobně setkat a zeptat se jí na vše, co je zajímalo. Paní JanečJane
ková přijela až z Hané.. Představila všech svých devět knížek:
knížek Ďábelská
tvář (historický román),
), Zrada (byla
(
vydána i ve zvukové podobě na CD,
čte Miroslav Moravec),
), Prokletý původ, Osudová
sudová posedlost, Manželské
Man
okovy, Unesená (autobiografická kniha na podkladě
po kladě vlastních zážitků
a osobních zkušeností), Srdce v písku, Čert na koze a Temnota. Poodhalila nám zákulisí vzniku knihy, kdo rozhoduje o jejím názvu, obálce apod.
Přiblížila nám také příběh o svém únosu,
úno
který zažila v devatenácti leLibáňské noviny č. 65
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tech krátce před mam
turitou v roce 1998,
což jí později pop
sloužilo jako námět
pro knihu Unesená.
Unese
Tento její příběh byl
zpracován Českou
televizí
vizí v pořadu
13. komnata Kláry
Janečkové. Paní
Pan Janečková
ová byla velmi
milá a ochotně odo
povídala na všechny
zvídavé dotazy. NaN
šim čtenářům může
knihovna nabídnout
hned sedm jejích
knih.
Lucie Hlaváčková

MÍSTNÍ SPOLKY
VČELAŘI
Činnost včelařského spolku v Libáni byla opět bohatá. Pro své členy
spolek zajišťuje nejen technickou pomoc,
pomoc která spočívá v hromadném
obstarávání léčiv, vlastním léčení včelstev, tavení souší, výměně
výměn vosku
za mezistěny, nákupu sklenic a víček na
na med, kontrole zralosti medu,
medu ale
i informační a vzdělávací pomoc. Ta zahrnuje pořádání besed, přednášek
a vzdělávacích zájezdů. Tak tomu bylo i v letošním roce. V lednu se zájemci mohli zúčastnit okresní včelařské přednášky v Mlázovicích s přítepřít
lem Provazníkem z farmy Veletov u Kolína. V březnu, po výroční členčle
ské schůzi, jsme si pozvali
ozvali přednášejícího přítele Svačinu z Rovenska
pod Troskami, soudního znalce v oboru včelařství. Začátkem dubna připř
jel mezi nás pobesedovat přítel Kalivoda, dlouholetý praktický včelař ze
Lhotek. Koncem května jsme se zúčastnili přednášek na Včelařském dnu
d
v Židovicích, organizovaných Okresní organizací ČSV Jičín. V červnu
jsme se byli podívat, jak se včelaří ve velkém na včelí farmě Simony
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Adamcové v Rokytníku u Hronova. No
a mezitím se včelaři
museli starat
rat o své
včelky, aby v době
nouze netrpěly a naopak v době snůšky
měly dostatek prostoru. Ty je pak odměnily
dobrým výnosem medu a dalších
ších včelích
produktů. V listopadu
po členské schůzi jsme
na sále bystřické hospody uspořádali již tradiční přednášku s besedou pro včelaře i z okolí
a příznivce včelařství.
ví. Tentokrát naše pozvání přijal Ing.
ng. Ducháč z NoN
vého Města nad Metují, včelařský odborník a učitel včelařství ve včelařvčela
ském učilišti v Nasavrkách. Tato akce se ukázala jako obzvlášť zdařilá
a účastníci odcházeli velice spokojeni.
Nyní koncem roku má již každý včelař zazimováno a provádí se přepř
léčení včelstev proti varroáze. Jinak by se včelstva již neměla vyrušovat
ze zimního spánku.
V tomto adventním čase nezbývá než popřát všem klidné Vánoce a do
nového roku vše dobré.
Jiří Straka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RYBÁŘSKÝ
SKÝ KROUŽEK
Již celou řadu let pořádá místní organiorgan
zace Českého rybářského svazu v Libáni
rybářský kroužek. Jeho snahou je formovat
vztah dětí k živé i neživé přírodě a zvláště
pak k vodě a vodním organismům a tím
získávat
vat budoucí rybáře do organizace
ČRS. V kroužku děti poznávají život živočichů a rostlin vázaných na vodní spolespol
čenství. V jednoduché formě jsou seznamováni s anatomií, fyziologií i s poznáváním jednotlivých rodů
dů či druhů ryb,
ostatních vodních živočichů, rostlin
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i nižších organismů.
mů. Pro možnost užívání prápr
va k lovu ryb získávají děti základní vědomosti
věd
z právních předpisů. Tyto předpisy upravují
způsoby lovu,
u, dobu lovu, doby hájení ryb,
nejmenší
menší lovné míry ryb a způsob měření, ryr
bolovné
lovné techniky apod. Okrajově se dozvědí
o chovu ryb v místní organizaci
organ
ČRS.
V neposlední řadě, a pro děti to nejzajímavější
a nejdůležitější, jsou informace o rybolovných
technikách,
ách, jednotlivých způsobech lovu
a vlastní lov, který si v jarních měsících společně vyzkoušejí
zkoušejí na vodních plochách. Na závěr
každého ročníku jsou pro účastníky
účas níky kroužku uspořádány rybářské záz
vody v lovu na udici. Tady si děti prověří své rybářské umění, šikovnost
ši
a rybářské štěstí. Při závodech jsou všechny výkony ohodnoceny a řádně
odměněny věcnými cenami.
Pro činnost kroužku místní organizace upravila v rybářském zařízení
v Dukelské ulici klubovnu, kde se schází adepti rybářského práva.
Vlastní kroužek
žek je pro všechny děti zdarma. Děti musí zaplatit jen povopov
lenku k lovu (100 Kč), dále příspěvek ČRS (100 Kč) a první rybářský líslí
tek (cena je závislá dobou platnosti). Termíny jednotlivých schůzek jsou
ve vývěsní skříňce ČRS. Všichni zájemci o práci v rybářském
ářském kroužku ve
školním roce 2012 až 2013 jsou vítáni a srdečně zváni.
Karel Másílko

Z HISTORIE
STALO SE…
1792 – před 220 lety
Obec začala uvažovat o pořízení hasičské stříkačky, a proto požádala
vrchnost o povolení dávek, které se vybíraly: od komisí
komisí za 1 den, od jedje
noho odhadu, od jednoho zápisu podle zámožnosti osob. Polovina těchtěc
to dávek připadla uvedenému účelu, druhá magistrátním osobám (dnes
by to byl úplatek nebo ještě lépe provize).
1862 – před 150 lety
V kostele sv. Ducha byly opraveny varhany
varhany a zakoupeny hudební nán
stroje (3 klarinety, 2 flétny, 2 lesní rohy a 1 křídlovka).
1867 – před 145 lety
V Libáni byl založen Svatováclavský spolek.
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1877 – před 135 lety
Pan František Rašín dal návrh, aby byl zřízen hasičský sbor.
1892 – před 120 lety
Na Novém Městě byla zřízena studna z materiálu studně Rejmanových.
1902 – před 110 lety
Po levé straně Kostelní (Masarykovy) ulice od č.
č p. 91–260
260 a na náměstí
od č. p. 62 (U Koruny) k domu Antonína Hříbala byl vybudován mosaimosa
kový chodník.
1917 – před 95 lety
V Libáni byl zřízen telefon.
telefon
1932 – před 80 lety
Bylo při měšťanské škole založeno první rodičovské sdružení.
sdružení
1952 – před 60 lety
Byl založen SVAZARM.
SVAZARM
1957 – před 55 lety
MNV převzal do své správy budovu okresního soudu (městský
ěstský úřad).
úřad)
1982 – před 30 lety
30. prosince
nce byla slavnostně otevřena nová budova mateřské
ateřské školy Na
Sídlišti.
1997 – před 15 lety
Bylo provedeno výběrové
výběrové řízení a zahájena výstavba společenskos
obchodního domu z bývalé stavby nákupního střediska.
z kronik vybral a volně zpracoval Josef Stránský

POV
POVĚSTI
Z LIBÁŇSKA
VODNÍK A LOUPEŽNÍCI
Před dávnými časy téměř na každém rybníce a potoce žil vodník. Žil
i v rybníce pode dvorem milkovickým u Libáně. Když nový majitel
omezil rybnikaření jen na malý rybníček u dvora, rozhodl se vodník, že
se přestěhuje. Smluvil se s vodníkem ve Šlejferně u Dolního Bousova,
který byl již starý, že mu přenechá šlejferenský rybník.
Jednoho dne opustil Milkovice
Milkovice a pomalu kráčel do nového působiště.
Byl letní dusný večer a od Dobrovice se blížila bouře. Než vodník došel
do Záhub, měl notnou žízeň a z šosu
u už mu přestala kapat voda.
Vodník, jakmile nemá aspoň v šose vodu, je téměř bezmocný. Vešel
tedy do záhubné
áhubné krčmy a poručil si pivo. V krčmě již seděli tři statní zaz
rostlí chlapi a hráli v karty. Byli to loupežníci, kteří již delší dobu znezn
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klidňovali okolí a jež úřady marně hledaly. Vodník pomalu upíjel pivo
a pozoroval hru.
Loupežníci od karet pokradmu pozorovali záhadného návštěvníka
a snažili se zvěděti, co je zač. Jeden z nich vytáhl dukát a chtěl na krčmákrčm
ři, aby mu jej rozměnil za drobné stříbrné do hry. Krčmář, jenž byl
s loupežníky ve spojení,
spojení mrkl na ně a odpověděl, že nemá.
á. Hráč se tedy
t
obrátil k hostu–vodníku.
vodníku. Ten dobromyslně vytáhl měšec plný peněz, své
úspory z Milkovic. Když loupežníci viděli, že cizinec má peníze, vrhli se
na něho a peníze mu sebrali. A hostinský ho pak vyhodil před stavení.
Zatím přišla bouře a silný déšť zkropil vodníka a dodal mu síly. VodVo
ník přísahal loupežníkům a krčmáři strašlivou pomstu. Když bouře přepř
šla, vyšli rozjaření loupežníci na lup. Prošli Záhubami a u mlýna chtěli
pozlobiti mlynáře vytažením stavidla a spuštěním mlýna. Mlynář
Mly
vyběhl, ale loupežníci se na něho obořili
oboř li a chechtali se jeho úzkosti o mlýn.
Najednou však pod nimi zapraskalo, lávka, na které stáli, se probořila
a loupežníci spadli do náhonu. Zde nastal strašlivý zápas s vodníkem,
ale proti jeho síle byli loupežníci
loupežníci ve vodě bezmocní. Ve chvilce unášel
proud jednoho na otáčející se kolo, za ním druhého a konečně i třetího.
Loupežníkům byly otáčením zpřelámány kosti.
Vodník, který ve vodě vzal loupežníkům své úspory, vylezl zatím
z vody a díval se, jak se mlynář snaží mlýn zastavit. Když mlýn zastavil,
byli loupežníci z kola vyproštěni, strašlivě zohaveni. Mlynář i sousedé
měli radost, že jsou loupežníků zbaveni a chtěli vodníkovi poděkovat.
Ten však zmizel.
Rychtář zee Zelenecké Lhoty, který zatím přišel, říkal,
říkal, že nahoře
u krčmy potkal nějakého zmáčeného cizince. Ráno našli krčmáře, společspole
níka loupežníků, utopeného s hlavou ve vědru, v němž vyplachoval mám
zy, holby a jiné hostinské nádobí. Říkalo se, že se i jemu vodník pomstil.
V novém působišti na Šlejferně
Šlejferně si na nového vodníka brzy zvykli.
Vždyť nikomu neublížil a křivdu dovedl mstít. V Záhubech, Milkovicích
a Zelenecké Lhotě prý dodnes na něho vzpomínají.
z „Hlasu našeho venkova“ vybral Josef Stránský
Stráns

SPORT
DÍK VEDENÍ „A“ MUŽSTVA
MUŽST
Poděkování
ní za práci pro libáňský fotbal si jistě zaslouží i trenéři (Ho(H
rák David, Pešta Jiří) a vedoucí fotbalového „A“ mužstva mužů (Vladimír Stoklasa), kteří se bohužel rozhodli svoje úspěšné angažmá u mužmu
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stva ukončit. Samozřejmě, že s kluky dále počítáme při práci
áci okolo libáňlibá
ského fotbalu,, počítáme s jejich pomocí a věříme, že se budeme nadále
potkávat
otkávat na libáňském hřišti. I Vám, pánové, přejeme vše nejlepší a dík
za Vaši práci.
Milan Valnoha
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODĚKOVÁNÍ
ĚKOVÁNÍ P
PŘEDSEDOVII TJ
SOKOL LIBÁŇ
LIBÁ PANU JANU
U ŠESTÁKOVI
S koncem podzimní části letošní fotbalové sezony ukončil své půsopůs
bení ve funkci předsedy TJ Sokol Libáň pan Jan Šesták. Vedení jednoty,
která sdružuje oddíly volejbalu, karate, stolního
st
tenisu, nohejbalu a kok
pané, se pan Šesták ujal v roce 1996 a byl tak u
výborných výsledků a výkonů karatistů, stolních
st
tenistů a dalších libáňských sportovců. Velkým
dílem své práce přispěl i k postupu libáňských
fotbalistů do 1. A třídy v roce 1999 a hlavně ke
vstupu fotbalového mužstva mužů do Krajského
přeboru Královéhradeckého kraje v roce 2002. Od
tohoto roku se datují největší úspěchy a za předpře
sedování pana Jana Šestáka lze jistě mluvit o zlatých časech libáňské kopané. V neposlední řadě
je panu Šestákovi třeba poděkovat za jeho práci
na rozvoji a vybudování libáňského sportovního
areálu, který nám závidějí návštěvníci ze širokéširok
ho okolí.
Všichni příznivci, závodníci, hráči i výbor TJ
Sokol Libáň přejí panu
anu Janu Šestákovi za jeho
obětavou práci všechno nejlepší, pevné zdraví,
radost ze sportovního, mimofotbalového i fotbafotb
lového dění a spokojenost v osobním životě.
Milan Valnoha
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TJ SOKOL LIBÁŇ
LIBÁ – ODDÍL KOPANÉ
Dovolte mi, abych nejprve popřál všem občanům našeho města, blízblí
kého okolí a především příznivcům libáňského fotbalu krásné a klidné
prožití vánočních svátků. Dále bych Vás chtěl stručně seznámit s hodnohodn
cením jednotlivých družstev, které reprezentují Libáň v soutěžích.
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Nejmladší mužstvo mladší přípravky během podzimní části sehrálo
18 soutěžních utkání, v nichž dokázalo 5 x zvítězit a 3 x remizovat,
remizovat a celkem dokázalo svým soupeřům vstřelit pěkných 83 branek. Během podpo
zimu naše řady rozšířilo několik nových hráčů,
hráčů za což jsme velice rádi.
V současné době poctivě trénujeme v tělocvičně 2 x týdně a už se těšíme
tě
na jarní zápasy.
Mladší žáci jsou naším nejúspěšnějším družstvem. V polovině souso
těže jsou na pěkném druhém místě za týmem z Chomutic. Nebýt tří těsných proher, první místo by bylo naše. V jarní části se to pokusíme dod
táhnout na vrchol. Do našeho týmu se výborně zapojilo pět mladších
hráčů – Adam Drozen, Jan Král, David Laskoš, Štěpán Myška a Lukáš
Petrtýl. Všem mladším žákům děkuje trenér Jindřich Mourinho.
Muži B – nováček okresní soutěže mužů sbírá zkušenosti a protlouprotlo
ká se soutěží se střídavými
ídavými úspěchy. Věříme, že se družstvo během zimzi
ní přestávky dobře připraví na jarní boje, v nichž bude předvádět pop
hlednou kopanou.
Muži A – tým hrající v současné době 1. B třídu Královéhradeckého
Králov
kraje. Naše mužstvo odehrálo 13 zápasů,
zápasů z toho pět vítězných,
tězných, třikrát
jsme se rozešli se soupeřem smírně a pětkrát jsme odešli poraženi. ZískaZísk
li jsme 18 bodů při skóre 30:28 po podzimní části nám patří 9. příčka, přičemž na druhé místo ztrácíme 6 bodů a od posledního nás dělí pouhých
7 bodů. Z toho je patrné,
rné, jak je naše soutěž vyrovnaná. Máme radost
z velmi dobře odehraných zápasů
z
Libáň – Bílá Třemešná 3:1 a Stará Paka
– Libáň 2:2. Naopak nás velice mrzí doslova odfláknutá utkání Hostinné
– Libáň 5:4 a Libáň – Mladé Buky 3:3.
Přesto děkujeme všem hráčům
hr
zaa předvedené výkony, funkcionáfunkcion
řům za nezměrné úsilí,
silí, divákům a fandům za podporu a přízeň, sponzosponz
rům a městu za finanční příspěvky. Bez Vás všech by to nešlo.
TJ Sokol Libáň oddíl kopané, Roman Myška
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA U FOTBALOVÉ PŘÍPRAVKY
PŘ
Každý rok nám kalendář odkrokuje příchod adventních svátků –
zejména pro děti je zajímavý svátek sv. Mikuláše (patrona dětí a dobrých
skutků).
To platí i pro naše malé fotbalisty – i ti museli letos zpytovat své svěsv
domí a počítat s rozmluvou počertech těžkou. Díky maminkám
a vstřícnosti libáňské základní školy se chlapci z mladší přípravky po
pravidelném tréninku setkali s Mikulášem a čertem. Každý
Každý má svou finfi
tu jak přečkat návštěvu čerta – jedni hrdinně utíkají a druzí stoicky hledí,
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zda si je čert vybere, či ne. Po chvíli podobné vyplašenému hejnu vrabců,
se chlapci vrátili ke sportovním výkonům, jen tak si zasloužili připravepřiprav
ný balíček dobrot.. I pan trenér (R. Myška) musel prokázat sportovní
zdatnost a zasloužit si mikulášskou mlsotu. Vše se pak přesunulo do zaz
půjčené třídy, kde maminky připravily
připravil pohoštění pro děti i dospělé.
Je příjemným údělem svátků, že sdružují nejen děti, ale i rodiče.
rodi Tímto bych právě jim rád poděkoval za přípravu a věnovaný čas, který je
v této trochu hektické době věcí přímo nedostatkovou.
Miloslav Martinka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KARATE
Činnost oddílu tradičního karate v letošním roce se zaměřovala přepř
vážně na zdokonalování se v technikách školy shorin-ryu
shorin ryu okinawské
okinawsk rodiny Higů. Části tréninků byly orientovány na prvky sebeobrany.
O prázdninách proběhlo již tradiční soustředění oddílu v kempu
v Jinolicích. Tady si oddíl na konci prázdnin zopakuje to, co během volna
pozapomněl. Při celodenním programu zbude mezi trénováním dost čač
su i na koupání a různé hry. Na začátku listopadu oddíl uspořádal
ve školní tělocvičně seminář České asociace shorin-ryu
shorin ryu karate za účasti
oddílů z Jičína a Tanvaldu. Tato akce též proběhla ke spokojenosti všech
zúčastněných. V současné době
době probíhá nábor nových členů, takže záz
jemci o toto bojové umění budou vítáni.
Přejeme příjemné prožití vánočních svátků a mnoho elánu a radosti ze
sportu v nadcházejícím roce.
Jiří Straka
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HOKEJ
Dvanáctá sezóna HC Libáň se zatím vyvíjí docela slušně, soupeři nám
zatím neutíkají. Přehled odehraných zápasů v tabulce níže či na webu
www.jhl-nere.cz.
Antonín Hurcík

Team

-

P

GP

W

D

L

GF/
GF/GA

Diff

1

Hastrman - Vapos

15

8

7

1

0

76/21

55

2

HC Dobrá Voda

13

8

6

1

1

57/28

29

3

Ronal

13

8

6

1

1

49/19

30

4

HC Kopidlno

12

8

6

0

2

49/32

17

5

Spirit

11

8

5

1

2

48/36

12

6

HC Robousy

8

8

4

0

4

35/43

-8

7

SHC Železnice

8

8

4

0

4

36/23

13

8

HC Zmijozel

7

8

3

1

4

30/45

-15

9

HC Pěnčín/ Dali.

6

8

2

2

4

33/28

5

10

HC Chomutice

6

8

2

2

4

33/38

-5

11

HC Libáň

6

8

3

0

5

35/56

-21

12

HC Lužany

5

8

2

1

5

30/28

2

13

HC Blata

2

8

1

0

7

34/89

-55

14 HC Běchary
0
8
0
0
Legenda – Pts – Points, GP – Games Played,
W – Wins, D – Draw, L – Losses, GF - Goals For,
GA – Goals Against, Diff – Difference

8

23/82

-59

Pos

Player

G Points

Goals

Assists

Penalty

1

F

Petr Kryštofek

6

12

8

4

10

2

F

Jaromír Přibyl

6

11

10

1

6

3

F

Jan Smetana

8

7

5

2

2

4

F

Miroslav Eliáš

8

6

1

5

18

5

F

Pavel Vohnout

8

5

1

4

6

6

F

Lukáš Janatka

6

4

2

2

10
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7

F

Lukáš Havel

4

3

3

0

6

8

F

Zdeněk Beránek

3

3

0

3

0

9

F

Rudolf Janeba

7

2

2

0

6

10

F

Petr Najman

5

2

1

1

18

11

F

Pavel Svoboda

7

2

0

2

0

12

F

Michal Mikolášek

5

1

1

0

6

13

F

Jiří Šolc

5

1

1

0

0

14

F

Tomáš Mikolášek

8

1

0

1

0

15

F

Radek Pažout

2

0

0

0

0

16

F

Tomáš Vlk

2

0

0

0

2

G – Games played in, D-Defenseman,
D
G-Goalie, Pos - F-Forward
Forward

PRO ZAHRÁDKÁŘE
ČESKÉ JABLONĚ
Petra – plody jsou střední až nadprůměrné velikosti, kulovitého až
kuželovitého, méně pravidelného tvaru. Slupka je lesklá, hladká, slabě
mastná, středně tlustá, základní barvu má zeleno žlutou překrytou čerče
veným žíháním přecházející v rozmyté líčko v rozsahu asi 3/4 povrchu
plodu. Dužnina je bílé barvy, středně tuhá až měkčí, středně šťavnatá.
Chuť je navinule sladká, slabě aromatická, velmi dobrá,
dobrá v teplejších lokalitách až výborná. Plodnost je brzká, dosti vysoká a pravidelná. Sklizeň
se provádí koncem srpna až
až v polovině září, konzumně dozrává v září,
dá se skladovat do listopadu. Odolnost proti strupovitosti
strupovitost je rezistentní
(Vf), a proti padlí jabloňovým je vyšší. Petra je nenáročná odrůda, kterou
můžeme pěstovat ve všech polohách vhodných pro jabloně.
Vltava – plody
lody jsou nadprůměrné velikosti, kulovitého až kulovitě
kuželovitého
ého tvaru. Stopka je středně dlouhá, silnější až středně silná.
Slupka hladká, středně silná, slabě mastná,
mastná základní barvu má zeleno
žlutou překrytou červení ve formě žíhání přecházející
přecháze
v rozmyté líčko na
1/2 až 3/4 povrchu plodu. Dužnina je středně pevná, krémové barvy,
jemná, středně až více šťavnatá. Chuť navinule sladká až nasládlá, aroar
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matická, velmi dobrá až výborná. Růst je bujný, koruny vytváří vzpřívzpř
mené později rozložité, středně
středně husté. Plodnost raná dosti vysoká, prapr
videlná. Sklizeň se provádí asi v polovině září, konzumně dozrává
v říjnu, skladovat ji lze do ledna. Odolnost proti napadení strupovitostí
je rezistentní (Vf),, proti napadení padlím jabloňovým je vyšší. Podnože
lze
ze použít velmi zakrslé až polozakrslé, v horších půdních podmínkách
lze pěstovat i na bujných podnožích,
podnožích na kterých též dobře plodí. Požadavky – středně náročná na polohu, půdy vyžaduje dobře zásobené žiž
vinami a vláhou. Plody jsou chutné, atraktivního vzhledu,
vzhledu, vhodné pro
přímý konzum i zpracování. Odrůdu lze pěstovat ve všech polohách
vhodných pro jabloně bez chemické ochrany proti houbovým chorobám.
Blaník - plody jsou střední až nadprůměrné
velikosti, kuželovitého tvaru
tv
s malými žebry.
Slupka je lesklá, ojíněná, středně tlustá, záz
kladní barvu
vu překrývá červené rozmyté líčko
téměř na celém povrchu plodu. Dužnina
Du
je
světle krémové barvy, středně pevná, rozplýrozpl
vavá, středně až více šťavnatá. Chuť je navinav
nule sladká, aromatická, velmi dobrá až výborná. Plodnost je brzká, velve
ká a pravidelná. Sklizeň se provádí koncem září, konzumně dozrává
v listopadu, dá se skladovat do února až března. Odolnost proti strupostrup
vitosti je rezistentní (Vf),
(Vf), proti napadení padlím jabloňovým je střední až
vyšší a vyšší je i odolnost
lnost proti fyziologickým poruchám dužniny. OdO
růda je vhodná pro přeroubování zdravých stromů a lze ji vysazovat ve
všech polohách vhodných pro jabloně. Více o odrůdě na internetu - google Blaník -nová
nová perspektivní odrůda.
Tábor - plod je větší velikosti, kulovitého až ploše kulovitého tvaru.
Slupka je lesklá, hladká, středně tlustá až slabší, základní barvu má zelezel
no žlutou překrytou červeným líčkem většinou ve formě žíhání, částečně
přecházející v rozmyté líčko v rozsahu 3/4 povrchu plodu. Dužnina je
žlutavé
tavé barvy, jemné konzistence, nadprůměrně šťavnatá, středně pevpe
ná. Chuť je navinule sladká až nasládlá,
slabě aromatická velmi dobrá. Růst je
nadprůměrný, koruny vytváří vzpřímevzpřím
né, později rozložité, středně husté.
Plodnost je raná, velká a při probírce
pr
pravidelná.
ravidelná. Sklizeň se provádí koncem
ko
září, konzumně dozrává v říjnu a dá se
skladovat do února. Proti napadení strustr
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povitosti je rezistentní (Vf) a proti napadením
nap dením padlím jabloňovým je vyšvy
ší. Podnože lze použít velmi zakrslé až středně vzrůstné. Středně náročnár
ná na polohu, půdy vyžaduje dobře zásobené živinami a vláhou. KvalitKvali
ní a atraktivní odrůda pro přímý konzum. Můžeme ji vysazovat do
všech oblastí vhodných pro pěstování jabloní. Nejlepší kvality dosahují
plody ve středních a teplejších polohách.
Petr Kumšta,
Ku
zahrádkář
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------inzerce

OPRAVY A PRODEJ
CHLADNIČEK
A MRAZNIČEK
SERVIS CHLAZENÍ
JAROSLAV LEJNAR

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